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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.8.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 24 

 вестници, от които: 7 

 - национални 6 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 17 

Общо за деня 24 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 4  
Брой думи: 300  
 
 
Резюме: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът 
Илияна Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската 
и "Рибарство" - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси".  
 
Заглавие: 194 млн. евро от Брюксел под риск  
Подзаглавие:  
Автор: Красимира ЯНЕВА  
Текст: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът Илияна 
Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
"Рибарство" - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси".  
"Най-тежко е положението с програма "Околна среда". Заварихме необработени искания за 
плащания от бенефициенти по 200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика 
плащания по тази програма не са извършвани повече от половин година", алармира Цанова. По 
"Околна среда" освен наложените индивидуални финансови корекции по проекти може ЕК да 
поиска да има и плоска финансова корекция - т.е. орязване на парите с еднакъв процент за 
всички проекти. Този принцип вероятно ще бъде приложен и по "Регионално развитие". По тази 
програма служебното правителство е наследило дълг към общините и строителните фирми от 
800 млн. лв. "Възстановихме плащанията по "Регионално развитие" със 188 милиона лева от 
бюджета. За да не се стигне до загуба на пари по програмата, е подготвен нов проект на МВР 
за купуване на 89 пожарни коли за 36 млн. лв.  
По "Програмата за развитие на селските райони" загубата може да е от 53 до 94 млн. евро, а по 
"Рибарство" - 4 - 5 млн. евро", каза земеделският министър Васил Грудев.  
Той допълни, че страната ни ще иска до 10 млн. лв. от ЕС за компенсиране на косвените щети, 
нанесени на земеделците от руското ембарго. Наредбата за изплащане на компенсациите ще 
бъде обнародвана във вторник в "Държавен вестник". Обезщетенията ще се изплащат от 
общинските земеделски служби. Според Грудев има вероятност непродадените стоки в ЕС да 
залеят България. Затова той предлага да се прави мониторинг на цените на пазара и при 
драстично поевтиняване на някои продукти заради забраната на Русия за внос от ЕС да се 
плаща и обезщетение за разликата в цените.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Политика  
Страница: 22  
Брой думи: 611  
 
 
Резюме: Млади таланти, не особено високи заплати и налични свежи пари: с тази рецепта 
Будапеща множи новоизгряващите компании и мечтае да стане централноевропейска столица 
на младите технологични компании. Амбиция, която вече се материализира в изключително 
съвременните офиси, изградени изцяло от стъкло, на UstreaM, доставчик на SaMSung, Sony и 
Cisco, където собственикът Гюла Фехер, с джапанки на краката, разказва пред АФП.  
 
Заглавие: Таланти, финансиране ниски заплати  
Подзаглавие: Как Будапеща залага на новите компании  
Автор: Елен БИЕНВЕНЮ  
Текст: Млади таланти, не особено високи заплати и налични свежи пари: с тази рецепта 
Будапеща множи новоизгряващите компании и мечтае да стане централноевропейска столица 
на младите технологични компании. Амбиция, която вече се материализира в изключително 
съвременните офиси, изградени изцяло от стъкло, на UstreaM, доставчик на SaMSung, Sony и 
Cisco, където собственикът Гюла Фехер, с джапанки на краката, разказва пред АФП.  
UstreaM, компания, специализирана във видео стрийминг и основана през 2007 година, вече 
дава работа на 250 души, половината от които са в унгарската столица, а другите - в 
Калифорния, Сеул и Токио. Стойността й бе оценена на 150 милиона долара от "Икономист".  
"Ако бяхме създали поредната нова кампания в Силициевата долина, нямаше да ни 
забележат", обяснява Гюла Фехер - на 36 години, има интереси във всякакви области, а по 
образование е юрист. "При наличието на необходимите таланти, преценихме, че дейността ни 
ще процъфтява добре и тук", допълва Фехер.  
UstreaM е в челната тройка на близо 200 новосъздадени частни компании, тръгнали от 
дунавското крайбрежие, за да завладеят света. На върха е LogMeln - "облак", който позволява 
дистанционно да се управлява информационен парк. Компанията се оценява на 1,2 милиарда 
долара.  
"За пет години успехите се умножиха", ентисуазирано разказва Петер Арвай, основателят на 
Prezi (механизъм за представяне на 3D). Неговата компания е третата най-голяма сред 
унгарските "новоизгряващи звезди". "Творческата енергия започва да се освобождава по 
осезаем начин", коментира Арвай.  
Добре подготвени инженери и на добра цена  
Качеството на научната подготовка има дълга традиция в Унгария. Освен това тази страна 
гради мостове между университета и компанията.  
Националният институт по иновация е превъплъщение на тази насоченост. Основан през 2012 
година, той получи стабилна подкрепа още на следващата година по силата на правителствен 
план, чиято цел е да превърне Будапеща в централноевропейската столица на 
новоизгряващите компании до 2020 година.  
Давид Отлик, съосновател на Synetiq, дружество, което прави пари от анализа на чувствата, 
твърди, че в Унгария лесно могат да се намерят пари: "Има много пари, които само трябва да 
поискаш да инвестираш, и малко надеждни "новопрохождащи компании". В Сан Франциско е 
обратното!".  
Един от източниците на свежи пари е програмата JEREMIE, която е част от европейската 
политика за регионално развитие. Преди този механизъм, замислен за да улесни достъпа до 
финансиране на малките и средни предприятия и новосъздадените компании, "прохождащите 
дружества бяха пренебрегвани и парите отиваха за по-слабо рискови икономически проекти", 
коментира Юдит Каршай, икономист в Академията на науките на Унгария.  
Други елементи, които според нея, отличават Унгария от съседките й, са: "Наличието на 
държавни пари и присъствието на квалифицирани инвеститори на рисков капитал".  
Най-сетне има и един решаващ фактор - ниското равнище на унгарските заплати удължава 
"burn rate", или с други думи времето, с което една новосъздадена компания разполага от 
раждането си през ключовия етап на съществуването си, когато прави първи стъпки, преди да 
да изчерпи първоначалния капитал.  
Десетки допълнителни часове Чонгор Биаш, директор на проекта в Design Тегмша1, инкубатор 
за новопрохождащи компании, финансиран от унгарското правителство, припомня, че "всяка 
година от 8000 до 10 000 млади инженери, получили образование в Унгария, започват 
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кариерата си, получавайки 250 000 форинта месечно (810 евро), което е четири пъти по-малко, 
отколкото получават техните колеги в Берлин".  
Като една от сенките в тази история на успеха на Будапеща наблюдателите на пропускат да 
откроят факта, че някои проекти, обявени в края на 2013 година от правителство, все още чакат 
финансиране.  
Финансистът Имре Хилд, директор на iCatapult, посочва също, че в някои унгарски 
новосъздадени компании, служителите все още не са свикнали да трупат допълнителни часове, 
както правят техните колеги в чужбина.  
Това не е основание да се помрачава оптимизмът на Петер Арвай, според когото "в Будапеща 
има толкова творчество и амбиция", колкото и в признатите центрове на високите технологии 
като Лондон, Берлин и Стокхолм.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,4  
Брой думи: 943  
 
 
Резюме: България трайно се представя зле в усвояването на европейските средства. По 
разплатени пари страната ни е едва на 24-то място от 28-те членки на Европейския съюз. Това 
сочи статистика за програмния период 2007-2013 г., представена вчера от вицепремиера по 
еврофондовете Илияна Цанова. По този показател сме равни с Италия, а след нас остават 
само Словакия, Румъния и Хърватска.  
 
Заглавие: България е 24-та в ЕС по усвояване на европейски пари  
Подзаглавие: Това са грешки на растежа, за първи път управляваме оперативни програми, 
каза вицепремиерът Цанова  
Автор: Венета НАЧЕВА  
Текст: България трайно се представя зле в усвояването на европейските средства. По 
разплатени пари страната ни е едва на 24-то място от 28-те членки на Европейския съюз. Това 
сочи статистика за програмния период 2007-2013 г., представена вчера от вицепремиера по 
еврофондовете Илияна Цанова. По този показател сме равни с Италия, а след нас остават 
само Словакия, Румъния и Хърватска.  
Данните са притеснителни, тъй като близо 3/4 от публичните инвестиции в България идват 
именно от европейските фондове. Делът на тези пари е 72%, останалото са бюджетни 
средства. Така, при намалелите и частни, и държавни инвестиции, вместо да бъде безупречна 
в спазването на процедурите, България не може да усвои полагаемите й се еврофондове. На 
европари най-малко разчитат най-развитите икономики. В Германия процентът им в публичните 
разходи е едва 4, в Белгия, Швеция и Австрия по 2, в Ирландия, Холандия и Дания е 1, а в 
Люксембург - 0.  
Висок процент на финансиране на публичните разходи със средства от ЕС имат Унгария, Литва 
и Словакия - съответно 75, 80 и 85 на сто.  
Към 15 август усвояването на общия бюджет по европрограмите в България е около 52% от над 
8 млрд. евро. Според правилото за изразходване на средствата след 2013 г. до края на тази 
година трябва да похарчим още 1.333 млрд. евро, а до края на 2015 г. - още 2.241 млрд. евро.  
Освен малкия процент разплатени европейски средства страната ни губи и заради блокирани 
програми и проекти, слаб административен капацитет, забавени строителни разрешения и 
отчуждителни процедури. В резултат е сериозен рискът от загуба на значителни средства, каза 
вицепремиерът Илияна Цанова. Тя предупреди, че до края на тази година може да бъдат 
загубени близо 193 млн. евро.  
"Най-сериозни проблеми има в "Околна среда" и в Програмата за развитие на селските 
райони", каза тя. В същото време програми, по които не е изчислена вероятност от загуба, 
също имат проблеми. 6 проекта в програма "Транспорт" например са рискови. Сред тях са 
строителството на жп отсечки и на участъци от магистралите "Струма" и "Марица".  
Илияна Цанова е оптимист само за изцяло спряната от Брюксел програма "Околна среда". 
Според нея се работи за евентуално размразяване на плащанията през октомври.  
Не толкова оптимистично гледа на ситуацията с Програмата за развитие на селските райони 
земеделският министър Васил Грудев. "Изоставаме стремглаво. Девет месеца работата е била 
спряна. Категорично е, че ще има загуба - между 53 млн. и 93 млн. евро. Можем само да се 
стараем да я минимизираме. Като не се върти колелото, настава пълна катастрофа в 
системата", каза той. Според Грудев е имало неразпределени за работа между експертите 
проекти за 130 млн. евро.  
Едната от най-важните задачи, която Грудев си постави за решаване на проблемите с 
европейското финансиране за сектора, е през октомври България да има сертифициращ орган, 
който да одобри 1.650 млрд. евро по директните плащания на площ. Възмутително е година и 
половина държавата да не може да реши проблема, допълни той. Ако тези плащания не бъдат 
сертифицирани, те ще останат да тежат на държавния бюджет.  
Близо 3/4 от проблемите (74%) се дължат на обществените поръчки, показва още анализът на 
изпълнението на европрограмите. В отговор на въпрос кой ще понесе отговорността за тези 
провали и за евентуални наказания на висши или редови чиновници, които работят по 
европейските проекти и взимат по-високи заплати от други в държавния сектор, Илияна Цанова 
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увери: "Оставките не са решение. За първи път управляваме оперативни програми - това са 
грешки на растежа. Реваншизъм не е нужен. Но където има злоупотреби, ще има и наказания".  
Един от примерите за мерките, които се предприемат за намаляване на загубите и за 
спасяване на част от парите в риск, е проект за нови пожарни за МВР за 38.8 млн. евро по 
програма "Регионално развитие". Към този проект ще бъдат насочени средства от други, които 
нямат шанс да се изпълнят в срок. На въпрос на в. "Сега" защо именно пожарни, а не например 
линейки, зам.-министърът на регионалното развитие Йорданка Чобанова отговори, че проектът 
е подготвян от една година заедно с други резервни. "В управляващия орган имаше истински 
брейнсторминг какви проекти да изберем. Преценихме, че ЕК ще може да одобри такъв проект. 
Но има нужди и в други сектори, като автомобили в социалния патронаж", допълни Чобанова.  
За втори път заради липсата на време властта прибягва до решение за покупка на пожарни. 
Първият подобен проект беше по линия на спряната в момента програма "Околна среда" на 
стойност 97.66 млн. лв. за 274 специализирани автомобила. Ключовете на първите 67 от тях 
бяха връчени на пожарните служби от вицепремиера и вътрешен министър Цветлин Йовчев и 
екоминистър Искра Михайлова през февруари. Проектът беше подготвен от 
предшественичката на Михайлова - Нона Караджова, в правителството на Бойко Борисов. 
Мотивът за това проектът да мине по линия на околната среда беше, че е нужна нова и 
високопроходима техника, най-вече за борба с горските пожари. Въпреки първоначалното 
одобрение на Брюксел, впоследствие се оказа, че има проблем с прехвърлянето на парите от 
ВиК сектора към подобни "спешни" проекти.  
ПРОПУСК  
В анализа за усвояването на европарите не бяха отчетени и блокираните 97 млн. лв. по 
програма "Конкурентоспособност". С тях трябваше да бъдат финансирани проекти за покупка 
на машини и друга техника, но процедурата бе отменена изцяло заради сериозни нарушения на 
правилата. Така с одобрени проекти, но без пари се оказаха около 140 фирми, които трябваше 
да подпишат договорите си до 30 юни. Част от тях подадоха жалби в съда. В опасност са и част 
от парите по инициативата "Джереми", тъй като в края на първия програмен период някои от 
фондовете по нея все още не работят. Средствата - общо около 600 млн. лв., обаче се отчитат 
като усвоени, макар само да са сертифицирани. Затова със своите разплатени 71%, или 1.3 
млрд. лв. "Конкурентоспособност"  се счита за една от успешно изпълняваните програми.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 24  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: "Дискретна делегация от Брюксел за бюджета". Така отваря броя вчерашният "24 
часа". Вестникът съобщава, че "гостите поискали срещите им да останат конфиденциални". От 
текста обаче става ясно, че медията ги е разконспирирала и разбрала, че в София са 
шефовете на важни отдели в Европейската комисия - като "Пазари", "Конкурентоспособност" и 
"Регионално развитие". И развалила и дискретността, и конфиденциалността.  
 
Заглавие: Дискрет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Дискретна делегация от Брюксел за бюджета". Така отваря броя вчерашният "24 часа". 
Вестникът съобщава, че "гостите поискали срещите им да останат конфиденциални". От текста 
обаче става ясно, че медията ги е разконспирирала и разбрала, че в София са шефовете на 
важни отдели в Европейската комисия - като "Пазари", "Конкурентоспособност" и "Регионално 
развитие". И развалила и дискретността, и конфиденциалността.  
Но работата на медиите е да показва, а не да е дискретна, ще кажем ние. "Скандал в кабинета 
за ракетите на Шаламанов", отбелязва "Труд" и добавя: "Министърът пробутвал визията си зад 
гърба на Близнашки". Добре, че бяха онзиденшните медии да разкрият визиите на военния 
министър, който директно обяви Русия за заплаха, дори си поръча балистични ракети да се 
пази от нея. "Не сме заплашени от никого, за да купуваме стратегически оръжия ", твърди по 
същата тема бившият ракетчик и екс вицепрезидент Ангел Марин. "Изготвихме "България в 
НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите", недискретно контрира и не "ляга по гръб" в "24 часа" 
военният министър Велизар Шаламанов. И пак твърди, че "информационната война от страна 
на Русия е елемент от хибридната война". "Премиерът "оскуба перата" на ястреба Шаламанов", 
отбелязва орнитоложки "Преса". Но не пропуска да отбележи, че "президентът защити военния 
министър, успешно копирал оценки на шефа на НАТО". "Заради Русия: Искри между премиер и 
президент", разказва по темата "Стандарт". Според вестника Близнашки и Плевнелиев били в 
разнобой за проект на отбраната.  
"Реформаторите искали по 70 000 за второ място в листите", недискретно съобщава "Преса". 
Това под рубриката "Откъде започва корупцията". Вестникът пише, че Зелените и бившите им 
партньори се изпокарали. Оттам били тръгнали и разкритията, че се искали пари за места в 
листите. "От Реформаторския блок се оправдаха с мотива, че е нормално всяка партия да 
участва във финансирането на кампанията", пише в същия вестник. Тия ще реформират и 
дискретността, мислим си.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 8,9  
Брой думи: 435  
 
 
Резюме: Проекти за 15 млрд. лв. може да не завършат в срок  
 
Заглавие: 380 млн. лева от ЕС - в риск  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проекти за 15 млрд. лв. може да не завършат в срок  
Близо 380 млн. лв. от еврофондовете може да загуби България през тази година. Причината е 
бавното усвояване по 4 оперативни програми, както и по тези за селските райони и за 
рибарство, обясни вчера вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова. В края на 2013 г. 
по същата причина бяха загубени 80 млн. лв.  
Най-голям риск от загуба на пари тази година има по спряната от Европейската комисия 
програма "Околна среда" - близо 160 млн. лв.  
Според анализа на служебното правителство основната причина е, че по програмата нямаше 
плащания и от националния бюджет в продължение на 6 месеца. Те също бяха спрени, след 
като Брюксел замрази парите. "Положението по тази програма е най-тежко. Заварихме 
необработени от управляващия орган искания за плащания за над300 млн. лв. Липсваше 
организация и план за действие", каза Цанова.  
Другата програма с голям риск от загуба е тази за развитие на селските райони. Бюджетът й 
може да бъде намален с над 153 млн. лв. Песимистичната прогноза надхвърля 180 млн. лв. 
Причината отново е бавната работа на администрацията.  
Риск от загуби има и по "Регионално развитие", по която също има спрени от Брюксел пари. 
Нейният бюджет може да бъде намален с 36 млн. лв. Основната причина са забавени 
обществени поръчки.  
Няма проблем със средствата само по програмите "Конкурентоспособност", "Транспорт" и 
"Развитие на човешките ресурси".  
Според Цанова основен проблем при управлението на европарите е липсата на 
административен капацитет. "Важно е да обучим хората, които да не напускат 
администрацията, когато вече имат нужните качества", обясни тя.  
Още по-сериозен проблем с усвояването на европарите може да възникне догодина. Тогава 
трябва да бъдат платени над 4,48 млрд. лв. при около 2,6 млрд. лв. т.г. "Това ще е много 
сериозно предизвикателство", предупреди Цанова.  
Задачата се усложнява от факта, че към момента има рискови европроекти за поне 1,5 млрд. 
лв. Те може да не завършат в срок - есента на 2015 г. и парите по тях да бъдат загубени. Само 
пътните и жп проекти в тази графа са за 1,1 млрд. лв. Сред тях са няколко участъка на жп 
линията Септември-Пловдив, които се модернизират за 630 млн. лв. Проверка на транспортния 
министър Николина Ангелкова преди няколко дни показа, че са изпълнени около 30% от 
работите. На риск е изложена и електрификацията на жп линията Пловдив-Свиленград. Бави се 
изграждането на два участъка от магистрала "Струма" -между Сандански и Петрич и Дупница - 
Благоевград. Рискова е и отсечката от магистрала "Марица" между Оризово и Димитровград.  
Под заплаха е изпълнението на Северната скоростна тангента на столицата (виж долу). А 
магистралата от София до Калотина, която струва 200 млн. лв., още не е започната.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,3  
Брой думи: 1214  
 
 
Резюме: 2014 г. най-вероятно ще стане годината, в която България ще загуби най-много 
средства от европейските фондове. Това стана ясно от числата, изнесени на специална 
пресконференция на министъра на еврофондовете Илияна Цанова и представители на 
ресорните министерства, управляващи европейски пари. По оценка на служебното 
правителство рискови до края на тази година са над 193.7 млн. евро, които, ако не бъдат 
усвоени, ще се превърнат в най-голямата годишна загуба на евросредства досега. Но дори и 
тази прогноза може да се окаже оптимистична, тъй като досега е разплатена едва около 1/3 от 
планирания годишен бюджет. Най-проблемни са спрените програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", както и "стремглаво изоставащата" програма за развитие на селските 
райони. В последните три години България губи пари от европейските фондове. През 2011 г. те 
бяха за 39 млн. евро, през 2012- за 57 млн. евро, а през миналата - за над 62 млн. евро.  
 
Заглавие: България може да загуби близо 400 млн. лв. от еврофондове  
Подзаглавие: Оценката е при оптимистичен сценарий, има и допълнителни рискове  
Автор: Деница ВАТЕВА, Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: 2014 г. най-вероятно ще стане годината, в която България ще загуби най-много средства 
от европейските фондове. Това стана ясно от числата, изнесени на специална 
пресконференция на министъра на еврофондовете Илияна Цанова и представители на 
ресорните министерства, управляващи европейски пари. По оценка на служебното 
правителство рискови до края на тази година са над 193.7 млн. евро, които, ако не бъдат 
усвоени, ще се превърнат в най-голямата годишна загуба на евросредства досега. Но дори и 
тази прогноза може да се окаже оптимистична, тъй като досега е разплатена едва около 1/3 от 
планирания годишен бюджет. Най-проблемни са спрените програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", както и "стремглаво изоставащата" програма за развитие на селските 
райони. В последните три години България губи пари от европейските фондове. През 2011 г. те 
бяха за 39 млн. евро, през 2012- за 57 млн. евро, а през миналата - за над 62 млн. евро.  
Плащания на ниска скорост  
По европейските програми до края на годината трябва да бъдат изплатени общо 1.333 млрд. 
евро, като данните към 15 август показват, че изпълнението е едва една трета. Вчера пред 
журналисти вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова обяви, че към 
момента рискови са 193.7 млн. евро. На фона на оставащите над 880 млн. евро за разплащане 
през останалите четири месеца до края на годината обаче рискът от неизпълнение изглежда 
подценен. Според Цанова целта е реалистична, а оценката на евентуалната загуба е 
направена след анализ на проектите програма по програма. Въпреки това тя призна, че в 
различните програми има допълнителни рискови фактори, които може да доведат до по-голяма 
загуба на средства. Сред тях са евентуално неодобрение на големи проекти от Европейската 
комисия (ЕК) и нерешеният въпрос с ДДС по "Околна среда".  
Спрени европрограми  
Към момента най-проблемни са двете програми -"Околна среда" и "Регионално развитие", 
сочат данните на правителството.  
По "Околна среда" плащанията бяха замразени от Брюксел в края на 2013 г. и през февруари 
спряха и от държавния бюджет, като бяха възстановени едва преди няколко седмици. В същото 
време това е една от най-големите програми, като по нея до края на годината са предвидени 
над 424 млн. евро. По думите на Цанова служебното правителство е заварило необработени 
искания за плащания от бенефициенти по 200 проекта за над 300 млн. лв. "На практика 
плащания по тази програма не са извършвани повече от половин година. Липсва каквато и да 
било организация и план за действие за излизане от ситуацията. Налице са противоречащи си 
документи и становища, издавани от ръководителя на управляващия орган", каза 
вицепремиерът. С над година и половина е забавено и подписването на договорите за четирите 
най-големи проекта - тази в Асеновград, Добрич, Плевен и Пловдив. Дори и ако бъдат 
възстановени плащанията, страната все още може да загуби близо 82 млн. евро, пише в 
представения пред медиите документ. Зам.-министър Атанаска Николова обаче призна, че това 
е силно оптимистично число на фона на ситуацията в програмата.  
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Риск има и във връзка с възстановяването на ДДС по проектите. След като Законът за водите 
беше изменен миналия септември, Министерството на финансите издаде указания, които на 
практика направиха разходите за ДДС недопустими за финансиране по ОПОС. Плановете и 
разчетите обаче са направени на база на предишните разпоредби и до днес разходите за ДДС 
се верифицират и възстановяват. Ако обаче ЕК поиска да се приложи сега действащото 
законодателство, това може да доведе до допълнителни загуби по програмата, каза Илияна 
Цанова и добави, че в продължение на близо година не е направено нищо по този въпрос. 
Бившият министър Искра Михайлова потвърди пред парламентарна комисия преди няколко 
месеца, че ДДС се възстановява по програмата.  
Основното предизвикателство по ОПОС ще бъде да се обработят документите, които вече са 
налице. За целта са пренасочени служители от социалното и финансовото министерство към 
управляващия орган, за да се ускори процесът, каза Цанова. Предстои всеки момент ЕК да 
изпрати допълнителни искания за корекции, като размерът им тепърва ще бъде уточняван. 
Надеждата е плащанията да бъдат размразени през октомври.  
Не по-добра е ситуацията и по другата частично спряна европейска програма -"Регионално 
развитие". По нея до края на годината трябва да бъдат разплатени общо над 337 млн. евро, 
като към момента изпълнението е около 1/3. Така в следващите четири месеца по различни 
проекти трябва да бъдат преведени близо 233 млн. евро. Рисковите проекти по нея са основно 
за саниране на жилища и за изграждането на Северната скоростна тангента, чиято стойност е 
за около 100 млн. евро.  
Вчера Цанова обяви, че в момента Управляващият орган проверява извадка от 66 договора за 
над 230 млн. лв. по спрените оси за градско възстановяване и туризъм, като тези проверки 
трябва да приключат в края на септември. Грешките, които бъдат установени пък, ще бъдат 
основа за определяне на т.нар. плоска финансова корекция в програмата. "Размерът на 
плоската корекция подлежи на преговори с ЕК", уточни вицепремиерът.  
"Стремглаво" изоставане  
Третата европрограма, по която се очакват сериозни проблеми, е тази за развитие на селските 
райони. На пресконференцията министърът на земеделието Васил Грудев обяви, че 
"категорично в края на годината България ще загуби средства" по нея, като изчисленията към 
момента показват, че оптимистично те ще са в рамките на между 53 и 93 млн. евро.  
"През 2014 г. по програмата трябва да бъдат усвоени 397 млн. евро според правилото n+2 
(договорените средства за дадена година се разплащат до 24 месеца по-късно - бел. авт.), а 
към момента изоставаме стремглаво с изпълнението", посочи министърът. По думите му 
заявените към ЕК плащания по програмата са за едва 52 млн. евро, като за останалите срокът 
е в края на годината. Министърът посочи за пореден път, че в последните девет месеца 
работата по програмата във фонд "Земеделие" е била блокирана, допълвайки, че няма как да 
се реализират до края на годината необходимите разплащания, когато "проекти стоят на 
диванчета във фонд "Земеделие" и "когато общините чакат по осем месеца да се съгласуват 
анекси към договори, за да стартират изпълнение на проектите".  
Грудев посочи още като сериозен проблем липсата на сертифициращ орган по европейските 
плащания за земеделие от есента на миналата година, откогато са изплатени около 1.6 млрд. 
лв. като директни субсидии и като финансиране от европейската програма. Такъв орган няма, 
тъй като година и половина земеделското министерство не можеше да проведе обществена 
поръчка за избирането му. Според плана на министерството сега тези процедури трябва да 
приключат до октомври.  
Проекти под въпрос  
• Загуба на част от средствата заради забавено изпълнение се очаква при някои проекти по 
програма "Транспорт". В тях влизат реконструкцията и електрификацията на жп линията между 
Първомай и Свиленград, модернизацията на жп участъка Септември - Пловдив, 
рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас, изграждането на лотове от 
автомагистралите "Марица" и "Струма" и западната дъга на София.  
• Общо 18 са рисковите проекти по програма "Административен капацитет". Два от тях - 
изграждане на електронно правителство и развитие на електронни услуги, са значителни по 
бюджет (близо 20 млн. евро).  
• Под интензивен мониторинг са два проекта по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Изграждането на междусистемна газова връзка със Сърбия вече е 
разделен на фази и втората ще бъде изпълнена със средства от новия програмен период. Под 
наблюдение заради забавяне е и Научно-технологичният парк в София (47.4 млн. евро).  
• Голям брой проекти на общини за неземеделски дейности.  
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• Изготвен е проект от МВР за доставка на пожарни коли на стойност 38.8 млн. евро по ОПРР. 
Целта е да се ограничи рискът от загуба на средства по програмата. Одобрение от ЕК се очаква 
през октомври.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.08.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 8  
Брой думи: 433  
 
 
Резюме: Няма да бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
заяви в интервю за БТА министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов.  
 
Заглавие: Няма да се загубят пари по "Конкурентоспособност", обяви Щонов  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма да бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
заяви в интервю за БТА министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов.  
Той съобщи, че през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани малко над 192 млн. евро 
безвъзмездна финансова помощ. До момента от тях са сертифицирани 118 млн. евро, а 16 млн. 
евро са 8 процес по сертифициране. Това означава, че почти 70 на сто от планираните за 
годината средства по оперативната програма са сертифицирани, посочи министърът.  
Васил Щонов напомни, че сертифициращият орган е имал забележки по три процедури и по тях 
е било спряно сертифицирането. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" е 
отстранил нередностите и още на 20 август получихме зелена светлина за сертифициране по 
една от процедурите.  
В оптимални срокове ще изпълним коментарите и по другите две, така че чакащите 25 млн. 
евро ще бъдат подадени към сертифициращия орган. Оставащите 33 млн. евро ще бъдат 
разплатени към бизнеса и сертифицирани до края на 2014 г., заяви министърът. По думите му 
тази цел е напълно постижима и средствата няма да бъдат загубени.  
Общият бюджет на новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще 
достигне 1.39 млрд. евро, каза министърът. Той съобщи, че се предвижда за следващия 
програмен период 2014 -2020 г. да бъде създаден гаранционен фонд. По думите на министър 
Щонов по този начин ще се разреши един от основните проблеми пред бизнеса - липсата на 
достатъчно обезпечение при необходимост от кредитиране.  
Увеличението на цената на електроенергията би трябвало да е плавно в дългосрочен план, 
едновременно с подобряване икономическото състояние на страната и създаването на фонд за 
подкрепа на енергийно бедните домакинства, заяви още веднъж позицията си по въпроса 
Щонов.  
Още тази седмица на заседанието на Министерския съвет ще бъде разгледано решението за 
сформиране на енергиен борд, който да съдейства на правителството при стабилизирането на 
енергийния сектор, каза Щонов. От борда се очаква да гарантира експертност, независимост и 
ефективност при вземането на решения в енергетиката. Всички участници на пазара на 
електроенергия трябва да направят отстъпки, за да е стабилна системата, посочи още Щонов.  
Вече е сформирана работна група в НЕК, която актуализира принципите на компанията за 
продажба на електроенергия на свободния пазар по свободно договорени цени, изготвят се 
процедури за публично оповестяване на офертите и се създават правила за процедури с пряко 
договаряне, съобщи Щонов. Той добави, че към момента всички централи изпълняват 
програмите си за подготовка за есенно-зимния сезон.  
Въпреки неблагоприятната в климатично отношение година според данните на БНБ приходите 
от международен туризъм за периода януари - май 2014 г. са с 5.3 на сто повече от 2013 г., 
коментира министърът очакванията на бизнеса за чувствителен спад в туризма през тази 
година. 27.08.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 28.08.2014  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2014/08/28/news17292436.html  
Брой думи: 234 
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. Гостите помолили срещите им да 
останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции “Пазари”, “Конкурентоспособност” и 
“Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат 
писма, делегацията да се запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на 
страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и наскоро ра...  
 
Заглавие: Делегация на Европейската комисия проучва въпроса с депозитите в КТБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. 
Гостите помолили срещите им да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции 
“Пазари”, “Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на 
Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите. 
Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и 
наскоро размразените по “Регионално развитие”. 
Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и какво 
очакват, за да бъдат възобновени плащанията. 
Вчера от финансите са направили с представителите на Брюксел преглед на макрорамката на 
бюджета, обсъдили са евентуална корекция на ръста и актуализация на бюджета, плащанията 
ни по дълга и други макроикономически показатели. В делегацията са и представители на 
Европейката централна банка на експертно ниво, казаха източниците. 
По информация на "Капитал Daily" с тях в БНБ е обсъждан въпросът за ускорено плащане на 
гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка. 
Обсъждани са евентуални държавни схеми за подпомагане на вложителите и какви средства 
има във Фонда за гарантиране на влоговете. 
От ръководството на централната банка са посочили, че не е възможно според българското 
законодателство, депозитите да бъдат изплатени в момента. То изисква първо отнемане на 
лиценз на банка и след това преминаване към плащане на депозантите от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. Днес представителите на ЕК имат срещи в 
екоминистерството и в МРРБ.  
 

http://banks.dir.bg/2014/08/28/news17292436.html
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2014/08/28/delegaciia-ot-ek-tri-dni-u-nas-gleda-na-miasto-
problemite.237065  
Брой думи: 730  
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава "24 часа". Гостите помолили срещите им 
да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", "Конкурентоспособност" 
и "Регионално развитие", съобщиха запознати.  
 
Заглавие: Делегация от ЕК три дни у нас, гледа на място проблемите  
Подзаглавие: Преглед на печата за днес, 28 август  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава "24 часа". Гостите помолили срещите им 
да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", 
"Конкурентоспособност" и "Регионално развитие", съобщиха запознати.  
Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите. Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по "Околна 
среда" и наскоро размразените по "Регионално развитие".  
"Брюксел ще спре финансирането, ако не правим реформи. Заварихме забавени екопроекти за 
300 млн. лв. Обичайно процесът по размразяване на спрените средства отнема половин 
година. Полагаме максимални усилия, за да съкратим това време. Преговаряме за новите 
програми до 10 октомври", очертава проблемните зони в своя ресор вицепремиерът и министър 
на еврофондовете Илияна Цанова за "Стандарт".  
Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки, пише на първа страница "Сега". НЕК, чиито дългове са около 3 
млрд. лева и на практика е пред фалит, е покривала най-стриктно плащанията си към фирмите, 
свързани с Ковачки - ЕЦ "Бобов дол" и "Брикел" и към държавната ТЕЦ "Марица-изток 2".  
Плащания с приоритет е имало и към ТЕЦ "Свилоза", сливенската "Топлофикация" и др., 
получили 90-80% от парите си, докато останалите фирми са били в режим на изчакване и на 
някои от тях са изплатени едва 20-30% от дължимото. Това показва обобщена справка на 
Министерството на икономиката, изготвена след ревизия в НЕК.  
Правителството чертае план за спасяване на енергийния сектор. Според министър Щонов 
неразделна част от него е поскъпване на тока - решение, което може да се вземе единствено от 
енергийния регулатор. Според него, ако секторът остане без реформа и фирмите продължат да 
се управляват неефективно, поскъпването няма да реши проблема.  
Полярна е позицията на бившия енергиен министър Драгомир Стойнев. Пред "Дума" той 
заявява: "Оставих енергетиката в много по-добро състояние, отколкото я заварих. Истината е, 
че системата колабира по времето на ГЕРБ, а нашето управление успя да сложи основите на 
много важни реформи за стабилизирането й. Служебният кабинет действа реваншистки, 
занимавайки се с чистки, вместо да подготвя изборите, което е основният му приоритет."  
Служебното правителство поиска оставките на председателя на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и на членовете на комисията Лиляна 
Младенова и Еленко Божков. Съставът на регулатора е от 7 души.  
На заседание на Съвета за сигурност в сряда е бил оттеглен текстът на "Визия 2020: България 
в НАТО и в Европейската отбрана". Цитира съобщение на служебния премиер Георги 
Близнашки "Дума". До изтеглянето на документа се стигна след голям обществен натиск и 
искане военният министър Велизар Шаламанов да подаде оставка. В първоначалния вариант 
на "Визия 2020" имаше текст, който посочваше, че Русия посредством политически, 
икономически субекти и медии води информационна война срещу България. Също така се 
твърдеше, че модернизацията на руската армия е заплаха за България.  
"Текстът, качен на сайта на Министерството на отбраната, е един твърде суров начален 
работен вариант. Вчера на заседанието на Съвета за сигурност той беше оттеглен", оповести 
министър-председателят. Президентът Росен Плевнелиев пък не видя нищо лошо в документа. 
А политическите оценки в него били взети от позицията на НАТО.  

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2014/08/28/delegaciia-ot-ek-tri-dni-u-nas-gleda-na-miasto-problemite.237065
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2014/08/28/delegaciia-ot-ek-tri-dni-u-nas-gleda-na-miasto-problemite.237065
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В интервю за "24 часа" министърът на отбраната Велизар Шаламанов обяснява: "Изготвихме 
"България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите. Информационната война от страна на Русия 
е елемент от хибридната война - концепция, която се развива в пакта.  
Много е важно да изясним проявленията на тази хибридна война, за да подготвим както 
страната, така и съответните механизми за противодействие на ниво НАТО и ЕС. Защото най-
опасното при хибридната война е, че тя в голяма степен започва и протича под прага на 
границите, в които трябва да се вземат решения за ответни мерки."  
"Отиде си рицарят с броня от думи. Словото беше голямата любов на Валери Петров", пише 
"Труд". Откъде идва тази влюбеност? От вкъщи, разбира се. Валери Петров е роден на 22 
април 1920 г. в София в дома на известния адвокат и дипломат Нисим Меворах и 
преподавателката по френски Мария Петрова. От тях попива пиетета към книгите, изкуството и 
чуждите езици.  
"Майсторът си тръгна на пръсти", почтително пише "Сега". Големият Валери Петров съхрани 
достойнството си в сложните периоди от политическия ни живот и не се оказа податлив на 
дребни компромиси, нито стана поредният безхарактерен ветропоказател под напора на 
идеологическите циклони.  
"Продавачът на мечти, си отиде тихо, бе оптимист до края", така "24 часа" отдава почит на 
големия майстор на римите, подкрепена с няколко емблематични негови стихотворения.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-четвъртък-28-август_l.a_i.564078_at.1.html  
Брой думи: 629  
 
 
Резюме: СТАНДАРТ: Онлайн проверка за парите за ниви  
Земеделците вече могат да проверят онлайн дали нивите, които са заявили за подпомагане с 
пари от Европа, са декларирани и от друг стопанин, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". 
/пълният текст/  
Лихвите замръзнаха  
 
Заглавие: Преглед на печата, четвъртък, 28 август  
Подзаглавие: Водещите теми и заглавия в интернет  
Автор:  
Текст: СТАНДАРТ: Онлайн проверка за парите за ниви  
Земеделците вече могат да проверят онлайн дали нивите, които са заявили за подпомагане с 
пари от Европа, са декларирани и от друг стопанин, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". 
/пълният текст/  
Лихвите замръзнаха  
Голямото теглене на пари от КТБ не доведе до увеличение на лихвите по депозитите, както 
предричаха експерти, показват данните на БНБ за юли. Част от 1,2 млрд. лв., изтеглени около 
банковата паника, се върнаха в системата, но в други трезори. /пълният текст/  
24 ЧАСА: Дискретна делегация от Брюксел е у нас за бюджета и европарите  
Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на финансовия 
министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. Гостите помолили срещите им да останат 
конфиденциални. Тук са директорите на дирекции “Пазари”, “Конкурентоспособност” и 
“Регионално развитие”. /пълният текст/  
Ето фирмите, на които НЕК е плащала с предимство Националната електрическа компания 
(НЕК) е заплатила почти изцяло задълженията си към ТЕЦ-овете Марица Изток 2, Бобовдол, 
Брикел, Свилоза, Сливен и завод Видахим. Това сочат данни на Министерството на 
икономиката, оповестени от БНТ. Към Монди Стамболийски, ЕВН – Топлофикация и Енерго-
Про България обаче са погасени едва около 30 % от дълговете. /пълният текст/  
ТРУД: Новите магистрали поскъпват заради евроизисквания  
Всички строящи се в момента у нас магистрали ще трябва да поскъпнат заради ново 
европейско изискване за повече на брой и по-дълги мантинели. Това съобщиха вчера от 
Агенция “Пътна инфраструктура”. /пълният текст/  
Румен Гечев: Не сме се отказали от Белене, проектът може да стартира за 2 седмици  
Българските граждани трябва да знаят, че по-голямата и груба работа по "Белене" е свършена. 
Ако има решение на българския парламент, проектът може да стартира буквално за 2 седмици. 
Това заяви пред БНТ Румен Гечев от БСП. /пълният текст/  
ПРЕСА: Днес става ясно ще има ли оставки в ДКЕВР  
Очаква се днес да стане ясно дали председателят на ДКЕВР Боян Боев и двама от членовете 
на комисията - Еленко Божков и Лиляна Младенова, ще подадат оставките си. Те са поискани 
от служебното правителство, според което заради работата им в НЕК е натрупан дефицит, 
който ще доведе до увеличение на цената на тока. /пълният текст/  
Синдикати не искат Диян Димов отново в "Пристанище Бургас"  
Синдикалните организации в "Пристанище Бургас" се обявиха срещу връщането на бившия 
изпълнителен директор Диян Димов, който ще смени на поста назначения от правителството на 
БСП Николай Тишев. В декларация, която ще бъде изпратена до Министерството на 
транспорта, синдикатът на пристанищните работници и КТ "Подкрепа" изразяват обща позиция 
срещу смяната на ръководството на държавното предприятие. /пълният текст/  
МОНИТОР: Цената на тока нагоре с 50%, но на етапи и плавно 50% скок на цената на тока ще 
балансира сектора на енергетиката. Такова увеличение ще изчисти всички натрупани 
задължения в системата, но то не трябва да се случва наведнъж. Нужно е плавно повишаване 
на цената на тока в дългосрочен период от 5-10 г.. Това каза вчера министърът на икономиката 
и енергетиката Васил Щонов. /пълният текст/  
300 хиляди руснаци и германци на плаж у нас  

http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-четвъртък-28-август_l.a_i.564078_at.1.html
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Всеки трети почиващ през миналия месец в нашата страна е бил от Русия или от Германия. 
Почти 300 000 гости от двете страни са пристигнали в България с цел почивка, става ясно от 
публикуваните вчера данни на националната статистика. /пълният текст/  
НОВИНАР: Тузари от петролния бизнес берат грозде у нас Петролни експерти от чужбина 
изоставиха бизнеса с черното злато и дойдоха да берат грозде в България. Група инвеститори 
от САЩ, Великобритания, Германия и Ирландия вече имат лозови масиви край Велико Търново 
и до края на годината ще вдигнат винзавод, съобщи за „Новинар” изпълнителният директор на 
агенцията по лозята Красимир Коев. /пълният текст/  
Проверяват двойно декларирани ниви  
Земеделските производители могат да направят справка дали в декларираните за подпомагане 
от тях ниви има застъпвания, къде са те и какъв е размерът на двойно декларираните площи, 
съобщиха от Държавен фонд" Земеделие". /пълният текст/  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/dvoino-nad-otchetenoto-e-zagubata-na-evropari-prez-2013-g-
news224213.html  
Брой думи: 1009  
 
 
Резюме: Васил Грудев, Илияна Цанова, Ирена Младенова, Атанаска Николова и Петя 
Евтимова представиха състоянието на оперативните програми.  
 
Заглавие: Двойно над отчетеното е загубата на европари през 2013 г.  
Подзаглавие: Пет европейски програми може да изгорят с близо 200 млн. евро в края на 
годината  
Автор:  
Текст: Васил Грудев, Илияна Цанова, Ирена Младенова, Атанаска Николова и Петя Евтимова 
представиха състоянието на оперативните програми, сн. БГНЕС  
България е загубила двойно повече европейски средства в края на 2013 г. спрямо обявените 
35.2 млн. евро от правителството на Пламен Орешарски. Европейската комисия (ЕК) не е 
признала плащания за над 62.8 млн. евро., направени през миналата година. Това се разбра от 
представените данни за усвояването на европейските фондове в периода 2007 – 2013 г.  
Така сметката на България със загубените средства от началото на 2007 г. досега нарасна на 
над 163 млн. евро при бюджет от 9.37 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г. Към тези загуби ще 
се прибавят и нови от тази година.  
Към момента рискът от загуба на средства се оценява на 193.7 млн. евро по пет европейски 
програми, съобщи вицепремиерът по управление на евросредствата Илияна Цанова. 
Причината е, че плащанията са едва една трета спрямо заложения план от началото на 
годината досега. Основната причина за това са спрените плащания по двете програми "Околна 
среда" и "Регионално развитие", които бяха възстановени в началото на август.  
От началото на годината до средата на август ЕК е възстановила 449 млн. евро от бюджета за 
тази година. За да не се допусне загуба на средства, до края на годината трябва да бъдат 
разплатени и одобрени от ЕК още 883 млн. евро, каза Цанова. По думите й в ход е план за 
намаляване на риска от загуба на средства в края на годината.  
При липсата на чужди инвестиции, усвояването на европейските средства е изключително 
важно за България, защото на тях се падат 72% от публичните инвестиции, посочи Цанова. 
Само в Словакия, Литва и Унгария, делът на публичните инвестиции от еврофондове е по-
висок спрямо този у нас, допълни тя.  
България се е придвижила леко напред, но остава в долната половина на таблицата на ЕС по 
усвояване на еврофондовете, като заема 24-та позиция. С резултат от половината усвоени 
пари за периода 2007-2013 г. ние сме в един отбор със Словакия, Италия, Малта и Чехия, 
посочи Цанова. Средното ниво за усвояване на евросредствата е 64% за 28-те страни членки 
към 15 август. Най-добре се представят Литва, Гърция и Швеция, които постигат 80% 
усвояемост.  
Рисковите европейски програми  
Най-проблемна е оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), по която ЕК спря плащанията в 
края на ноември 2013 г. По нея към момента са одобрени нула лева плащания, а трябва да 
бъдат разплатени близо 459 млн. млн. евро. Към момента рискът от загуба на средства се 
оценява на близо 82 млн. евро.  
Плащанията по ОПОС с пари от бюджета бяха възстановени в началото на август. Първият 
транш беше в размер на 166 млн. лв., а следващата седмица предстои нов за 304 млн. лв. От 
четвъртък и фондът ФЛАГ, който отпуска кредити на общините възстанови работата си, като 
предостави първите 14 млн. лв. на местната власт, след като беше замразил плащанията през 
април. Следващата цел е възстановяването на плащанията от страна на ЕК, като плановете са 
това да се случи до края на септември, стана ясно от думите на Цанова.  
Към момента най-проблемни по ОПОС са големите водни проекти на Асеновград, Добрич и 
Плевен, посочи Цанова. Най-вероятно те няма да бъдат завършени до края на 2015 г. и ще се 
наложи тяхното разделяне на фази.  
Другата рискова оперативна програма е "Регионално развитие" (ОПРР), по която ЕК спря 
плащанията по две оси – за градско възстановяване и туризъм в началото на юни. По нея се 
очертава риск от загуба на средства в размер на 18.4 млн. евро. По ОПРР за 2014 г. трябва да 

http://mediapool.bg/dvoino-nad-otchetenoto-e-zagubata-na-evropari-prez-2013-g-news224213.html
http://mediapool.bg/dvoino-nad-otchetenoto-e-zagubata-na-evropari-prez-2013-g-news224213.html
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бъдат разплатени и одобрени от ЕК 337 млн. евро, като до момента са направени плащания за 
близо 105 млн. евро.  
Рисковите проекти по ОПРР са за саниране на жилищата за 50 млн. лв. и изграждането на 
Северната скоростна тангента за 150 млн. лв.  
Риск от загуба на 2.7 млн. евро има и по оперативна програма "Техническа помощ", по която се 
плаща на администрацията.  
Останалите четири оперативни програми "Транспорт", "Конкурентоспособност", "Човешки 
ресурси" и "Административен капацитет" към момента няма риск от загуба на средства в края 
на годината. С най-добро изпълнение в момента са "Човешки ресурси" и 
"Конкурентоспособност".  
Висок риск от загуба на средства има по Програмата за развитие на селските райони, като 
оценката към момента е 78.3 млн. евро. По тази програма до момента също няма одобрени 
плащания от страна на ЕК заради липсата на сертифициращ орган, посочи министърът на 
земеделието Васил Грудев. По селската програма трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро 
през 2014 г., като до момента са разплатени едва една трета от тях.  
По програма "Рибарство" рискът от загуба на средства се оценява на 5.4 млн. евро, посочи 
министър Грудев.  
Равносметката до момента е минус 163 млн. евро  
От 2007 г. до момента България е загубила над 163 млн. евро по всички европейски програми.  
За първи път отписване на средства имаше в края на 2011 г., когато страната ни загуби 39 млн. 
евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  
За 2012 г. Европейската комисия не призна плащания за още 51 млн. евро по ПРСР, 5 млн. 
евро по програма "Рибарство" и още 5.-2 млн. евро по програмите за трансгранично 
сътрудничество.  
През миналата година за първи път страната ни загуби средства по оперативните програми. 
Най-много пари не бяха усвоени по проблемната ОПОС – 51.68 млн. евро. Загуба имаше и по 
програма "Административен капацитет" за 5.7 млн. евро и по "Техническа помощ" – 1.8 млн. 
евро. Програма "Рибарство" също не успя да усвои всички средства и загуби 3.5 млн. евро.  
Три четвърти от грешките заради нагласени търгове  
Близо три четвърти от грешките по европейските програми (74%) се дължат на обществените 
поръчки, показва анализът на изпълнението на програмите, посочи Цанова.  
Част от тях са неумишлени, но при други е възможно да има и злоупотреби. Тук може да се 
търси и лична отговорност от участниците в процеса, за да не се налага държавата да плаща, 
каза Цанова.  
Според нея причините за системните грешки са неефективен предварителен контрол и слаб 
административен капацитет на управляващите органи и на бенефициентите. Затова е важно 
при новата оперативна програма "Добро управление" да обучим хора, които да не допускат 
досегашните грешки, каза вицепремиерът.  
 



 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
9
/2

0
1
4

 

Дата: 28.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17291000  
Брой думи: 731 
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава “24 часа“. Гостите помолили срещите им да 
останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции “Пазари“, “Конкурентоспособност“ и 
“Регионално развитие“, съобщиха запознати.  
 
Заглавие: Делегация от ЕК три дни у нас, гледа проблемите на място  
Подзаглавие: Преглед на печата за днес, 28 август  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава "24 часа". Гостите помолили срещите им 
да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", 
"Конкурентоспособност" и "Регионално развитие", съобщиха запознати. 
Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите. Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по "Околна 
среда" и наскоро размразените по "Регионално развитие". 
"Брюксел ще спре финансирането, ако не правим реформи. Заварихме забавени екопроекти за 
300 млн. лв. Обичайно процесът по размразяване на спрените средства отнема половин 
година. Полагаме максимални усилия, за да съкратим това време. Преговаряме за новите 
програми до 10 октомври", очертава проблемните зони в своя ресор вицепремиерът и министър 
на еврофондовете Илияна Цанова за "Стандарт". 
Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки, пише на първа страница "Сега". НЕК, чиито дългове са около 3 
млрд. лева и на практика е пред фалит, е покривала най-стриктно плащанията си към фирмите, 
свързани с Ковачки - ЕЦ "Бобов дол" и "Брикел" и към държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". 
Плащания с приоритет е имало и към ТЕЦ "Свилоза", сливенската "Топлофикация" и др., 
получили 90-80% от парите си, докато останалите фирми са били в режим на изчакване и на 
някои от тях са изплатени едва 20-30% от дължимото. Това показва обобщена справка на 
Министерството на икономиката, изготвена след ревизия в НЕК.  
Правителството чертае план за спасяване на енергийния сектор. Според министър Щонов 
неразделна част от него е поскъпване на тока - решение, което може да се вземе единствено от 
енергийния регулатор. Според него, ако секторът остане без реформа и фирмите продължат да 
се управляват неефективно, поскъпването няма да реши проблема. 
Полярна е позицията на бившия енергиен министър Драгомир Стойнев. Пред "Дума" той 
заявява: "Оставих енергетиката в много по-добро състояние, отколкото я заварих. Истината е, 
че системата колабира по времето на ГЕРБ, а нашето управление успя да сложи основите на 
много важни реформи за стабилизирането й. Служебният кабинет действа реваншистки, 
занимавайки се с чистки, вместо да подготвя изборите, което е основният му приоритет." 
Служебното правителство поиска оставките на председателя на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и на членовете на комисията Лиляна 
Младенова и Еленко Божков. Съставът на регулатора е от 7 души.  
На заседание на Съвета за сигурност в сряда е бил оттеглен текстът на "Визия 2020: България 
в НАТО и в Европейската отбрана". Цитира съобщение на служебния премиер Георги 
Близнашки "Дума". До изтеглянето на документа се стигна след голям обществен натиск и 
искане военният министър Велизар Шаламанов да подаде оставка. В първоначалния вариант 
на "Визия 2020" имаше текст, който посочваше, че Русия посредством политически, 
икономически субекти и медии води информационна война срещу България. Също така се 
твърдеше, че модернизацията на руската армия е заплаха за България. 
"Текстът, качен на сайта на Министерството на отбраната, е един твърде суров начален 
работен вариант. Вчера на заседанието на Съвета за сигурност той беше оттеглен", оповести 
министър-председателят. Президентът Росен Плевнелиев пък не видя нищо лошо в документа. 
А политическите оценки в него били взети от позицията на НАТО. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17291000
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В интервю за "24 часа" министърът на отбраната Велизар Шаламанов обяснява: "Изготвихме 
"България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите. Информационната война от страна на Русия 
е елемент от хибридната война - концепция, която се развива в пакта. 
Много е важно да изясним проявленията на тази хибридна война, за да подготвим както 
страната, така и съответните механизми за противодействие на ниво НАТО и ЕС. Защото най-
опасното при хибридната война е, че тя в голяма степен започва и протича под прага на 
границите, в които трябва да се вземат решения за ответни мерки." 
"Отиде си рицарят с броня от думи. Словото беше голямата любов на Валери Петров", пише 
"Труд". Откъде идва тази влюбеност? От вкъщи, разбира се. Валери Петров е роден на 22 
април 1920 г. в София в дома на известния адвокат и дипломат Нисим Меворах и 
преподавателката по френски Мария Петрова. От тях попива пиетета към книгите, изкуството и 
чуждите езици. 
"Майсторът си тръгна на пръсти", почтително пише "Сега". Големият Валери Петров съхрани 
достойнството си в сложните периоди от политическия ни живот и не се оказа податлив на 
дребни компромиси, нито стана поредният безхарактерен ветропоказател под напора на 
идеологическите циклони. 
"Продавачът на мечти, си отиде тихо, бе оптимист до края", така "24 часа" отдава почит на 
големия майстор на римите, подкрепена с няколко емблематични негови стихотворения. 
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/08/28/news17292559.html  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”.  
 
Заглавие: Делегация на Европейската комисия проучва въпроса с депозитите в КТБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”.  
Гостите помолили срещите им да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции 
“Пазари”, “Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на 
Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите.  
Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и 
наскоро ра...  
 

http://novini.dir.bg/2014/08/28/news17292559.html
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/109353/%C4%E5%EB%E5%E3%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%C5
%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%F2%E0+%EA%EE%EC%E8%F1%E8%FF+%EF%F0%
EE%F3%F7%E2%E0+%E2%FA%EF%F0%EE%F1%E0+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E
8%F2%E5+%E2+%CA%D2%C1  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”.  
 
Заглавие: Делегация на Европейската комисия проучва въпроса с депозитите в КТБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”.  
Гостите помолили срещите им да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции 
“Пазари”, “Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на 
Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите.  
Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и 
наскоро размразените по “Регионално развитие”.  
Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и какво 
очакват, за да бъдат възобновени плащанията.  
Вчера от финансите са направили с представителите на Брюксел преглед на макрорамката на 
бюджета, обсъдили са евентуална корекция на ръста и актуализация на бюджета, плащанията 
ни по дълга и други макроикономически показатели. В делегацията са и представители на 
Европейката централна банка на експертно ниво, казаха източниците.  
По информация на "Капитал Daily" с тях в БНБ е обсъждан въпросът за ускорено плащане на 
гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка.  
Обсъждани са евентуални държавни схеми за подпомагане на вложителите и какви средства 
има във Фонда за гарантиране на влоговете.  
От ръководството на централната банка са посочили, че не е възможно според българското 
законодателство, депозитите да бъдат изплатени в момента. То изисква първо отнемане на 
лиценз на банка и след това преминаване към плащане на депозантите от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. Днес представителите на ЕК имат срещи в 
екоминистерството и в МРРБ.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/109353/%C4%E5%EB%E5%E3%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%F2%E0+%EA%EE%EC%E8%F1%E8%FF+%EF%F0%EE%F3%F7%E2%E0+%E2%FA%EF%F0%EE%F1%E0+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E8%F2%E5+%E2+%CA%D2%C1
http://www.darikfinance.bg/novini/109353/%C4%E5%EB%E5%E3%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%F2%E0+%EA%EE%EC%E8%F1%E8%FF+%EF%F0%EE%F3%F7%E2%E0+%E2%FA%EF%F0%EE%F1%E0+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E8%F2%E5+%E2+%CA%D2%C1
http://www.darikfinance.bg/novini/109353/%C4%E5%EB%E5%E3%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%F2%E0+%EA%EE%EC%E8%F1%E8%FF+%EF%F0%EE%F3%F7%E2%E0+%E2%FA%EF%F0%EE%F1%E0+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E8%F2%E5+%E2+%CA%D2%C1
http://www.darikfinance.bg/novini/109353/%C4%E5%EB%E5%E3%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%F2%E0+%EA%EE%EC%E8%F1%E8%FF+%EF%F0%EE%F3%F7%E2%E0+%E2%FA%EF%F0%EE%F1%E0+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E8%F2%E5+%E2+%CA%D2%C1
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/parvo_shte_tragnat_parite_za_bezrabotni-
251487.html  
Брой думи: 1364  
 
 
Резюме: София. Ще успее ли служебният кабинет да се справи с най-важната задача - да 
отпуши европарите?  
 
Заглавие: Първо ще тръгнат парите за безработни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Ще успее ли служебният кабинет да се справи с най-важната задача - да отпуши 
европарите?  
Колко пари ще загуби България от Брюксел и ще има ли фалирали общини и фирми заради 
забавените европроекти? Тежката задача да намери отговори на тези въпроси има 
вицепремиерът и министър на еврофондовете Илияна Цанова.  
България дължи 72% от публичните си инвестиции на еврофондовете  
- Госпожо Цанова, бяхте подготвена, че ще има проблеми с еврофондовете при заемане на 
поста, но все пак - каква ситуация заварихте?  
- Поех поста в служебния кабинет със замразени плащания по две оперативни програми - 
"Околна среда" и "Регионално развитие". Изпълнихме приоритета си да възстановим 
плащанията със средства от бюджета. Спирането на програма ОПОС и на две оси от програма 
"Регионално развитие" се дължи на недостатъчен предварителен контрол и проблеми с 
възлагането на обществените поръчки. Проучване показа, че 74% от всички наложени 
финансови корекции по европроекти са свързани именно с обществените поръчки. Част от 
проблемите се дължат на грешки на растежа, породени по-скоро от липсата на капацитет. Има 
и случаи, когато европейските одитори прилагат различни тълкования на законови положения. 
Факт е обаче, че има и случаи, при които определено има злонамереност. Така че трябва да се 
инвестира много сериозно в подобряване на капацитета на управляващите органи и на 
Агенцията за обществени поръчки, която ще трябва да играе много по-сериозна роля през 
следващия програмен период по отношение на предварителния контрол. Капацитетът на 
бенефициентите, които всъщност ползват средствата и управляват проектите, е също от 
ключова важност. Без тези усилия грешките ще продължават да се случват.  
- Какво правим за да отстраним тези грешки и колко пари от Брюксел ще ни костват те?  
- Трябва да докажем на Брюксел, че системите за контрол вече работят ефективно и могат да 
спират бъдещи грешки. По отношение на ОПОС предстои да бъде дефиниран размерът на 
финансовите корекции, след чието удържане от програмата да бъдат размразени средствата 
по нея. Тази корекция ще бъде процент от стойността на всички сключени договори по 
програмата, но предстоят преговори с Брюксел, за да стане ясно какъв точно. Процедурата 
отнема няколко месеца, но ние ще положим максимални усилия това да се случи още в 
рамките на служебния кабинет. Очакваме да минимизираме риска от загуба по програмата по 
правилото n+2, защото възстановихме плащанията от страна на бюджета към управляващия 
орган. Министерството на финансите ще разплаща всички получени сертификати, 
изпълнителите ще си получат парите и системата ще се задвижи. А това е единствената и 
основната мярка, за да не загубим евросредства.  
- Кога в най-добрия случай можем да очакваме Брюксел да размрази плащанията?  
- Обичайно процесът отнема около половин година между спирането на средствата и 
размразяването им. Полагаме максимални усилия, за да съкратим това време. По отношение 
на ОПРР, управляващият орган ще завърши проверките до края на септември. След това 
Еврокомисията трябва да потвърди работата на националните контролни органи и до края на 
годината може да очакваме да се възстановят и плащанията по спрените оси на тази програма.  
- На каква стойност са рисковите проекти, по които можем да загубим пари в края на годината?  
- Този анализ беше една от първите ми задачи и той вече е изготвен. Рисковете по ОПОС и 
ОПРР са в пряка зависимост от това колко бързо управляващите органи ще успеят да 
обработят получените искания за плащане от бенефициентите.  
В "Околна среда" например заварихме необработени документи по 200 проекта на обща 
стойност над 300 млн. лв. В допълнение очакваме и нови искания за плащания. Така че 
трябваше да вземем много спешни мерки. Привлякохме в екипа на МОСВ специалисти от 

http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/parvo_shte_tragnat_parite_za_bezrabotni-251487.html
http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/parvo_shte_tragnat_parite_za_bezrabotni-251487.html
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социалното и финансовото министерство, които да помогнат за по-бързото извършване на 
последваш контрол.  
- Има ли и друг риск - от забавени проекти заради обжалвания и по други нефинансови 
причини?  
- Да, има проекти, които се бавят заради обжалване на обществените поръчки от граждански 
организации, както и такива със забавени отчуждителни процедури. Тук може да посочим 
проектите "Северна скоростна тангента" на обща стойност 120 млн. евро; новата трамвайна 
линия от Семинарията до "Дървеница" - 11,8 млн. евро; Градски транспорт на Варна - 20,4 млн. 
евро. Има и несериозни изпълнители, които бавят дейностите, въпреки че им се плаша 
редовно.  
Тези проекти може и да нямат ефект върху нетната цел за 2014 г., но тяхното забавяне ще се 
повлияе негативно на целта през 2015 г. Например имаме 4 големи проекти по ОПОС на 
стойност над 160 млн. евро - те се одобряват по различен режим от ЕК. И въпреки че падежът 
им е през 2015 г. не остана много време, тъй като още няма сключени договори за 
безвъзмездна финансова помощ. Управлението на фондовете е много сложен и динамичен 
процес, който изисква адекватни решения всеки ден, а не е просто едно преразпределение на 
средства. България дължи 72% от публичните си инвестиции на еврофондовете. Така че 
неадекватното изпълнение или спирането на оперативните програми има пряк негативен ефект 
върху нашата икономика. Защото общините нямат друг финансов ресурс за инвестиции.  
- Започнахте ли да разплащате задълженията към изпълнителите и общините?  
- По ОПРР вече започна разплащането на 188 милиона лева. По ОПОС има готовност за 
плащания при поискване от Управляващия орган.  
- Докъде стигнаха преговорите по новия програмен период?  
- Получили сме коментарите на Брюксел по всички оперативни програми, с изключение на тази 
за рибарство и аквакултури. Тя все още е в процес на подготовка. Получихме и план график за 
преговорите, който ще се проведат в периода 11 септември - 10 октомври. Ясно е, че 2014 г. ще 
е нулева. Но се надявам, че сме научили урока си и затова сега е много важно да се подготвим 
проекти, така че да стартираме изпълнението им веднага след одобряването на програмите. Но 
пък няма да сме единствените с нулева година. До средата на август десет държави имаха 
одобрено споразумение за партньорство. А според процедурата до 3 месеца, след като това се 
случи, държавите трябва да представят официални варианти на оперативните си програми.  
- Кои ще са основните разлики между първия и втория програмен период?  
- На първо място имаме нов финансов инструмент - "Свързана Европа". С него можем да 
финансираме важни проекти, които осигуряват не само транспортна, но и енергийна и 
телекомуникационна свързаност на България с Европа. По него имаме бюджет от 406 млн. евро 
и трябва да представим проекти на ЕК до януари 2015 г. Ако те бъдат одобрени, трябва да 
бъдат изпълнени до края на 2016 г. В случай че не успеем да усвоим този ресурс, средствата 
се връщат в общ пул на всички държави и се преразпределят отново, но вече на конкурентен 
принцип. Така че, ако успеем да усвоим всички средства, имаме шанс дори и да получим 
допълнително финансиране по механизма. Ключова промяна е и изискването за свързаност и 
интегрираност на проектите. Например Стратегията за интелигентна специализация, на която 
се базират четири програми - "Иновации и предприемачество", "Наука и образование за 
интелигентен растеж", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските райони. Това 
означава, че мерките на тези програми трябва да се допълват и да се обявяват в определена 
последователност за постигане на общите цели. Така че вече няма да е възможно едно 
министерство просто да си управлява едни пари. Всяка инвестиция ще трябва да допринася за 
устойчивия и интелигентен растеж. Един път няма да може да се ремонтира с европари само 
защото е разрушен, а ще се обнови, ако осигурява свързаност към икономическа зона, която от 
своя страна дава работни места, или свързаност към образователна инфраструктура, болница 
или туристическа атракция. Страната ни ще трябва да извърши и важни реформи, за да не 
бъдат спрени парите по цели програми или отделни техни оси през 2017 г.  
Освен това при всяка оперативна програма ще има заложени индикатори за резултат, които ще 
покажат колко ефективно използваме ресурса. Същевременно между 5 и 7 процента от 
приоритетна ос ще бъдат заделени в резерв за изпълнение. През 2018 г. Брюксел ще направи 
оценка на изпълнението и ще удържи този резерв през 2019 г., ако индикаторите не бъдат 
постигнати.  
- Кои проекти от новия програмен период ще стартират първи?  
- Работим, за да стартира максимално бързо Програмата за развитие на човешките ресурси, 
която осигурява пари за намаляване на младежката безработица. Тази програма е в най-
напреднала фаза заедно с "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Иновации и 
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конкурентоспособност". Следващото предизвикателство е акредитацията на управляващите 
органи на програмите - тоест системите за управление и контрол на европроектите.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://burgasnews.com/novini-burgas/76755-pregled-na-pechata-28-08-2014g  
Брой думи: 575  
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. Гостите помолили срещите им да 
останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции “Пазари”, “Конкурентоспособност” и 
“Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат 
писма, делегацията да се запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на 
страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и наскоро размразените по “Регионално 
развитие”. Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и 
какво очакват, за да бъдат възобновени плащанията.  
 
Заглавие: Преглед на печата 28.08.2014г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. Гостите помолили срещите им да 
останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции “Пазари”, “Конкурентоспособност” 
и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат 
писма, делегацията да се запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на 
страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и наскоро размразените по “Регионално 
развитие”. Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и 
какво очакват, за да бъдат възобновени плащанията.  
Скандал разтресе правителството "Близнашки" вчера заради документа "Визия 2020: България 
в НАТО и в Европейската отбрана". Това е водещата тема на вестник „Труд“ днес. В него 
военният министър Велизар Шаламанов обяви, че заради действията на Русия в Украйна 
България трябва увеличи огневата си мощ и да закупи ракети с по-голям обсег на действие. 
Премиерът Георги Близнашки призна, че за 24 часа страната ни е превъзмогнала миникриза. 
Очаквахме да има сериозни реакции от Русия, призна един от министрите. На заседанието на 
Съвета по сигурността към правителството вчера премиерът и шефовете на служби са били 
много критични към Шаламанов, научи "Труд" от участник в заседанието.  
Според „Стандарт“ това е станало повод за първата криза между президента и служебния 
премиер. В първоначалния вариант е записано, че Русия е в "информационна война" с 
България. Според документа тя е "осъществявана чрез активно и повсеместно пропагандиране 
на руската политика, особено с посредничеството на български политически и икономически 
субекти и медии или недържавни организации". "Точно това представлява заплаха за 
националната сигурност на страната ни", пише още в становището. Въпреки че проектът е 
отговорност на Министерството на отбраната, министър-председателят скастри Шаламанов, че 
не е съгласувал текстовете си с него. А по-късно дори заяви, че "войната е нещо твърде важно, 
за да бъде оставена на военните", цитирайки френски политик.  
През следващите няколко години цената на тока постепенно трябва да нарасне до 50%. Това 
стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Владимир Щонов пише още 
„Стандарт“. Потвърди го и премиерът Георги Близнашки след заседанието на Министерския 
съвет. Причината е големият дисбаланс в енергийната ни система, предизвикан от неправилни 
решения през последните години.  
Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки, съобщава вестник „Сега“. НЕК, чиито дългове са около 3 млрд. 
лева и на практика е пред фалит, е покривала най-стриктно плащанията си към държавната 
ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към свързаните с енергийния бос ТЕЦ "Бобов дол" и "Брикел". 
Плащания с приоритет е имало и към ТЕЦ "Свилоза", сливенската "Топлофикация" и др., 
докато останалите фирми са били в режим на изчакване.  
Предстоящите избори са тема на вестник „Преса“. Според вестника скандал за пари е провалил 
преговорите за връщането на Зелените в Реформаторския блок. Председателят на Зелените 
Анна Пелова заявила в социалните мрежи, че са й поискани по 70 хил. лв. за второ място в 
листите в София и по 25 хил. за водач в страната в листите на сините. Реформаторите се 
оправдаха, че е нормално всяка партия да участва във финансирането на кампанията.  

http://burgasnews.com/novini-burgas/76755-pregled-na-pechata-28-08-2014g


 

 

33 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/2
9
/2

0
1
4

 

Всички вестници днес имат на първата си страница снимка на най-деликатния рицар без броня 
– Валери Петров, който ни напусна на 94-годишна възраст. Мъдрецът на българската 
литература издъхна няколко дни след като бе приет във Военномедицинската академия след 
прекарани два тежки инсулт, пише вестник „Всеки ден“. Историята на живота на един от най-
големите ни автори на новото време може да прочетете във всички печатни издания днес, 
както и най-хубавите му стихове.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Експерти-на-ЕК-на-тайна-мисия-у-нас-по-покана-на-
Порожанов_l.a_c.382_i.426262.html  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Делегация от Брюксел пристигнала заради спрените евросредства  
 
Заглавие: Експерти на ЕК на тайна мисия у нас по покана на Порожанов  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация от Брюксел пристигнала заради спрените евросредства  
Служебният кабинет като "предизборна услуга" поканил делегация на ЕК у нас заради спрените 
пари по оперативните програми.  
Евросредствата, които са често използвана тема от политиците, за да "хвърлят камъни в 
градината" на опонентите, явно отново се използват като оръжие.  
Финансовият министър Румен Порожанов е поканил експерти от Брюксел, които в момента са 
на тридневна визита у нас, информира в. "24 часа".  
Членовете на делегацията обаче помолили за дискретност и срещите им да останат 
конфиденциални. В момента на родна територия са шефовете на дирекции "Пазари”, 
"Конкурентоспособност” и "Регионално развитие”.  
Финансист номер 1 решил, че комуникацията чрез писма не е толкова ефективна и отправил 
предложение хората от ЕК да се запознаят на място с проблемите. Обсъждани са 
затрудненията на страната ни заради спрените пари по "Околна среда” и наскоро размразените 
по "Регионално развитие”.  
Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и какво 
очакват, за да бъдат възобновени плащанията. От ведомството на Порожанов заедно с 
експертите извършили преглед на макрорамката на бюджета, обсъдили са евентуална 
корекция на ръста и актуализация на бюджета, плащанията ни по дълга и други 
макроикономически показатели. В делегацията са и представители на ЕЦБ на експертно ниво, 
казаха източниците.  
Според запознати ситуацията с КТБ АД не е обсъждана. Финансовата институция била 
спомената само в контекста за евентуални държавни схеми за подпомагане на вложителите и 
какви средства има във Фонда за гарантиране на влоговете. Днес представителите на ЕК имат 
срещи в екоминистерството и в МРРБ.  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/Експерти-на-ЕК-на-тайна-мисия-у-нас-по-покана-на-Порожанов_l.a_c.382_i.426262.html
http://www.inews.bg/Бизнес/Експерти-на-ЕК-на-тайна-мисия-у-нас-по-покана-на-Порожанов_l.a_c.382_i.426262.html
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Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”.  
 
Заглавие: Делегация на Европейската комисия проучва въпроса с депозитите в КТБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, научи “24 часа”. 
Гостите помолили срещите им да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции 
“Пазари”, “Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на 
Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите. 
Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по “Околна среда” и 
наскоро размразените по “Регионално развитие”. 
Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и какво 
очакват, за да бъдат възобновени плащанията. 
Вчера от финансите са направили с представителите на Брюксел преглед на макрорамката на 
бюджета, обсъдили са евентуална корекция на ръста и актуализация на бюджета, плащанията 
ни по дълга и други макроикономически показатели. В делегацията са и представители на 
Европейката централна банка на експертно ниво, казаха източниците. 
По информация на "Капитал Daily" с тях в БНБ е обсъждан въпросът за ускорено плащане на 
гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка. 
Обсъждани са евентуални държавни схеми за подпомагане на вложителите и какви средства 
има във Фонда за гарантиране на влоговете. 
От ръководството на централната банка са посочили, че не е възможно според българското 
законодателство, депозитите да бъдат изплатени в момента. То изисква първо отнемане на 
лиценз на банка и след това преминаване към плащане на депозантите от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. Днес представителите на ЕК имат срещи в 
екоминистерството и в МРРБ. 
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/delegaciq-na-evropeiskata-komisiq-prouchva-vuprosa-s-depozitite-v-ktb-1059109.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/delegaciq-na-evropeiskata-komisiq-prouchva-vuprosa-s-depozitite-v-ktb-1059109.html
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=149190  
Брой думи: 730  
 
 
Резюме: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава "24 часа". Гостите помолили срещите им 
да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", "Конкурентоспособност" 
и "Регионално развитие", съобщиха запознати.  
 
Заглавие: ДИСКРЕТНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БРЮКСЕЛ Е У НАС ЗА БЮДЖЕТА И ЕВРОПАРИТЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на 
финансовия министър Румен Порожанов, съобщава "24 часа". Гостите помолили срещите им 
да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", 
"Конкурентоспособност" и "Регионално развитие", съобщиха запознати.  
Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се запознае на място с 
проблемите. Обсъждани са затрудненията на страната ни заради спрените пари по "Околна 
среда" и наскоро размразените по "Регионално развитие".  
"Брюксел ще спре финансирането, ако не правим реформи. Заварихме забавени екопроекти за 
300 млн. лв. Обичайно процесът по размразяване на спрените средства отнема половин 
година. Полагаме максимални усилия, за да съкратим това време. Преговаряме за новите 
програми до 10 октомври", очертава проблемните зони в своя ресор вицепремиерът и министър 
на еврофондовете Илияна Цанова за "Стандарт".  
Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки, пише на първа страница "Сега". НЕК, чиито дългове са около 3 
млрд. лева и на практика е пред фалит, е покривала най-стриктно плащанията си към фирмите, 
свързани с Ковачки - ЕЦ "Бобов дол" и "Брикел" и към държавната ТЕЦ "Марица-изток 2".  
Плащания с приоритет е имало и към ТЕЦ "Свилоза", сливенската "Топлофикация" и др., 
получили 90-80% от парите си, докато останалите фирми са били в режим на изчакване и на 
някои от тях са изплатени едва 20-30% от дължимото. Това показва обобщена справка на 
Министерството на икономиката, изготвена след ревизия в НЕК.  
Правителството чертае план за спасяване на енергийния сектор. Според министър Щонов 
неразделна част от него е поскъпване на тока - решение, което може да се вземе единствено от 
енергийния регулатор. Според него, ако секторът остане без реформа и фирмите продължат да 
се управляват неефективно, поскъпването няма да реши проблема.  
Полярна е позицията на бившия енергиен министър Драгомир Стойнев. Пред "Дума" той 
заявява: "Оставих енергетиката в много по-добро състояние, отколкото я заварих. Истината е, 
че системата колабира по времето на ГЕРБ, а нашето управление успя да сложи основите на 
много важни реформи за стабилизирането й. Служебният кабинет действа реваншистки, 
занимавайки се с чистки, вместо да подготвя изборите, което е основният му приоритет."  
Служебното правителство поиска оставките на председателя на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и на членовете на комисията Лиляна 
Младенова и Еленко Божков. Съставът на регулатора е от 7 души.  
На заседание на Съвета за сигурност в сряда е бил оттеглен текстът на "Визия 2020: България 
в НАТО и в Европейската отбрана". Цитира съобщение на служебния премиер Георги 
Близнашки "Дума". До изтеглянето на документа се стигна след голям обществен натиск и 
искане военният министър Велизар Шаламанов да подаде оставка. В първоначалния вариант 
на "Визия 2020" имаше текст, който посочваше, че Русия посредством политически, 
икономически субекти и медии води информационна война срещу България. Също така се 
твърдеше, че модернизацията на руската армия е заплаха за България.  
"Текстът, качен на сайта на Министерството на отбраната, е един твърде суров начален 
работен вариант. Вчера на заседанието на Съвета за сигурност той беше оттеглен", оповести 
министър-председателят. Президентът Росен Плевнелиев пък не видя нищо лошо в документа. 
А политическите оценки в него били взети от позицията на НАТО.  
В интервю за "24 часа" министърът на отбраната Велизар Шаламанов обяснява: "Изготвихме 
"България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите. Информационната война от страна на Русия 
е елемент от хибридната война - концепция, която се развива в пакта.  

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=149190
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Много е важно да изясним проявленията на тази хибридна война, за да подготвим както 
страната, така и съответните механизми за противодействие на ниво НАТО и ЕС. Защото най-
опасното при хибридната война е, че тя в голяма степен започва и протича под прага на 
границите, в които трябва да се вземат решения за ответни мерки."  
"Отиде си рицарят с броня от думи. Словото беше голямата любов на Валери Петров", пише 
"Труд". Откъде идва тази влюбеност? От вкъщи, разбира се. Валери Петров е роден на 22 
април 1920 г. в София в дома на известния адвокат и дипломат Нисим Меворах и 
преподавателката по френски Мария Петрова. От тях попива пиетета към книгите, изкуството и 
чуждите езици.  
"Майсторът си тръгна на пръсти", почтително пише "Сега". Големият Валери Петров съхрани 
достойнството си в сложните периоди от политическия ни живот и не се оказа податлив на 
дребни компромиси, нито стана поредният безхарактерен ветропоказател под напора на 
идеологическите циклони.  
"Продавачът на мечти, си отиде тихо, бе оптимист до края", така "24 часа" отдава почит на 
големия майстор на римите, подкрепена с няколко емблематични негови стихотворения.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-28&article=503901  
Брой думи: 1364  
 
 
Резюме: Заварихме забавени екопроекти за 300 млн. лева, казва Илияна Цанова  
 
Заглавие: Брюксел ще спре финансирането, ако не правим реформи  
Подзаглавие: Първо ще тръгнат парите за безработни  
Автор: Наталия Малчева  
Текст: Заварихме забавени екопроекти за 300 млн. лева, казва Илияна Цанова  
Ще успее ли служебният кабинет да се справи с най-важната задача - да отпуши европарите?  
Колко пари ще загуби България от Брюксел и ще има ли фалирали общини и фирми заради 
забавените европроекти? Тежката задача да намери отговори на тези въпроси има 
вицепремиерът и министър на еврофондовете Илияна Цанова.  
 
- Госпожо Цанова, бяхте подготвена, че ще има проблеми с еврофондовете при заемане на 
поста, но все пак - каква ситуация заварихте?  
- Поех поста в служебния кабинет със замразени плащания по две оперативни програми - 
"Околна среда" и "Регионално развитие". Изпълнихме приоритета си да възстановим 
плащанията със средства от бюджета. Спирането на програма ОПОС и на две оси от програма 
"Регионално развитие" се дължи на недостатъчен предварителен контрол и проблеми с 
възлагането на обществените поръчки. Проучване показа, че 74% от всички наложени 
финансови корекции по европроекти са свързани именно с обществените поръчки. Част от 
проблемите се дължат на грешки на растежа, породени по-скоро от липсата на капацитет. Има 
и случаи, когато европейските одитори прилагат различни тълкования на законови положения. 
Факт е обаче, че има и случаи, при които определено има злонамереност. Така че трябва да се 
инвестира много сериозно в подобряване на капацитета на управляващите органи и на 
Агенцията за обществени поръчки, която ще трябва да играе много по-сериозна роля през 
следващия програмен период по отношение на предварителния контрол. Капацитетът на 
бенефициентите, които всъщност ползват средствата и управляват проектите, е също от 
ключова важност. Без тези усилия грешките ще продължават да се случват.  
- Какво правим за да отстраним тези грешки и колко пари от Брюксел ще ни костват те?  
- Трябва да докажем на Брюксел, че системите за контрол вече работят ефективно и могат да 
спират бъдещи грешки. По отношение на ОПОС предстои да бъде дефиниран размерът на 
финансовите корекции, след чието удържане от програмата да бъдат размразени средствата 
по нея. Тази корекция ще бъде процент от стойността на всички сключени договори по 
програмата, но предстоят преговори с Брюксел, за да стане ясно какъв точно. Процедурата 
отнема няколко месеца, но ние ще положим максимални усилия това да се случи още в 
рамките на служебния кабинет. Очакваме да минимизираме риска от загуба по програмата по 
правилото n+2, защото възстановихме плащанията от страна на бюджета към управляващия 
орган. Министерството на финансите ще разплаща всички получени сертификати, 
изпълнителите ще си получат парите и системата ще се задвижи. А това е единствената и 
основната мярка, за да не загубим евросредства.  
- Кога в най-добрия случай можем да очакваме Брюксел да размрази плащанията?  
- Обичайно процесът отнема около половин година между спирането на средствата и 
размразяването им. Полагаме максимални усилия, за да съкратим това време. По отношение 
на ОПРР, управляващият орган ще завърши проверките до края на септември. След това 
Еврокомисията трябва да потвърди работата на националните контролни органи и до края на 
годината може да очакваме да се възстановят и плащанията по спрените оси на тази програма.  
- На каква стойност са рисковите проекти, по които можем да загубим пари в края на годината?  
- Този анализ беше една от първите ми задачи и той вече е изготвен. Рисковете по ОПОС и 
ОПРР са в пряка зависимост от това колко бързо управляващите органи ще успеят да 
обработят получените искания за плащане от бенефициентите.  
В "Околна среда" например заварихме необработени документи по 200 проекта на обща 
стойност над 300 млн. лв. В допълнение очакваме и нови искания за плащания. Така че 
трябваше да вземем много спешни мерки. Привлякохме в екипа на МОСВ специалисти от 
социалното и финансовото министерство, които да помогнат за по-бързото извършване на 
последваш контрол.  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-08-28&article=503901
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- Има ли и друг риск - от забавени проекти заради обжалвания и по други нефинансови 
причини?  
- Да, има проекти, които се бавят заради обжалване на обществените поръчки от граждански 
организации, както и такива със забавени отчуждителни процедури. Тук може да посочим 
проектите "Северна скоростна тангента" на обща стойност 120 млн. евро; новата трамвайна 
линия от Семинарията до "Дървеница" - 11,8 млн. евро; Градски транспорт на Варна - 20,4 млн. 
евро. Има и несериозни изпълнители, които бавят дейностите, въпреки че им се плаша 
редовно.  
Тези проекти може и да нямат ефект върху нетната цел за 2014 г., но тяхното забавяне ще се 
повлияе негативно на целта през 2015 г. Например имаме 4 големи проекти по ОПОС на 
стойност над 160 млн. евро - те се одобряват по различен режим от ЕК. И въпреки че падежът 
им е през 2015 г. не остана много време, тъй като още няма сключени договори за 
безвъзмездна финансова помощ. Управлението на фондовете е много сложен и динамичен 
процес, който изисква адекватни решения всеки ден, а не е просто едно преразпределение на 
средства. България дължи 72% от публичните си инвестиции на еврофондовете. Така че 
неадекватното изпълнение или спирането на оперативните програми има пряк негативен ефект 
върху нашата икономика. Защото общините нямат друг финансов ресурс за инвестиции.  
- Започнахте ли да разплащате задълженията към изпълнителите и общините?  
- По ОПРР вече започна разплащането на 188 милиона лева. По ОПОС има готовност за 
плащания при поискване от Управляващия орган.  
- Докъде стигнаха преговорите по новия програмен период?  
- Получили сме коментарите на Брюксел по всички оперативни програми, с изключение на тази 
за рибарство и аквакултури. Тя все още е в процес на подготовка. Получихме и план график за 
преговорите, който ще се проведат в периода 11 септември - 10 октомври. Ясно е, че 2014 г. ще 
е нулева. Но се надявам, че сме научили урока си и затова сега е много важно да се подготвим 
проекти, така че да стартираме изпълнението им веднага след одобряването на програмите. Но 
пък няма да сме единствените с нулева година. До средата на август десет държави имаха 
одобрено споразумение за партньорство. А според процедурата до 3 месеца, след като това се 
случи, държавите трябва да представят официални варианти на оперативните си програми.  
- Кои ще са основните разлики между първия и втория програмен период?  
- На първо място имаме нов финансов инструмент - "Свързана Европа". С него можем да 
финансираме важни проекти, които осигуряват не само транспортна, но и енергийна и 
телекомуникационна свързаност на България с Европа. По него имаме бюджет от 406 млн. евро 
и трябва да представим проекти на ЕК до януари 2015 г. Ако те бъдат одобрени, трябва да 
бъдат изпълнени до края на 2016 г. В случай че не успеем да усвоим този ресурс, средствата 
се връщат в общ пул на всички държави и се преразпределят отново, но вече на конкурентен 
принцип. Така че, ако успеем да усвоим всички средства, имаме шанс дори и да получим 
допълнително финансиране по механизма. Ключова промяна е и изискването за свързаност и 
интегрираност на проектите. Например Стратегията за интелигентна специализация, на която 
се базират четири програми - "Иновации и предприемачество", "Наука и образование за 
интелигентен растеж", "Човешки ресурси" и Програмата за развитие на селските райони. Това 
означава, че мерките на тези програми трябва да се допълват и да се обявяват в определена 
последователност за постигане на общите цели. Така че вече няма да е възможно едно 
министерство просто да си управлява едни пари. Всяка инвестиция ще трябва да допринася за 
устойчивия и интелигентен растеж. Един път няма да може да се ремонтира с европари само 
защото е разрушен, а ще се обнови, ако осигурява свързаност към икономическа зона, която от 
своя страна дава работни места, или свързаност към образователна инфраструктура, болница 
или туристическа атракция. Страната ни ще трябва да извърши и важни реформи, за да не 
бъдат спрени парите по цели програми или отделни техни оси през 2017 г.  
Освен това при всяка оперативна програма ще има заложени индикатори за резултат, които ще 
покажат колко ефективно използваме ресурса. Същевременно между 5 и 7 процента от 
приоритетна ос ще бъдат заделени в резерв за изпълнение. През 2018 г. Брюксел ще направи 
оценка на изпълнението и ще удържи този резерв през 2019 г., ако индикаторите не бъдат 
постигнати.  
- Кои проекти от новия програмен период ще стартират първи?  
- Работим, за да стартира максимално бързо Програмата за развитие на човешките ресурси, 
която осигурява пари за намаляване на младежката безработица. Тази програма е в най-
напреднала фаза заедно с "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Иновации и 
конкурентоспособност". Следващото предизвикателство е акредитацията на управляващите 
органи на програмите - тоест системите за управление и контрол на европроектите.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/bulgariya-se-otskubva-ot-gazoviya-monopol-osche-v-kraya-na-
godinata  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: Строителството на междусистемните газови връзки между България и четири съседни 
държави се забави значително след кризата от януари 2009 година, когато спорът между 
Украйна и Русия спря доставките по единствената тръба. Тогава за първи път се заговори за 
необходимостта от изграждане на връзки с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, по които 
страната ни също да може да внася газ. Тръбата от Русия през Украйна все още е единствена, 
а отношенията между двете държави отново са обтегнати.  
 
Заглавие: България се отскубва от газовия монопол още в края на годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Строителството на междусистемните газови връзки между България и четири съседни 
държави се забави значително след кризата от януари 2009 година, когато спорът между 
Украйна и Русия спря доставките по единствената тръба. Тогава за първи път се заговори за 
необходимостта от изграждане на връзки с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, по които 
страната ни също да може да внася газ. Тръбата от Русия през Украйна все още е единствена, 
а отношенията между двете държави отново са обтегнати.  
Румъния е първа  
Още до края на тази година обаче трябва да заработи междусистемната газова връзка 
България – Румъния. Забавянето дотук бе причинено от „некоректно извършени предварителни 
геоложки проучвания“ за трасето под дъното на река Дунав, отговори Министерството на 
икономиката и енергетиката на запитване от Клуб Z. Отговорността за това била на 
възложителя на проучването – румънската „Трансгаз“.  
Строителството на наземната част от газопровода на българска територия и на 
газоизмерителна станция - Русе са завършени и в момента се провеждат изпитания в 
експлоатационни условия. След това предстои обектът да бъде приет от Държавна 
приемателна комисия. До края на годината по тръбата трябва да може да потече газ, стига „да 
няма усложнения във връзка със специфичната геоложка структура на региона“, застраховат се 
от министерството.  
Тръбата с Румъния ще има капацитет да внася до 1,5 млрд. м3/год., което е малко по-малко от 
половината от цялото потребление на България. Чисто технически и в момента страната ни 
може да внася газ по съществуващото трасе от Гърция през точката на свързване Кула-
Сидирокастро, но там капацитетът е доста по-малък и са необходими над 10 дни за 
пренастройване.  
При тази ситуация дори и крайно развитие на отношенията между Украйна и Русия, последвано 
от спиране на доставките на газ, няма да бъде толкова тежко за България, както беше през 
2009 година. Румъния може да внася газ по реверсивна връзка от Австрия, където освен руски, 
достига и норвежги газ.  
Следват Гърция, Турция и Сърбия  
След две години трябва да заработи и междусистемната връзка България – Гърция, която ще 
свърже станциите в Стара Загора и Комотини. Предвиденият капацитет е 3 млрд.м3/г, което 
заедно с евентуален внос от Румъния надхвърля дори цялото потребление в България. В 
момента се изготвя подробният устройствен план (ПУП) и работен проект, следва издаване на 
строително разрешение. В края на годината се очаква да се проведат търгове по Закона за 
обществени поръчки за избор на строител и доставчик от инвестиционното дружество „Ай Си 
Джи Би” АД, в което Българският Енергиен Холдинг и гръцкото инвестиционно дружество IGI 
Poseidon имат по 50%. Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, 
Италия. В края на 2016 година проектът трябва да е завършен. По това време се очаква да има 
яснота и по плановете за изграждане на терминал за внос на втечнен газ в Гърция.  
Връзките с Турция и Сърбия вървят по-бавно, като едно от обясненията е, че двете страни са 
извън Европейския съюз и това забавя и процедури, и финансиране. Единият проект трябва да 
свърже компресорна станция "Лозенец" в Сливенска област с турската газоизмерителна 
станция Малкочлар. Тук нещата са все още само на хартия. На 28 март 2014 г. бе подписан 
Меморандум за разбирателство между ресорните министерства на България и Турция, който 

http://novinaria.bg/news/bulgariya-se-otskubva-ot-gazoviya-monopol-osche-v-kraya-na-godinata
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предвижда предварително предпроектно проучване, което да уточни техническите и финансови 
аспекти на проекта, както и възможността за привличане на европейско финансиране.  
Със Сърбия нещата са още по-назад. В началото на годината Министерството е разделило 
проекта на две фази - за първата фаза финансирането ще бъде по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., а по 
втората фаза – по Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.  
При всички случаи до края на годината трябва да заработи първата връзка, което променя 
позицията на България и страната ни няма да бъде зависима само от една тръба и само от 
един доставчик - Русия.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/ministur-bulgariya-bliznashki-1427556.html  
Брой думи: 521  
 
 
Резюме: „Мъдрецът с детско сърце, както наричат големия български поет, сценарист, 
драматург и преводач акад. Валери Петров, си отиде на 94-годишна възраст вчера сутринта 
във Военномедицинска академия. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в петък, 29 
август, от 11 часа в Народния театър "Иван Вазов". Мъдрецът с детско сърце, както наричат 
големия български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров, си отиде на 94-
годишна възраст вчера сутринта във Военномедицинска академия."  
 
Заглавие: Вестниците пишат...  
Подзаглавие: /КРОСС/ Телеграф  
Автор:  
Текст: „Мъдрецът с детско сърце, както наричат големия български поет, сценарист, драматург 
и преводач акад. Валери Петров, си отиде на 94-годишна възраст вчера сутринта във 
Военномедицинска академия. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в петък, 29 
август, от 11 часа в Народния театър "Иван Вазов". Мъдрецът с детско сърце, както наричат 
големия български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров, си отиде на 94-
годишна възраст вчера сутринта във Военномедицинска академия."  
в. Монитор  
Ремонтите на десетките хиляди автомобили, които бяха потрошени от градушката в София в 
началото на юли, ще продължат поне още година. Това обясни пред „Монитор" зам.-
председателят на Съюза на автосервизите Динко Хулка. Той сигнализира, че вече от бранша 
изпитват сериозни затруднения с отстраняването на щетите, тъй като напливът бил много 
голям, а някои застрахователи невинаги погасявали в пълен размер отстранените повреди.  
Репортер  
50% ПО-СКЪП ТОК иска министър Щонов  
„Хората трябва да плащат с 50% по-скъп ток, за да бъдат изчистени проблемите в енергетиката 
за една година. Това заяви служебният министър на икономиката Васил Щонов. Служебното 
правителство започна чистка в енергетиката и поиска оставката на председателя на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев, както и на още двама 
членове на комисията под предлог, че не работели ефективноХората ще трябва да плащат с 
50% по-скъп ток, за да бъдат изчистени проблемите в енергетиката за една година. Това заяви 
пред btv служебният министър на икономиката Васил Щонов."  
Стандарт  
Заради Русия : Искри между премиер и президент  
„Близнашки нареди оттегляне на проатлантическа визия за страната ни в НАТО  
Първите искри между президента и назначения от него служебен премиер прехвърчаха вчера. 
Причина за разногласието между Росен Плевнелиев и проф. Георги Близнашки стана проект на 
военното министерство, свързан с Русия. Става дума за документа "Визия 2020: България в 
НАТО", в който е записано, че Москва е в "информационна война" с България и "представлява 
заплаха за националната ни сигурност". Премиерът настоя проектът да бъде оттеглен. "Бях 
строг, а авторите на документа са строго предупредени", каза Близнашки."  
в. Дума  
На заседание на Съвета за сигурност в сряда е бил оттеглен текстът на "Визия 2020: България 
в НАТО и в Европейската отбрана". Това съобщи служебният премиер Георги Близнашки. До 
изтеглянето на документа се стигна след голям обществен натиск и искане военният министър 
Велизар Шаламанов да подаде оставка.  
"Текстът, качен на сайта на Министерството на отбраната, е един твърде суров начален 
работен вариант. Днес (вчера - бел. ред.) на заседание на Съвета за сигурност той беше 
оттеглен", заяви Близнашки.  
в. 24 часа  
Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на финансовия 
министър Румен Порожанов, научи „24 часа". Гостите помолили срещите им да останат 
конфиденциални.  
Тук са директорите на дирекции „Пазари", „Конкурентоспособност" и „Регионално развитие", 
съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат писма, делегацията да се 

http://www.cross.bg/ministur-bulgariya-bliznashki-1427556.html
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запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на България заради спрените 
пари по „Околна среда" и наскоро размразените по „Регионално развитие".  
Сега  
„Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки. Закъсалата държавна компания НЕК трупа огромни дългове и 
просрочия към повечето доставчици на ток, но специално към фирмите, свързани с Ковачки, е 
била максимално коректна."  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.clubz.bg  
Връзка: http://www.clubz.bg/7561-
bylgariq_se_otskubva_ot_gazoviq_monopol_oshte_v_kraq_na_godinata  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: Строителството на междусистемните газови връзки между България и четири съседни 
държави се забави значително след кризата от януари 2009 година, когато спорът между 
Украйна и Русия спря доставките по единствената тръба. Тогава за първи път се заговори за 
необходимостта от изграждане на връзки с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, по които 
страната ни също да може да внася газ. Тръбата от Русия през Украйна все още е единствена, 
а отношенията между двете държави отново са обтегнати.  
 
Заглавие: България се отскубва от газовия монопол още в края на годината  
Подзаглавие: До няколко месеца страната ни ще може да получава газ и по втора тръба  
Автор:  
Текст: Строителството на междусистемните газови връзки между България и четири съседни 
държави се забави значително след кризата от януари 2009 година, когато спорът между 
Украйна и Русия спря доставките по единствената тръба. Тогава за първи път се заговори за 
необходимостта от изграждане на връзки с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, по които 
страната ни също да може да внася газ. Тръбата от Русия през Украйна все още е единствена, 
а отношенията между двете държави отново са обтегнати.  
Румъния е първа  
Още до края на тази година обаче трябва да заработи междусистемната газова връзка 
България – Румъния. Забавянето дотук бе причинено от „некоректно извършени предварителни 
геоложки проучвания“ за трасето под дъното на река Дунав, отговори Министерството на 
икономиката и енергетиката на запитване от Клуб Z. Отговорността за това била на 
възложителя на проучването – румънската „Трансгаз“.  
Строителството на наземната част от газопровода на българска територия и на 
газоизмерителна станция - Русе са завършени и в момента се провеждат изпитания в 
експлоатационни условия. След това предстои обектът да бъде приет от Държавна 
приемателна комисия. До края на годината по тръбата трябва да може да потече газ, стига „да 
няма усложнения във връзка със специфичната геоложка структура на региона“, застраховат се 
от министерството.  
Тръбата с Румъния ще има капацитет да внася до 1,5 млрд. м3/год., което е малко по-малко от 
половината от цялото потребление на България. Чисто технически и в момента страната ни 
може да внася газ по съществуващото трасе от Гърция през точката на свързване Кула-
Сидирокастро, но там капацитетът е доста по-малък и са необходими над 10 дни за 
пренастройване.  
При тази ситуация дори и крайно развитие на отношенията между Украйна и Русия, последвано 
от спиране на доставките на газ, няма да бъде толкова тежко за България, както беше през 
2009 година. Румъния може да внася газ по реверсивна връзка от Австрия, където освен руски, 
достига и норвежги газ.  
Следват Гърция, Турция и Сърбия  
След две години трябва да заработи и междусистемната връзка България – Гърция, която ще 
свърже станциите в Стара Загора и Комотини. Предвиденият капацитет е 3 млрд.м3/г, което 
заедно с евентуален внос от Румъния надхвърля дори цялото потребление в България. В 
момента се изготвя подробният устройствен план (ПУП) и работен проект, следва издаване на 
строително разрешение. В края на годината се очаква да се проведат търгове по Закона за 
обществени поръчки за избор на строител и доставчик от инвестиционното дружество „Ай Си 
Джи Би” АД, в което Българският Енергиен Холдинг и гръцкото инвестиционно дружество IGI 
Poseidon имат по 50%. Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, 
Италия. В края на 2016 година проектът трябва да е завършен. По това време се очаква да има 
яснота и по плановете за изграждане на терминал за внос на втечнен газ в Гърция.  
Връзките с Турция и Сърбия вървят по-бавно, като едно от обясненията е, че двете страни са 
извън Европейския съюз и това забавя и процедури, и финансиране. Единият проект трябва да 
свърже компресорна станция "Лозенец" в Сливенска област с турската газоизмерителна 
станция Малкочлар. Тук нещата са все още само на хартия. На 28 март 2014 г. бе подписан 
Меморандум за разбирателство между ресорните министерства на България и Турция, който 

http://www.clubz.bg/7561-bylgariq_se_otskubva_ot_gazoviq_monopol_oshte_v_kraq_na_godinata
http://www.clubz.bg/7561-bylgariq_se_otskubva_ot_gazoviq_monopol_oshte_v_kraq_na_godinata
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предвижда предварително предпроектно проучване, което да уточни техническите и финансови 
аспекти на проекта, както и възможността за привличане на европейско финансиране.  
Със Сърбия нещата са още по-назад. В началото на годината Министерството е разделило 
проекта на две фази - за първата фаза финансирането ще бъде по Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., а по 
втората фаза – по Оперативна програма ”Иновации и конурентоспособност” 2014-2020 г.  
При всички случаи до края на годината трябва да заработи първата връзка, което променя 
позицията на България и страната ни няма да бъде зависима само от една тръба и само от 
един доставчик - Русия.  
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Дата: 28.08.2014  
Източник: www.money.bg  
Връзка: 
http://money.bg/news/id_1983860032/Затъналата_в_дългове_НЕК_плащала_с_предимство_на_и
збрани_офшорки_Още_година_хаос_с_ремонтите_след_градушката_Гриша_Ганчев_овладя_кл
ючов_актив_на_Петрол  
Брой думи: 1871  
 
 
Резюме: "Затъналата в дългове НЕК плащала с предимство на избрани офшорки" е водещo 
заглавиe на в. "Сега"  
 
Заглавие: "Затъналата в дългове НЕК плащала с предимство на избрани офшорки", "Още 
година хаос с ремонтите след градушката", "Гриша Ганчев овладя ключов актив на 
"Петрол""  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Затъналата в дългове НЕК плащала с предимство на избрани офшорки" е водещo 
заглавиe на в. "Сега"  
Служебното правителство разкри нови данни за прословутата толерантност на държавата към 
бизнеса на Христо Ковачки. Закъсалата държавна компания НЕК трупа огромни дългове и 
просрочия към повечето доставчици на ток, но специално към фирмите, свързани с Ковачки, е 
била максимално коректна.  
НЕК, чиито дългове са около 3 млрд. лева и на практика е пред фалит, е покривала най-
стриктно плащанията си към държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към свързаните с 
енергийния бос ТЕЦ "Бобов дол" и "Брикел". Плащания с приоритет е имало и към ТЕЦ 
"Свилоза", сливенската "Топлофикация" и др., докато останалите фирми са били в режим на 
изчакване. Това показва обобщена справка на Министерството на икономиката, изготвена след 
ревизия в НЕК. В нея са включени 50 компании, към които са били нареждани плащания през 
периода януари - юли. Само 34 в списъка са получили 50% и над 50% от парите, които им 
дължи НЕК.  
Прочети още от статията на в. "Сега"  
"Още година хаос с ремонтите след градушката" четем на първа страница във в. "Монитор"  
Ремонтите на десетките хиляди автомобили, които бяха потрошени от градушката в София в 
началото на юли, ще продължат поне още година. Това обясни пред „Монитор" зам.-
председателят на Съюза на автосервизите Динко Хулка. Той сигнализира, че вече от бранша 
изпитват сериозни затруднения с отстраняването на щетите, тъй като напливът бил много 
голям, а някои застрахователи невинаги погасявали в пълен размер отстранените повреди.  
„За ремонта на една кола са нужни между три и четири седмици и около 2 хил. лева. По наши 
данни само застрахованите коли, които са пострадали в София, са над 80 хил. Това са 
прекалено много коли, за да смогнем", обясни Хулка. Заради нуждата от свежи пари в 
автосервизите ремонтират приоритетно колите без застраховки, защото собствениците им 
плащат веднага, а не се чака плащането от застрахователите. От компаниите обаче обещали 
всички преводи да стават на време, за да не се забавя работата.  
Прочети още от статията на в. "Монитор"  
"Гриша Ганчев овладя ключов актив на "Петрол"", четем на първа страница в. "Капитал Daily"  
Опитите за налагане на контрол върху ключови активи на "Петрол" от лагера на Гриша Ганчев 
продължават след поставянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) под особен надзор, а 
обектът на интерес е дъщерната му "Варна сторидж". Тя притежава и управлява петролна база 
в морската столица, след като седалището на дружеството беше преместено в Ловеч, като за 
управител е назначен председателят на спортния клуб по борба "Миньор-Перник" Методи 
Пенев. Той заменя на поста изпълнителния директор на "Петрол" Георги Татарски, който влезе 
в структурите на дистрибутора на горива в края на миналата година, след като контролът беше 
овладян от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев.  
Освен това, с решение на управителния съвет на "Петрол" от 15 август и последвало три дни 
по-късно одобрение от надзорния съвет, са учредени особени залози върху търговското 
предприятие "Варна сторидж" и неговите движими и недвижими активи в полза на "Литекс 
трейд". По този начин дружеството, контролирано от Гриша Ганчев, обезпечава свои вземания 
от "Варна сторидж", възникнали по силата на сделки за продажба на акции и недвижим имот. 
Така на практика Ганчев си гарантира контрол над важна брънка от групата на "Петрол" и това 

http://money.bg/news/id_1983860032/Затъналата_в_дългове_НЕК_плащала_с_предимство_на_избрани_офшорки_Още_година_хаос_с_ремонтите_след_градушката_Гриша_Ганчев_овладя_ключов_актив_на_Петрол
http://money.bg/news/id_1983860032/Затъналата_в_дългове_НЕК_плащала_с_предимство_на_избрани_офшорки_Още_година_хаос_с_ремонтите_след_градушката_Гриша_Ганчев_овладя_ключов_актив_на_Петрол
http://money.bg/news/id_1983860032/Затъналата_в_дългове_НЕК_плащала_с_предимство_на_избрани_офшорки_Още_година_хаос_с_ремонтите_след_градушката_Гриша_Ганчев_овладя_ключов_актив_на_Петрол
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се случва два месеца след като навлезе в компанията, поемайки длъжността председател на 
управителния съвет.  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
„Дискретна делегация от Брюксел е у нас за бюджета и европарите", пише в. „24 часа"  
Поканил я министър Румен Порожанов, те поискали конфиденциалност  
Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на финансовия 
министър Румен Порожанов, научи "24 часа". Гостите помолили срещите им да останат 
конфиденциални. Тук са директорите на дирекции "Пазари", "Конкурентоспособност" и 
"Регионално развитие", съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да си пишат 
писма, делегацията да се запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на 
страната ни заради спрените пари по "Околна среда" и наскоро размразените по "Регионално 
развитие".  
Прочети още от в. „24 часа"  
"Кабинетът поиска смени в енергийния регулатор" е заглавиe от в. "Труд"  
Служебното правителство поиска оставката на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и членовете Еленко Божков и Лиляна Младенова. 
Съставът на регулатора е от 7 души.  
Причината за исканите оставки са решенията на комисията, довели до огромна финансова 
дупка в енергетиката.  
Освен това още през април еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпратил писмо 
до тогавашния министър на икономиката Драгомир Стойнев, в което изразява притеснения за 
независимостта на регулатора. Поводът е процедурата по отнемане на лицензите на ЧЕЗ, ЕВН 
и "Енерго про".  
Прочети още от в. "Труд"  
"Заради Русия: Искри между премиер и президент", извежда на първа страница в. "Стандарт"  
Първите искри между президента и назначения от него служебен премиер прехвърчаха вчера. 
Причина за разногласието между Росен Плевнелиев и проф. Георги Близнашки стана проект на 
военното министерство, свързан с Русия. Става дума за документа "Визия 2020: България в 
НАТО", в който е записано, че Москва е в "информационна война" с България и "представлява 
заплаха за националната ни сигурност". Премиерът настоя проектът да бъде оттеглен. "Бях 
строг, а авторите на документа са строго предупредени", каза Близнашки.  
В същото време обаче държавният глава защити тезите в документа. "Позициите изцяло се 
припокриват с официалната позиция на Алианса", контрира Плевнелиев.  
Прочети още от в. "Стандарт"  
„И в София ЕК препоръча бързо решение за депозитите в КТБ", пише в. "Капитал Daily"  
След като на 1 август Европейската комисия (ЕК) предупреди България в писмо до БНБ и 
тогавашния министър на финансите Петър Чобанов, че трябва да осигури достъп до 
средствата на вложителите в Корпоративна търговска банка (КТБ) в "следващите дни", в сряда 
въпросът е обсъждан и на място в централната банка с представители от Брюксел. По 
информация на "Капитал Daily" в делегацията е имало хора от Европейската централна банка. 
От БНБ отговориха, че когато има конкретни резултати, те ще бъдат обявени.  
Според източници на "Капитал" освен в БНБ срещи е имало и в Министерството на финансите, 
както и с всички ресорни министерства по въпросите. Мисията не е извънредна, а се случва при 
всяка смяна на правителство, обясни източник на вестника. Този път просто има много 
натрупани въпроси за изчистване - помощта за ПИБ, ситуацията с КТБ, действията на БНБ. В 
делегацията има представители на почти всички дирекции на ЕК - например "Конкуренция", за 
държавната помощ, "Вътрешен пазар", заради изплащането на влоговете в КТБ и т.н. Срещи е 
имало с всички ресорни министерства по въпросите, които засягат мисията.  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
„Заемите станаха по-евтини за бизнеса, не и за гражданите", пише в. "Сега"  
Въпреки големия "рекламен" шум за полезните промени в Закона за потребителския кредит 
засега поевтиняване на жилищните и потребителските заеми няма. Това показва статистиката 
на БНБ за кредитния пазар през юли. Лихвените проценти по заемите за домакинствата 
запазват нивата си от юни.  
Лихвите по отпуснатите през юли жилищни заеми в лева се понижават с невзрачните 0.07 
процентни пункта до 6.46%, а при евровите остават без промяна - 6.89 на сто. Спрямо юли 
миналата година обаче година има осезаем спад на лихвите по ипотеките - с 0.42 пункта за 
финансиране в левове и с 0.61 пункта - в евро.  
Данните на БНБ всъщност показват, че тенденция на поевтиняване на кредитите има, но тя си 
върви от доста време и няма много общо със законовите промени. Точно за това говорят и 
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данните за фирмените заеми, при които плавното понижение продължава - при малките (под 1 
млн. евро) кредити за бизнеса в евро има понижение на лихвата спрямо юни с половин процент 
до 5.99%, а при финансирането в левове спадът е с 0.34 пункта до 6.25%, а на годишна база 
поевтиняването е с цял процентен пункт.  
Прочети още от в. "Сега"  
"300 хиляди руснаци и германци на плаж у нас", четем във в. "Монитор"  
Всеки трети почиващ през миналия месец в нашата страна е бил от Русия или от Германия. 
Почти 300 000 гости от двете страни са пристигнали в България с цел почивка, става ясно от 
публикуваните вчера данни на националната статистика. От Руската федерация у нас са дошли 
167,5 хиляди човека, като 90 на сто от тях - 150,7 хил., са пристигнали на почивка. За същия 
период обаче само половината немци - 145 хил., посетили страната ни, са били туристи. 
Статистиката показва, че в страната ни за почивка и екскурзии са дошли 935,8 хил. човека от 
странство. Гостите от Украйна са над 63 хил. и се нареждат на трето място сред нациите, чиито 
представители са дошли на почивка у нас. Следват поляци, румънци и чехи, после се нареждат 
англичаните, които са били малко над 29 хиляди.  
Общо посещенията на чужденци в България са 1,792 млн., което е с 4,9% над нивото от юли 
миналата година. Отчита се с 54% увеличение на посещенията със служебна цел, ръст има и 
при пристиганията с други цели, но посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11,9%.  
От всички наши гости през юли делът на гражданите от Европейския съюз е 61,6%, В сравнение 
със същия месец на предходната година той се е увеличил с 3,6%. Увеличение е регистрирано 
при посещенията на граждани от Холандия, Испания и Белгия. Увеличават се посещенията на 
граждани от Турция, които са били със 17,3% повече.  
Прочети още от статията на в. "Монитор"  
„Гибел на българското село ли?", пише в. „24 часа"  
Обезлюдените селища няма да останат дълго празни  
В последно време, въз основа на данни от Националния статистически институт (НСИ), 
медиите горко проплакаха за нерадостната съдба на българското село. От около 6000 
български села по-малко от една четвърт задържали населението си, а близо 10% имали от 1 
до 10 жители и били осъдени на гибел. Същото очаквало и следващата група села - от 100 до 
200 души - тя пък била цели 20%.  
Толкова ли е страшно положението?  
Всеки учен, занимаващ се с историческа география, знае, че съществуването на селищната 
мрежа, развитието и изчезването на селата се определя от политическото, религиозното и 
икономическото положение. То се и променя от тези зависимости - появяват се нови селища, 
други увеличават населението си, трети изчезват или рязко намаляват населението си.  
Днешната поселищна мрежа на България се е формирала във вековете, когато нашите земи са 
били в границите на Османската империя. Тогава българското християнско население се 
струпва в планините, основавайки хиляди нови села. Причините са ясни - в планините верската, 
народностната и икономическата дискриминация не се изявяват така остро, както в селата в 
равнините.  
Прочети още от статията на в. „24 часа"  
"Почивка в планината вместо на море", пише в. "Стандарт"  
Все повече млади българи избират да почиват на планина у нас. Тенденцията е за ръст от 11% 
през 2013 г. и 2014 г. спрямо предходните. За все по-големия интерес към Родопите, Рила, 
Пирин и Централен Балкан допринасят и набиращите популярност музикални и културни 
фестове, които привличат "новите българи" - поколенията между 20 и 40 години. Това обясни 
директорът на Института за пазарни оценки и анализи в туризма Румен Драганов. Тенденцията 
стана причина заетостта в популярния през последните години като зимен курорт Банско, 
отново да се превърне в предпочитана лятна дестинация. Според него въпреки проблемите с 
климата, финансовата криза и международната ситуация, туристическият бранш полага усилия 
и работи успешно, осигурявайки 320 000 работни места. 97% е заетостта на морските ни 
курорти през август и септември, допълни Драганов. Той подчерта, че все пак се отбелязва 
спад за второто тримесечие на избралите да почиват у нас българи с 13,6%. 


