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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
04.10.2014 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: 21 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 18 

Общо за деня 21 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 04.10.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира търговска мисия до Лондон, Великобритания, за представители на 
български компании от сектор информационно-комуникационни технологии, съобщиха от 
ведомството. Инициативата се организира по проект "Насърчаване на интернационализацията 
на българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  
 
Заглавие: Търговска мисия до Лондон за ИКТ компании организира ИАНМСП  
Подзаглавие: Заявките за участие се приемат до 10 октомври 2014 г. включително  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира търговска мисия до Лондон, Великобритания, за представители на български 
компании от сектор информационно-комуникационни технологии, съобщиха от ведомството. 
Инициативата се организира по проект "Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  
Промоционалната проява с провеждане на двустранни срещи ще се проведе в периода 26 -
29.11.2014 г.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за самолетен 
билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на 
българските участници в търговската мисия и др.  
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП www.sme. government.bg и на Националния експортен портал 
www.export.government.bg. Допълнителни консултации могат да бъдат получени от експертите 
на ИАНМСП: Мирела Тасева (тел: 02 940 79 83), Николина Георгиева (тел.: 02 940 79 77).  
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Дата: 04.10.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 31  
Брой думи: 1427  
 
 
Резюме: Над 70 млн. евро ще бъдат похарчени в следващите години за популяризиране на 
оперативните програми у нас. Сума, която на фона на свитите до крайност фирмени бюджети 
за реклама неминуемо ще се превърне в цел №1 за медиите. И как да не се сети човек за 
Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад , или накратко Маркиз дьо Сад, който още преди три века е 
възкликнал: "Вземайте, вземайте, това е без значение за мен - парите са на държавата." Та 
така и днес нашите управници взимат, взимат, само че европейски пари, за да си уреждат 
политическия рахатлък. Защото две мнения по въпроса няма - милионите за реклама на 
еврофондовете са се превърнали в основно средство за осигуряването на медиен комфорт на 
политиците.  
 
Заглавие: Тръгва схемата “пари срещу лакейство"  
Подзаглавие: Схемата "пари срещу ласкателства" скоро ще заработи отново  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Над 70 млн. евро ще бъдат похарчени в следващите години за популяризиране на 
оперативните програми у нас. Сума, която на фона на свитите до крайност фирмени бюджети 
за реклама неминуемо ще се превърне в цел №1 за медиите. И как да не се сети човек за 
Донасиен Алфонс Франсоа дьо Сад , или накратко Маркиз дьо Сад, който още преди три века е 
възкликнал: "Вземайте, вземайте, това е без значение за мен - парите са на държавата." Та 
така и днес нашите управници взимат, взимат, само че европейски пари, за да си уреждат 
политическия рахатлък. Защото две мнения по въпроса няма - милионите за реклама на 
еврофондовете са се превърнали в основно средство за осигуряването на медиен комфорт на 
политиците. Схемата "пари срещу ласкателства" заработи истински през 2010-а при 
управлението на ГЕРБ и до края на април 2014-а по нея бяха раздадени над 71 млн. лева. А 
ако се доверим на социологическите проучвания, новите порции отново ще се раздават от 
партията на Бойко Борисов.  
Формално погледнато, в захранването на медиите с евросредства няма абсолютно нищо 
незаконно. Дори напротив - Европейският съюз иска неговите фондове да бъдат добре 
популяризирани сред обществото и именно затова се отпускат споменатите суми. 
Единственото, което трябва да направят българските власти, за да започнат вакханалията, е да 
приемат Национална комуникационна стратегия 2014-2020-а. Това е един вид наръчник за 
харченето на европейските милиони, който в Брюксел приемат като план за информиране на 
хората за политиките и дейностите на общността. И тъй като няма време за губене, отиващото 
си вече служебно правителство побърза да подготви стратегията, така че следващата 
официална власт да започне с летящ старт  
Ключовият документ ще бъде подложен на обществено обсъждане до 10 октомври (б.а. - 
формална процедура за отбиване на номера), а до края на ноември се очаква и окончателното 
му одобрение от Еврокомисията.  
Важно е да се уточни, че в Национална комуникационна стратегия няма конкретни числа колко 
пари по коя оперативна програма ще отидат за реклами. Посочено е само, че пет милиона евро 
от новата програма "Добро управление" (б.а. - обединяваща досегашните "Техническа помощ" и 
"Административен капацитет") са заложени за Централния информационен офис. Звеното, в 
което е предвидено да работят трима души, ще изпълнява и координира общите 
комуникационни дейности по всички програми в сътрудничество с управляващите органи и 
мрежата от 28-те информационни центъра.  
Рекламните и информационните инициативи по всяка конкретна програма ще се изпълняват от 
съответния й управляващ орган. Но точните бюджети, с които ще разполагат те, все още не са 
ясни, тъй като самите оперативни програми не са одобрени от Брюксел. Известно е обаче, че 
около 0.6-0.7% от всичките пари, които ни дава Европа, са за точно такива комуникационни 
мероприятия. Или, при общо над 11.5 млрд. евро, това прави най-малкото 72 млн. евро. А ако 
разпределим пропорционално сумата между седемте оперативни програми и тези за развитие 
на селските райони и за рибарството, може да получим достатъчно коректен ориентир (виж 
табл.)  
Вън от съмнение е, че отново най-богато ще е земеделското министерство  
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По двете му подопечни програми (за селските райони и за рибарството) то ще може да похарчи 
за реклама и популяризирането им около 17 млн. евро. Парите ще са с около два милиона по-
малко от миналия програмен период заради орязването на техните бюджети. Но и така ще са 
напълно достатъчни, за да стане бъдещият земеделски министър любимец на медиите, 
подобно на Мирослав Найденов. Все пак бившият гербер постигна този "успех" само с около 15 
млн. евро от наличните пари, тъй като не му стигна времето за повече харчове.  
Сериозен ще е бюджетът и на оперативната програма "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" - над 11 млн. евро. За сравнение, в предишния програмен период парите за 
реклама бяха фиксирани на точно 12 млн. евро. Само че от тях са похарчени едва около 3 млн. 
евро, поради което повторното залагане на толкова много средства изглежда необосновано. 
Долу-горе подобно е положението и при програмата "Иновации и конкурентоспособност". За 
нея сега са предвидени 8.3 млн. евро, при все че от 2007-а до 2013-а за популяризирането й са 
били похарчени около 2 млн. евро.  
Най-драстично ще се увеличат парите за програмата "Региони в растеж" - от 5 млн. евро на 
повече от 9.2 милиона. За тази разлика обаче си има обяснение. В предишния програмен 
период първоначално заложените средства за реклама бяха точно 10 млн. евро. Но след като 
се видя, че няма как да бъде усвоена, сумата бе редуцирана наполовина, а накрая бяха 
раздадени 1.3 млн. евро. Точно обратно се случва при програмата за развитие на човешките 
ресурси. Нейният бюджет ще бъде свит от 9 на 6.6 млн. евро.  
Реално погледнато, конкретният размер на средствата няма чак толкова голямо значение. Ясно 
е, че те ще са много пари и е по-важно как и за какво точно ще се харчат. Съдейки по 
написаното в Националната комуникационна стратегия, съществена промяна спрямо 
досегашните практики няма да има. И макар всички заинтересовани лица да признават слабият 
ефект от провежданите вече кампании, отново ще се работи по същия начин  
Това ще рече, че пак ще се печатат безсмислени брошури и диплянки, пак ще гледаме комични 
клипове по телевизията и пак ще слушаме някакви неща за капацитети, усвояване и проекти, 
без да разбираме какво се има предвид. На практика по този начин се изпълняват 
задължителните цели не ЕС - да се информират определен брой хора, че съществува даден 
финансов инструмент и какво се прави с него. Но не се постига голямата цел за съпричастност 
към проектите. Няма ефективен начин, който да обхваща периода на тяхната подготовката, 
когато нуждите от рекламна кампания са най-големи. Ако вземем за пример училищата, точно в 
този период се решава кои обекти да бъдат ремонтиран и кои не, по какъв начин да се извърши 
реконструкцията и т. н., но никой не разбира как се вземат тези решения. Далеч по-разумно би 
било местните власти предварително да разясняват, да съгласуват и да събират мнения за 
подготвяната инвестиция. Така не само ще се постигне много по-голяма съпричастност на 
обществото, а и със сигурност ще има изключително добра информираност, която няма как да 
се постигне само с рекламни елементи.  
Малка стъпка в тази посока може би е планираната комуникация чрез социалните мрежи. 
Централният информационен офис ще поддържа профил на Единния портал в мрежи като 
facebook, twitter, google plus и linkedin, както и сайтове за споделяне на файлове (например 
youtube, vbox7). Ще се развиват профилите и на отделните Областни информационни центрове 
в социалните мрежи, както и техните подстраници в Единния информационен портал 
www.eufunds.bg.  
Вярно, че по този начин се стига бързо до широката аудитория, с възможност за получаване на 
обратна връзка в реално време. Но няма как да не подходим със съмнение към подобни 
намерение, след като добре знаем какъв скандал стана с Фейсбук профилите на Програмата за 
развитие на селските райони. За тяхната направа бившият земеделски министър Мирослав 
Найденов плати на пиарката си Кристина Спасова над 50 хил. лв., а резултатът е повече от 
смехотворен. Активността там е напълно спряла от април 2013-а.  
Още по-притеснително е, че разпределянето на порциите между медиите също ще се случва по 
стария съмнителен и обвит в мъгла начин. Става дума за условното им разделение между 
електронни и печатни. Първите, образно казано, могат да бъркат директно в кацата с меда а 
вторите - не. Радиата и телевизиите пак ще получават пари без каквито и да е конкурси и 
процедури, просто така - по личното усмотрение на министрите. Докато външната реклама, 
интернет банерите, публикациите във вестниците и отпечатването на листовки задължително 
минат по реда на Закона за обществените поръчки, електронните медии са облагодетелствани 
от неговия чл.4, ал.2. Той гласи, че не са обект на обществени поръчки "придобиването, 
създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни 
оператори и предоставянето на програмно време". Казано иначе, договорите за предоставяне 
на програмно време са извън обхвата на норматива. Това ги прави почти секретни (освен ако 
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някой народен представител не поиска справка или не бъде отправено искане по Закона за 
достъп до обществената информация), отрязва всякаква възможност за контрол на 
изразходваните средства и отваря широко вратата за задкулисни договорки.  
Колкото до печатните издания, те взимат от европейските пари през наети от ведомствата 
рекламни и пиар агенции, което значително усложнява схемата. А и така сумите се разпиляват 
между повече играчи. За вестниците обаче има друга привилегия, която никак не е за 
подценяване. Тъй като те не сключват директни договори с министерствата, на практика няма 
как да се разбере кое издание колко точно пари е взело. Официално средствата се 
разпределят от наетата агенция, която не е публична институция и никакви закони не могат да 
я принудят да разкрие контрактите си. Разбира се, при достатъчно желание всеки може да 
разлисти вестник или списание и преглеждайки рекламните карета, да установи кои са се 
облажили от европейската благодат.  
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Дата: 04.10.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 6,7  
Брой думи: 1444  
 
 
Резюме: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
Новостта обаче е, че колите ще се зареждат от вятърна и слънчева енергия, така че по никакъв 
начин няма да замърсяват околната среда. Това разкри пред "Новинар" Дани Трифонов от 
варненската фирма "ДЖИ-КА1". Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. 
 
Заглавие: БГ електромобили се зареждат от слънцето и вятъра  
Подзаглавие:  
Автор: Петър ЧЕРГАРОВ  
Текст: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
Новостта обаче е, че колите ще се зареждат от вятърна и слънчева енергия, така че по никакъв 
начин няма да замърсяват околната среда. Това разкри пред "Новинар" Дани Трифонов от 
варненската фирма "ДЖИ-КА1". Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. "Идеята ни е да 
прокараме зелената идея в България, затова и разработихме прототипа на автомобила, като 
скоро ще започнем и масовото производство", обясни той. Една от разработките на 
иновативната компания е и ветрогенераторна централа, която да зарежда не само бъдещия 
електромобил, но и дома.  
Трифонов посочи, че се очаква следващият програмен период, за да се кандидатства за пари 
от Европейския съюз. Автомобилът "ДЖИ-КА" ще бъде оборудван с иновативния редуктор 
"РЕМАЗ", който също е патент на фирмата. Чрез него излишната енергия ще се регенерира, 
така че автомобилът ще бъде по-икономичен и по-екосъобразен, уточни експертът. 
Електромобилът ще може да измине от 150 до 200 километра, след като бъде зареден. Той ще 
се произвежда в няколко модела.  
Возилото ще се предлага с няколко вида двигателя и батерии - литиево-йонни, или оловни. 
Цената на модерното превозно средство ще варира от 30 000 до 80 000 лв., в зависимост от 
броя на батериите. Електромобилите обаче не бяха единствените изобретения на българския 
гений, които събраха очите на посетителите. Истинска революция в ин витро оплождането 
подготвя столичната фирма "Микрона" ООД.  
Тя е стартираща компания към Института по механика към БАН. Нейният представител 
Тихомир Тянков демонстрира робот за напълно автоматично ин витро оплождане по системата 
ИКСИ. Процедурата включва вземането на зрели яйцеклетки от жената, оплождането им от 
сперматозоиди в лабораторни условия и трансферирането на получените ембриони обратно в 
матката на пациентката до 5 дни след оплождането. Разработката отново е финансирана по 
ОП "Конкурентоспособност".  
"Системата е напълно автоматизирана, като микроскопът и манипулаторите се управляват от 
компютър. Манипулаторите са два - единият управлява иглата, която държи яйцеклетката, а 
другият работи със сперматозоида и инжектира клетката", разясни функциите на продукта 
Тянков. Той допълни, че  
системата на уреда се управлява с помощта на софтуер  
След месец апаратурата ще бъде внедрена в репродуктивния център "Репробиомед", с който 
"Микрона" си партнира. "Досега подобен апарат не е бил използван у нас", коментира Тянков. В 
момента в клиниките се работи с роботи, които се управляват механично с джойстик от 
специалист.  
Българските предприемачи успешно се конкурират с тези от чужбина и в сферата на системите, 
захранвани със слънчева енергия.  
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Под тепетата бяха представени и слънчевите инвертори на фирма "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД от 
София. Разработените системи могат да захранват трифазни двигатели, работещи с 
променлив ток, чрез преобразуване на слънчевата енергия. "Системите са с широко 
приложение - за цифрови машини, роботиката, многофункционални машини и т. н., общо взето 
за родната индустрия", обясни Бойко Костадинов от компанията. На панаира бе представена 
най-новата разработка на специалистите от "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" - соларни инвертори. 
"Инверторът ни използва енергията от соларните панели и създава трифазна система, с която 
се захранва една помпа и с нея може да се вади вода. Може да се използва в земеделието или 
в някакво производство", даде пример Костадинов.  
Той посочи, че въпросният инвертор се нарича хибриден - с него енергията може да бъде 
взимана както от соларните панели, така и да се върже към захранването, така че при по-малко 
слънчева светлина може да работи и на ток. Цените на най-евтините устройства започват от 
220 лв.  
Сливенската фирма "ВИВА" ЕООД пък може да се похвали с продукт, който е  
абсолютна новост за европейския пазар  
Компанията от града на стоте воеводи произвежда енергоспестяващи LED лампи. "Най-новото 
и може би единствено на пазара у нас, което ние предлагаме, е 6-ватова диодна лампа. Тя е 
изцяло от стъкло и напълно наподобява като вид досегашните лампи с нажежаема жичка", 
демонстрира един от продуктите на фирмата Десислава Хазаева. Крушката VIVALUX ляга 
тънко на семейния бюджет, тъй като консумира енергия за 6 вата, а свети приблизително като 
50 вата, има 25 000 часа живот и 2 години гаранция.  
Моделите са от 3000 и 4000 келвина, тоест едната свети като класическата стара крушка, а 
другата свети с неутрална бяла светлина. Фирмата предлага и лампа от 10 вата, която обаче 
свети като за 75. Тя също е с познатата форма на старата крушка. Хазаева каза още, че цената 
на този клас лампи варира в рамките на 12-13 лв.  
На панаира можеха да се видят и иновативни продукти, с които можем да удължим живота на 
автомобилния двигател и да подобрим работата му. Такава например е добавката за 
автомобили "Супротек". Тя е руски патент и се произвежда в Санкт Петербург, а у нас се внася 
от фирма "ВГ-ЕКСПОРТ" ООД. "С добавката се третират триещите се части в двигателя, тоест 
при смяна на маслото двигателят остава обработен", поясни Валери Гургов от компанията. 
Трайността на покритието е до 100 000 километра при спазване на препоръките на 
производителя, а мощността на двигателя става по-висока от 5 до 10 процента. Продуктът 
намалява триенето 12 пъти, но  
в двигателя задължително трябва да има и масло  
В краен случай автомобилът може да измине до 150 км дори и без масло, без да се нанесат 
поражения на двигателя. Гургов добави, че чрез "Супротек" се икономисва гориво между 8 и 12 
на сто. Отработените газове намаляват с 60 на сто и колата спира да пуши, а животът на 
двигателя се удължава 2 пъти.  
"Продуктът е малко по-скъп, но предвид постигнатите резултати инвестицията си струва, тъй 
като имате трайни резултати в продължение на 100 000 км, което никак не е малко при 
сегашната цена на горивата", заяви той. Приблизителната цена за обработване на 
средностатистическия автомобил - навъртял 150 000 км, е между 105 и 135 лв. Гургов разкри, 
че добавката е плод на 25-годишните усилия на руски офицер. Той установил, че в една от 
галериите на алуминиева мина в Сибир колелата на вагонетките не се износват с години 
благодарение на чудодейната съставка в "Супротек", която по-късно патентовал. Добавката 
може да се използва навсякъде в автомобила - в двигателя и скоростната кутия, в 
хидравличната система. Създадена е разработка и за дизелови двигатели, както и за 
двутактови машини като скутери и дърворезачки.  
Голям хит на изложението под тепетата бе и уред за пречистване на вода чрез зареждането й с 
алкални йони. Управителят на фирмата вносител на апарата "Алфа груп 1" ООД Атанас 
Георгиев обясни, че уредът действа с вградена система за обратна осмоза. Мембранната 
технология пречиства водата, без значение от какъв източник е тя. Апаратите подгряват и 
охлаждат водата, така че само с натискането на един бутон имаме  
гарантирано чиста топла или студена вода  
отбеляза той. В апарата има 8-литров резервоар, който винаги е пълен. При източване на една 
чаша вода системата веднага се включва и допълва с течност. Уредът е с микропроцесорно 
управление, свързва се към водата и към електричеството. Има минимален разход на 
електроенергия. "Американско производство е, и е новост за пазара в България. Има 
изключително голям интерес, друг е въпросът, че цената не е постижима за джоба на 
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средностатистическия българин, но здравето не се измерва с пари", коментира Георгиев. 
Апаратът е на стойност 1800 лв., но на панаира се предлага с 10 процента отстъпка.  
Истински хит обаче бе машина за механично производство на мартенички, показана от фирма 
"Мартенички КиКО" ЕООД.  
Управителят Руслан Йорданов е един от най-известните производители на мартеници в 
Пловдив. През 2002 г. синът му се разболял и той се зарекъл, че ако детето му оздравее, всяка 
година ще подарява по 40-50 000 мартенички на всички ученици под тепетата. Оттогава той не 
е изневерил на тази традиция. "С тази високоскоростна машина за преплитане могат да се 
произвеждат  
и всякакви въжета, връзки за обувки  
въжета за бънджи скокове, въжета за алпинисти, за риболов, мрежи и т. н.", обясни той.  
В Пловдив имаше и продукти за любителите на здравословния начин на живот. Там бе 
показана революционната сокоизтисквачка "КЮВИНГС". Уредът е корейско производство и се 
внася от столичната фирма "Н Академия Трендхаус" ЕООД. Сокоизтисквачката работи на 
принципа на студеното пресоване и позволява обработката на всякакви плодове и зеленчуци. С 
нея може да се направи сок дори от листни зеленчуци като магданоз, спанак, коприва, копър, 
алое и др.  
Пред нас бе демонстрирано как се приготвят сокове, ядкови млека и дори крем супи, само с 
добавянето на гореща вода. Уредът е незаменим за любителите на шейковете и смутита и се 
почиства изключително лесно. С приставката му за сладолед могат да се приготвят и ледени 
летни изкушения. Единственият му недостатък е цената от 865 лв. На панаира 
сокоизтисквачката можеше да бъде закупена за 765 лв.  
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Регионални печатни издания  
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 03.10.2014  
Източник: www.bpost.bg  
Връзка: http://www.bpost.bg/article/30531  
Брой думи: 4135  
 
 
Резюме: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля 
и последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
 
 
Заглавие: Служебното правителство – реваншизъм, лобизъм и нарцисизъм  
Подзаглавие: Близнашки върши мръсната работа на ГЕРБ и Росен Плевнелиев  
Автор:  
Текст: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля и 
последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
В неделя се навършват два месеца, през които държавата се управлява от правителство, 
назначено от президента. В неделя България ще гласува, извънредно, отново за избирането на 
240 народни представители.  
Какво свърши, какво постигна и какво не постигна кабинетът "Близнашки"? Добре е да знаем 
отговорите на тези въпроси, за да имаме време в днешния траурен ден, а и утре, докато 
размишляваме, да направим един информиран и мъдър избор за бъдещето на страната.  
Георги Близнашки – служебен министър-председател  
Служебният премиер пое властта след като 14-месеца протестираше, протестираше срещу 
бившите си другари от БСП, срещу задкулисието и олигархията. Професорът по 
конституционно право получи властта, но показа, че между теоретичната подготовка и 
практическото упражняване на изпълнителна власт има съществена разлика. Всъщност от 
Близнашки се искаше да говори повече, да обяснява кое е правилно и кое е погрешно, кое е 
добро и кое е лошо, от служебния министър-председател се искаше и да изпълнява чужди 
нареждания и той го направи.  
След като бившият премиер Пламен Орешарски освободи всички заместник-министри, Георги 
Близнашки върна само трима от тях, а на местата на другите назначи кадри, свързани с ГЕРБ и 
с приближени до президента икономически среди. Самият Близнашки се сдоби и с десет 
съветника, повечето от тях познати лица от протестите. Съветници си назначиха и много от 
министрите, сред които се оказаха дори съпруги и любовници на политически лидери от 
Реформаторския блок или верни кадри на ГЕРБ.  
Успоредно с трескавото назначаване на политически антураж, в неполитическо правителство, 
каквото би следвало да е служебното, МС се зае със смяната на половината областни 
управители. Ръководителите на областните администрации, назначени от кабинета на БСП и 
ДПС, бяха подменени, основно с кадри на ГЕРБ.  
Плевнелиев и Близнашки се провалиха в опитите си да назначат за министър на изборите – 
Красимира Медарова – бившата председателка на ЦИК от квотата на ГЕРБ. Това се наложи 
заради опасността още през първата си седмица служебното правителство да загуби 
подкрепата дори на най-верните си поддръжници в лицето на т.нар. "Протестна мрежа". 

http://www.bpost.bg/article/30531
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Близнашки не назначи за заместник-министър на правосъдието и съдийката Аглика Адамова-
Петкова, заради това, че е дъщеря на скандално известния ректор на Свищовската академия 
Величко Адамов, близък на сивия кадровик на Темида Красимир Георгиев - Красьо Черния.  
Близнашки започна управлението си на 6 август с думите: "да, протестът е на власт!" и 
продължи: "няма да прибягваме до никакви чистки и прояви на реваншизъм". Не само, че се 
случи точно обратното, но към края на мандата на този кабинет, Близнашки вече не уважаваше 
протестиращите. В доказателство на това звучат и думите му по повод стартиралите вече нови 
граждански, а и синдикални протести: "Не може за всяко нещо да се тръгва с протести". Да не 
забравяме и, че само месец след като Близнашки бе назначен на поста, районът около вилата 
му вече бил облагороден. Ботевградската община асфалтира улицата пред къщата на 
служебния премиер в село Врачеш.  
Какво свършиха министрите?  
Екатерина Захариева – служебен вицепремиер по икономическите въпроси и министър на 
регионалното развитие и инвестиционното проектиране  
Началникът на кабинета на президента Росен Плевнелиев всъщност бе служебния премиер, 
макар и в сянка. Докато Близнашки концентрираше вниманието на медиите и обществеността 
върху себе си, Захариева се зае със задачата да пренареди икономическата власт в посока 
лобистки кръгове около нейния пряк ръководител на "Дондуков" 2 и партията, която го издигна 
за държавен глава.  
Първата задача на амбициозната съпруга на известен столичен архитект, бивш дългогодишен 
бизнес-партньор на Росен Плевнелиев, бе да смени членовете на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). А задачата на новите комисари бе да обслужат 
лобистките интереси на инвеститорите в т.нар. "зелени" енергийни източници, както и на трите 
електроразпределителни дружества. Така вече 3 дни българите консумират електроенергия с 
почти 10% по-висока цена. Захариева се зае и с подмяна на ръководствата на ВиК-дружествата 
в страната, както и с връщането начело на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на инж. 
Лазар Лазаров, който заемаше поста по времето на правителството на Бойко Борисов.  
Екатерина Захариева се провали в опитите да възстанови плащанията от Европейската 
комисия по спрените две оси за "Туризъм" и за "Градско развитие" на Оперативна програма 
"Регионално развитие", но успя да осигури допълнителни 750 млн. лв. от държавния бюджет, 
които предизборно да покрият фактурите на строителните фирми и да осигурят спокойствие за 
кметовете по места, независимо от факта, че по-голямата част от нарушенията по 
еврофондовете са допуснати по тяхна вина. За никого не е тайна, че интерес от това решение 
имат основно кметове на ГЕРБ, които се очаква да осигурят гласовете за партията на 
предстоящия в неделя вот, гледайки и към местните избори през есента на 2015 г.  
На няколко пъти Екатерина Захариева навлизаше в сферата на работа и на вицепремиера по 
управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.  
Илияна Цанова – служебен вицепремиер по управление на средствата от ЕС  
Вторият мандат на Цанова като служебен вицепремиер по еврофондовете започна с летящ 
старт. На 7 август Европейската комисия официално обяви, че е одобрила Споразумението за 
партньорство с България, с което на страната ни се осигурява достъп до близо 16 млрд. евро 
през периода 2014-2020 година. Фактът, че решението на ЕК дойде ден след като 
правителството на Пламен Орешарски бе влязло в историята, само потвърждава съмненията, 
че роля в забавянето на това оповестяване има архитектът на служебния кабинет – Росен 
Плевнелиев. На Цанова не й оставаше нищо друго, освен да приеме поздравленията за добре 
свършената работа от предходния кабинет. С това добрите новини за България по темата 
еврофондове свършиха.  
Освен, че отказа да посети България, за да присъства на тържествена церемония по влизането 
в сила на Споразумението за партньорство, досегашният еврокомисар по регионалното 
развитие Йоханес Хан, с нищо не промени отношението си към българските власти. Така, 
парите по спряната, заради обществени поръчки в периода 2010-2013 г., Оперативна програма 
"Околна среда" няма да бъдат размразени до края на мандата на служебния кабинет. Преди 
седмица дойде и признанието на икономическия вицепремиер Екатерина Захариева, че 
България може да се надява на плащания най-рано през февруари 2015 г.  
Стана ясно още, че в последните два месеца няма никакъв напредък по финализирането и на 
оперативните програми за програмния период до 2020 г. Очакванията бяха, че поне половината 
от тях ще бъдат одобрени през октомври. Минимален шанс има, до края на годината, да 
стартира само една от мерките по една от програмите, свързана с младежка безработица. 
Стана ясно още, че за два месеца служебното правителство не е успяло да постигне и 
напредък по усвояването на парите от приключващия догодина програмен период. 
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Оптимистичните прогнози, и през август, и в началото на октомври сочат, че страната ни ще 
загуби близо половин милиард лева в края на 2014 г.  
На фона на това забавяне, екипът на Илияна Цанова се зае да реанимира идеята за 
приемането на Закон за еврофондовете, който засега мълчи по въпроса дали ще има 
раздуване на администрацията чрез създаване на ново министерство. Другият ключов въпрос, 
който се обсъжда е масираното включване на "финансови инструменти" в процедурите по 
кандидатстване по оперативните програми. Този механизъм, препоръчван от ЕК, осигурява 
малко по-добра среда, но и допълнителен ресурс, който отива към банковия сектор, чийто 
представител е самата Цанова.  
Вицепремиерът по еврофондовете безмълвно допусна връщането на кадри на ГЕРБ на 
ключови позиции в управлението на средствата от ЕС, както и тоталните промени в някой от 
новите оперативни програми, диктувани от заинтересовани кръгове. Всичко това в период, в 
който България приключва стар и трябва да стартира нов програмен период, т.е. в период, в 
който всяка рязка промяна би довела до загуби и забавяне на процесите.  
Христо Иванов – служебен вицепремиер и министър на правосъдието  
Един от идеолозите на протестите се сдоби с власт и показа, че не е готов да я упражнява. 
Стана ясно, че години наред служебният министър на правосъдието не си е плащал 
адвокатските такси, че е с отнети права, а още на петия работен ден, Христо Иванов излезе и в 
отпуска.  
Криещ се зад паравана на неправителствени организации, в част от които е участвал, а други е 
основал, министърът на правосъдието се опита да се намеси в избора на нов председател на 
Върховния касационен съд. Висшият съдебен съвет така или иначе не успя да избере нов 
съдия №1, но Христо Иванов се готви за последната си битка. В дните след изборите се 
планира представянето на актуализирана Стратегия за съдебна реформа, чиято основна цел е 
механичното разделяне на ВСС на две камари – прокурорско-следователска и съдийска. 
Крайната цел е ограничаване правомощията на главния прокурор.  
Иванов отстъпи и пред протеста на надзирателите и върна 24-часовите им наряди, а тази 
седмица опорочи и конкурсната процедура по избор на нов български съдия пред Европейския 
съд за правата на човека. Правосъдният министър издаде заповед и определи за член на 
комисията – Красимир Кънев – председател на Българския хелзинкски комитет, при положение, 
че сред участниците в конкурса е Йонко Грозев, основател на БХК и ръководител на правната 
програма на неправителствената организация в период от десет години.  
Йордан Христосков – служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика  
Мандатът на Христосков започна с прокарването на добре познатата, като стара грамофона 
плоча, теза за затвор при неплащане на осигуровки. Месец и половина по-късно социалният 
вицепремиер обяви покачване с 4,2% на минималните осигурителни прагове, с което си 
навлече гнева на бизнеса. За момента Христосков игнорира опасенията, че вдигането на 
праговете ще има негативен ефект върху заетостта и растежа.  
Оставката на Йордан Христосков поискаха преди дни полицаи, пожарникари и военни. 
Причината - в момента пенсионирането при тези професии е след 27 г. стаж, от които 2/3 - в 
системата и е независимо от възрастта им. За да влязат промените в сила трябва да бъдат 
гласувани от следващия парламент, а предложението на служебното правителство е да се 
въведе и възраст, а не само стаж.  
Васил Щонов – служебен министър на икономиката и енергетиката  
Под диктовката на вицепремиера Екатерина Захариева, бившият мениджър в кабелен 
оператор, прокара интересите на производителите на "зелена" енергия и на ЕРП-тата. След 
скандалното уволнение на ръководството на ДКЕВР, Щонов обяви, че е нужно увеличение на 
цената на тока с шокиращите 50%. Служебният министър на енергетиката имаше и друга 
задача – да атакува своя предшественик от БСП Драгомир Стойнев по въпроса за газопровода 
"Южен поток". Опитите темата за неговото изграждане, в контекста на напрежението между ЕС 
и Русия, да бъде включена в предизборната кампания претърпя неуспех, защото е факт, че 
всички от по-големите партии са привърженици на реализирането на проекта. След като смени 
част от ръководството на Българския енергиен холдинг, министърът осигуря смяна и на 
изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй".  
Преди дни стана ясно, че Щонов е уволнил и експерти от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", която е на негово подчинение. Официална информация – какво е 
наложило тези радикални действия – няма. Известно е обаче, че през програмата тази 
програма минава финансирането фаворизирания от президента Плевнелиев проект "София 
Тех Парк", чийто архитект е съпругът на служебния вицепремиер по икономическата политика 
Екатерина Захариева, т.е. прекия ръководител на икономическия министър Васил Щонов.  
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Мирослав Ненков – служебен министър на здравеопазването  
На 5 август служебният министър на здравеопазването Мирослав Ненков обясни, че първото 
нещо, което ще направи във ведомството си е да намери къде е тоалетната. В общи линии, 
това е нещото, с което Ненков ще се запомни. Разбира се и с връщането на дългогодишния 
шеф на "Бърза помощ" в София Георги Гелев, който преди това прекара почти шест месеца в 
болнични. Всъщност, в началото на мандата си, Ненков ревизира поредица от кадрови 
решения на своята предшественичка Таня Андреева, която в последния момент бе започнала 
рокади в бордовете и ръководствата на големите болници. Към края на мандата си Ненков 
направи същото – започна чистка и подмени членове на бордовете на редица болнични 
заведения.  
Министърът ще бъде запомнен и с факта, че назначи за свой съветник – дъщерята на 
началника си във ВМА.  
Д-р Ненков успя да осигури и цели 11 млн. лв., почти половината от които за закупуването на 61 
линейки, а останалите за ремонт на психиатрични болници.  
Йордан Бакалов – служебен министър на вътрешните работи  
Позабравеният депутат от някогашната "Синя коалиция" бързо влезе в ролята на служебен 
министър на вътрешните работи. В ролята на нова медийна звезда, Бакалов започна да 
подхвърля твърдения, събрани с оперативни способи, че определени политици имали интерес 
към подосигуряването им с гласове срещу заплащане. Всичко това в райони с ярко изразено 
малцинствено население. Докато всички се "чудеха" – кои ли са тези политици и за кои ли 
райони става въпрос, тихомълком на ключови позиции в МВР бяха върнати хора от кръга на 
бившия министър на вътрешните работи и заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.  
За момента няма нито едно значимо предотвратено купуване и продаване на гласове. В 
рамките на следващите около 72-часа ще е ясно, дали заканите на Бакалов, че ще е 
безкомпромисен са имали ефект или просто са били параван за тихата подмяна на висши 
ръководители във вътрешното ведомство.  
Румен Порожанов – служебен министър на финансите  
Още при назначаването на Порожанов за министър на финансите в служебното правителство 
бе ясно, че той ще трябва да изпълни това, което ГЕРБ не успя да прокара в последните дни на 
кабинета "Орешарски" и на предишното Народно събрание – актуализация на държавния 
бюджет и тегленето на нов заем в размер на 4-5 или дори 6 млрд.лв. Румен Порожанов обаче 
бе залят с леден душ от решението на синдикати и работодатели да не одобрят увеличаването 
на бюджетния дефицит и трупането на нови дългове.  
Бившият шеф на Държавен фонд "Земеделие" в мандата на ГЕРБ изпълни и друго нареждане, 
макар да го представи като свое еднолично решение, върна начело на Агенция "Митници" 
Ваньо Танов. Този акт предизвика сериозни сътресения и недоволство, дори сред 
привържениците на кабинета, но умората от протестите, не позволи радикализиране на 
недоволството. С граничещите до абсурд твърдения, че прочулият се с аферата "Ало, Ваньо" 
бивш митнически началник е единственият, който може да управлява агенцията, зреещото 
напрежение бе разсеяно. Самият Танов, в типичния си жалостив стил на изразяване обясни, че 
за една година всичко било съсипано и той трябвало да съгражда наново митниците. Към 
средата на септември, контролирано изтече и информация, според която Танов вече се 
справил със събираемостта на акцизи и мита , както и с контрабандата. И до днес обаче 
официално потвърждение на тази информация няма. Важното е, че и без провеждането на 
избори Агенция "Митници" отново е ръководена от човек, който е готов да набира нечие ЕГН, 
стига това да бъде поискано от лидера на ГЕРБ.  
Само преди дни Румен Порожанов смени и надзора на Българската банка за развитие, докато в 
качеството му на служебен министър на финансите прокарваше решения за извънредни 
траншове към общини, управлявани от кметове на ГЕРБ или за сектори, в които приближени до 
Плевнелиев и Борисов бизнесмени имат интереси. Така служебният финансов министър 
изпадна в шизофренната ситуация – да настоява за тегленето на нови заеми, а успоредно да 
одобрява допълнителни разходи, вместо да търси начини за тяхното оптимизиране. Разбира 
се, намери се и един милион лева, с които Росен Плевнелиев да дофинансира посещенията си 
в чужбина.  
Николина Ангелкова – служебен министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията  
От печата разбрахме, че служебният министър на транспорта Николина Ангелкова успя да се 
омъжи на втората седмица от краткия си мандат. По-късно разбрахме, че първата жена 
министър на транспорта има хоби – да се снима с холивудски звезди и популярни спортисти, 
които среща в магазини или по пистите на алпийските курорти. Разбрахме, че Ангелкова е 
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почитател и на футбола и като такъв намери място, както при посещението на ръководството 
на "Реал Мадрид" при Росен Плевнелиев, а така също и във ВИП-ложата на ст. "Васил Левски". 
Разбира се, Ангелкова не пропусна да посети и Китай, без да е ясно какви са ползите от 
визитата на служебен министър, с мандат от два-три месеца, в далечната азиатска държава.  
Освен за личните предпочитания на Ангелкова, научихме, че министърката активно лобира за 
интересите на строителите на магистрали. В интерес на няколко компании, транспортният 
министър активно заработи за промяната на метода на строителството на Лот 3 на магистрала 
"Струма". Така, вместо да има тунел, новите предложения са през Кресненското дефиле да се 
преминава чрез виадукти. Ангелкова пренареди приоритетите и по Оперативна програма 
"Транспорт". Опита се да лобира за изцяло европейско финансиране на магистрала "Хемус", но 
от Брюксел дадоха да се разбере, че този проект ще бъде довършен със заем. Вероятно с 
кредит ще се изгражда и пътят Видин-Ботевград, макар да трябва да е приоритетен заради 
"Дунав мост 2", който е строен с европейски пари. Николина Ангелкова пропусна да обяви, че 
две години след откриването на моста, фирмата-изпълнител подменя асфалтовата настилка на 
съоръжението. Служебният министър срещна отпор, от страна на ЕК и на двете водещи партии 
ГЕРБ и БСП, по повод намерението й да прелокира пари, предвидени за железопътна 
инфраструктура към строителството на магистрали. Самата Ангелкова не крие, че асфалтът й е 
слабост, вероятно и защото баща й е собственик на пътно-строителна фирма.  
Служебният министър на транспорта извърши и сериозна чистка в подчинените й държавни 
дружества. Сменен бе директорът на "Ръководство Въздушно Движение", подменени бяха 
представители в бордовете на "Холдинг БДЖ" и на "Летище София".  
Румяна Коларова – служебен министър на образованието и науката  
Политологът Румяна Коларова се амбицира да извади финансови нарушения на 
предшественичката си. Гръмко обявените за прекратени обществени поръчки за ремонт на 
санитарни помещения в училищата, всъщност се оказаха недотам нередни.  
На последното си заседания служебното правителство прие Стратегия за висшето 
образование, което е важно условие за старта на европейското финансиране за образование и 
наука. Уверенията са, че бюджетът ще следва качеството, а не студента.  
И в мандата на служебния министър на образованието не се размина без пореден скандал с 
учебник. Този път – под ударите на историците попадна учебното помагало по предмета "Човек 
и общество" за 3-ти клас, в което бе посочено, че "Васил Левски е арестуван от полицаи".  
Вероятно, именно, защото е политолог Коларова е сред малцината министри, които успяха да 
не се замесят персонално и публично в сериозен скандал. Такъв обаче предизвика решение на 
родители на ученици от село Калище, които не допуснаха деца на бежанци да започнат 
образованието си на 15-ти септември.  
Велизар Шаламанов – служебен министър на отбраната  
Основно със скандали ще се запомни краткият мандат на служебния министър на отбраната 
Велизар Шаламанов.  
"Активното и повсеместно пропагандиране на руската политика, особено с посредничеството на 
български политически и икономически субекти и медии, или недържавни организации е явна 
информационна война… Кризата в Украйна е продукт на дългосрочната амбиция на Русия да 
възстанови влиянието си в бившето съветско пространство и чрез това да се утвърди като 
полюс на сила. Отчитайки характера на държавно устройство на РФ, това развитие 
представлява сериозна заплаха за нашата сигурност и сигурността на Алианса като цяло". Тези 
пасажи в документа за развитието на българската отбрана, носещ претенциозното 
наименования "Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана", представен от 
Министерството на отбраната, предизвика сериозно напрежение сред политическия и 
държавен елит. Стигна се дори до публично противопоставяне между Плевнелиев и 
Близнашки. Първият подкрепи тезите на служебния министър на отбраната, а вторият се 
разграничи от тях. В крайна сметка съдържанието на "Визия: 2020" бе смекчено, вероятно и 
заради реакция на руската страна.  
На министъра му се наложи да отрича и наличието на конфликт на интереси при евентуалното 
подписване на Меморандум между ръководеното от него Министерство на отбраната и NCI 
Agency, която се ръководи именно от Велизар Шаламанов, който е в отпуск заради 
министерския пост. Въпреки това обяснение, служебният министър явно не си даде сметка, че 
кардинална реформа в армията трудно би могла да се осъществи за два-три месеца, но пък е 
добро време за попълване на биографията и за лобиране в полза на определени 
производители от военната индустрия.  
Шаламанов предизвика скандал и с опитите да смени шефът на Военното разузнаване. Срещу 
тази му амбиция се противопоставиха обаче всички ключови фактори и до нея не се стигна. 
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Сред мотивите на Шаламанов да иска смяната на шефа на военните разведки е бил и този, че 
на Комисията по досиетата е отказано да се предоставят архиви, съдържащи данни за 
чуждестранни граждани, сътрудничили на военното разузнаване.  
Даниел Митов – служебен министър на външните работи  
Служителят на Националния дипломатически институт на САЩ и негов представител в 
Брюксел се зае със задачата да включи България в групата на ястребите сред страните-членки 
на Европейския съюз в отношенията на общността с Русия.  
За разлика от колегата си Шаламанов, Даниел Митов заработи на фронта на "тихата 
дипломация" и не предприе радикални и шумни действия, ако се изключи декларацията в 
подкрепа на Споразумението за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, 
което представлява подготвящия се договор за свободна търговия между САЩ и ЕС. 
Проблемът бе, че позицията на Митов сякаш е по-близка до позицията на САЩ, отколкото на 
ЕС, чийто член е България.  
Мартин Иванов – служебен министър на културата  
Като министър на културата Мартин Иванов бе сериозно засенчен от своя заместник – Виктор 
Стоянов, станал известен като един от мегафонните говорители на миналогодишните протести. 
Вероятно повлиян от идеолозите на протестните пърформанси, Мартин Иванов реши, че би 
било модерно да се правят "селфи-та с книги". За щастие на консервативната част от 
интелектуалците, тази инициатива не бе широко популяризирана, а заменена с четене в парка. 
Но и това интелектуално събитие не мина без политизирането, при това от страна на 
президента Росен Плевнелиев, който реши, че е най-удачно да адресира критики към бившия 
премиер Пламен Орешарски, четейки пред децата определени откъси от текстове на големия 
Валери Петров.  
Иначе, министър Мартин Иванов, с голяма енергия, се включи в поредната ПР-акция на 
столичния кмет Йорданка Фандъков, този път по "спасяването" на археологията в района на 
метростанция "Сердика".  
Евгения Раданова – служебен министър на младежта и спорта  
Участието на Евгения Раданова в служебното правителство е само доказателство, че не от 
всеки успял спортист става успешен администратор или управленец.  
Още в първите дни на управлението си, Раданова прекрати поръчката за скъпия ремонт на 
Зимния дворец в столичния "Студентски град", за които бившата министърка на спорта 
Марияна Георгиева много държеше. В същото време обаче служебният министър на спорта не 
предприе никакви действия по стартирали при смяната на властта процедури по пряко 
договаряне с определени фирми за ремонт и изграждането на малки спортни обекти и 
съоръжения в цялата страна.  
Васил Грудев – служебен министър на земеделието и храните  
Бившият подчинен на настоящия служебен министър на финансите Румен Порожанов се зае с 
подмяна на ръководството на Държавен фонд "Земеделие". Васил Грудев прехвърли 
отговорността за потенциалните загуби на еврофондовете върху предишното ръководство на 
Разплащателната агенция. Грудев предпочиташе да обяснява, че обществената поръчка по 
избор на Сертифициращ орган по Програмата се е проваляла три пъти, но нищо не спомена, 
какво става със старта на нова процедура.  
Санкциите, които ЕС наложи на Русия и ответните действия доведоха до загуби и на родните 
производители. Все още не е ясно с колко реално и кога потърпевшите български земеделски 
производители ще бъдат компенсирани с пари от ЕС.  
С постовете си в структури, под шапката на земеделското министерство, се разделиха и 
представители на ДПС, които бяха заменени с такива на ГЕРБ.  
Светлана Жекова – служебен министър на околната среда и водите  
Служебният министър не успя да възстанови плащанията от ЕК по спряната ОП "Околна 
среда", което бе сред приоритетите на кабинета при неговото представяне от президента. За 
сметка на това на ключови позиции в програмата бяха възстановени кадри на ГЕРБ.  
Жекова успя да прокара и скандално решение, според което на чуждестранна компания, бе 
предоставена възможност да прави проучвания за наличието на газ в района на Калиакра. 
Въпреки уверенията на Светлана Жекова, че няма опасност за околната среда и всъщност 
разрешение за проучване и добив все още не е разрешен, то подозренията на екологични 
организации са, че се търсят начини за вдигане на мораториума за проучване и добив на 
шистов газ в Добруджа.  
Изброените факти само потвърждават, че служебното правителство имаше и изпълни две 
задачи – да подходи с реваншизъм към бившите управляващи, за да осигури задкулисен 
достъп на ГЕРБ до властта още преди парламентарните избори. Това може да се окаже от 
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ключово значение и с оглед на очакванията за бъдещи преговори по съставянето на кабинет. 
Очевидно една от целите, които служебният кабинет трябваше да постигне, е осигуряването 
предимство на Борисов, който би поставил условието, да не се подменят кадрите, назначени в 
изминалите два месеца.  
В голяма част от решенията на служебните министри присъстват лобистки интереси. Реалният 
им мащаб обаче ще стане видим едва в следващите седмици и месеци, когато стартира 
изпълнението на проекти, одобрени през краткия служебен мандат.  
Третата характеристика на служебното правителството – нарцисизмът, най-добре си пролича 
от изказването, което премиерът Георги Близнашки направи, повече от час, след взривяването 
на цеха край село Горни Лом, а именно: "Целият български народ очаква аз да се явя на 
Националния стадион Васил Левски и да подкрепя Лудогорец".  
Днес България е в траур, утре е ден за размисъл, в неделя е ден за избор…  
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Резюме: Петима души, работещи по програма „Конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката и енергетиката, вече са освободени, на още 7 ще бъдат връчени заповеди.  
Това са част от кадровите промени, извършени в 12 без 5 в Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ на ведомството, пише „Преса”. С цел „оптимизация на 
работата“ в началото на месеца бе отстранен и шефът на дирекцията Ели Милушева. 
 
Заглавие: Чистка в Министерството на икономиката в последния миг  
Подзаглавие: Петима души вече са освободени, още седем чакат заповеди за уволнение  
Автор:  
Текст: Петима души, работещи по програма „Конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката и енергетиката, вече са освободени, на още 7 ще бъдат връчени заповеди.  
Това са част от кадровите промени, извършени в 12 без 5 в Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ на ведомството, пише „Преса”. С цел „оптимизация на 
работата“ в началото на месеца бе отстранен и шефът на дирекцията Ели Милушева.  
В момента в програмата тече проверка на Брюксел заради сигнали за нарушения в схемата за 
технологична модернизация в размер на 97 млн. лв. Схемата, по която в края на м.г. 1200 
фирми кандидатстваха за машини и оборудване, бе прекратена внезапно в края на юни, заради 
което бяха изпратени над 100 жалби до различни инстанции, включително ДАНС и 
прокуратурата.  
„Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в броя на хората, 
които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в отлично състояние, но 
не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно“, коментира за „Преса“ Ели 
Милушева.  
 

http://www.bpost.bg/article/30516
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Смени-в-икономическото-министерство-заради-проверка-на-
Брюксел_l.a_i.573109_at.1.html  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Няколко дни преди изборите в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към икономическото министерство вече са факт няколко кадрови смени. 
Петима души, които са отговаряли за ОП Конкурентоспособност“ са били освободени, а преди 
няколко дни от поста си е бил отстранен и ръководителят на дирекцията Ели Милушева. Като 
причина за промените е посочена необходимостта от „оптимизация на работата“. 
 
Заглавие: Смени в икономическото министерство заради проверка на Брюксел  
Подзаглавие: Експерти от ЕК инспектират ОП "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: Няколко дни преди изборите в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към икономическото министерство вече са факт няколко кадрови смени. 
Петима души, които са отговаряли за ОП „Конкурентоспособност“ са били освободени, а 
преди няколко дни от поста си е бил отстранен и ръководителят на дирекцията Ели Милушева. 
Като причина за промените е посочена необходимостта от „оптимизация на работата“.  
Вероятно смените са свързани с инспекцията, която в момента Европейската комисия 
извършва по въпросната програма. През миналата седмица стана ясно, че причината за 
провежданите проверките са множество сигнали за нарушения в схемата за технологична 
модернизация, свързана с програмата. Тя се равнява на 97 млн. лв. Към момента одит на ОП 
„Конкурентоспособност“ са извършили служители на Европейската сметна палата.  
Въпросната схема, по която общо 142 фирми имат подписани договори, беше прекратена 
неочаквано в края на юни месец. Чрез споразуменията вече 1,212 млрд. евро са били 
разпределени, като тази сума представлява 104% от бюджета на програмата. До сега са били 
разплатени 785 млн. евро. „Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. 
Въпросът е не в броя на хората, които работят, а в професионалните им качества. Оставих 
програмата в отлично състояние, но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени 
успешно“, коментира Ели Милушева, цитирана от в-к „Преса“.  
 

http://econ.bg/Новини/Смени-в-икономическото-министерство-заради-проверка-на-Брюксел_l.a_i.573109_at.1.html
http://econ.bg/Новини/Смени-в-икономическото-министерство-заради-проверка-на-Брюксел_l.a_i.573109_at.1.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-петък-3-октомври-_l.a_i.573101_at.1.html  
Брой думи: 1289  
 
 
Резюме: „Монитор“: Висшето без пари, ако работиш 5 г. у нас  
Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и 
остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за 
висше образование, която беше официално представена вчера от служебния образователен 
министър Румяна Коларова и нейните заместници. Документът предвижда още държавата да 
опрощава изцяло или частично кредитите и на младежи, които са учили на кредит и после 
работят за ниски заплати. Какъв обаче ще бъде прагът за т.нар. ниска заплата ще се реши 
евентуално от следващото правителство. Идеята е висшистите да започнат да изплащат заема 
чак когато увеличат достатъчно доходите си, ако работят за малко пари, то държавата ще го 
опрощава. Подобен принцип се прилага и във Великобритания. 
 
Заглавие: Преглед на печата, петък, 3 октомври  
Подзаглавие: Водещите заглавия в интернет  
Автор:  
Текст: „Монитор“: Висшето без пари, ако работиш 5 г. у нас  
Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и 
остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за 
висше образование, която беше официално представена вчера от служебния образователен 
министър Румяна Коларова и нейните заместници. Документът предвижда още държавата да 
опрощава изцяло или частично кредитите и на младежи, които са учили на кредит и после 
работят за ниски заплати. Какъв обаче ще бъде прагът за т.нар. ниска заплата ще се реши 
евентуално от следващото правителство. Идеята е висшистите да започнат да изплащат заема 
чак когато увеличат достатъчно доходите си, ако работят за малко пари, то държавата ще го 
опрощава. Подобен принцип се прилага и във Великобритания.  
/Пълният текст/  
До днес приемат самоотчета за тока в Югоизточна България  
Днес е последният ден, в който абонатите на енергото в Югоизточна България (ЕВН) могат да 
подават данните от самоотчетите на електромерите си, ако са решили да прибегнат до това, за 
да са сигурни, че няма да ги прецакат със сметката. За останалата част от страната (ЧЕЗ и 
„Енерго-Про”) този срок изтича на 7 октомври. Извънредните отчети се налагат заради 
вдигането на цената на тока от 1 октомври с близо 10%.  
/Пълният текст/  
Болницата в Димитровград пред фалит Болницата в Димитровград „Света Екатерина” е пред 
фалит, а НАП е запорирала сградата, както и цялата движима собственост. Причината е 
скокообразното нарастване на дълговете през 2013 и 2014 г. НАП предвижда болницата да 
бъде дадена на частен съдебен изпълнител, ако не бъде направен погасителен план и не 
започне да покрива борчовете си. Такъв ще има след решение на общинския съвет в града.  
/Пълният текст/  
„Стандарт“: ЕРП-та плашат с режим на тока  
Режимът на тока е все по-реален, заявиха от електроенергийните предприятия (ЕРП). 
Причината е, че макар и цената на тока да скача с близо 10% от 1 октомври, средствата за 
поддръжката на разпределителнитe мрежи все повече намаляват. За вероятността да останем 
на тъмно през зимата предупреди още преди два месеца вицепремиерът Екатерина Захариева. 
Дори и при новата по-висока цената на тока от 1 октомври ЕРП-та декларират, че не им 
достигат средства за инвестиции в мрежата.  
/Пълният текст/  
Подписват договори за изкупуване на тютюна "Булгартабак" продължава срещите по места с 
тютюнопроизводители. Срещите са по повод подготовката за изкупната кампания на тютюни от 
реколта 2014 г. От 20 октомври започва кампанията по сключване на договори за изкупуване и 
производство на сортови групи тютюни Басми от реколта 2014. Договорите ще бъдат сключвани 
с тютюнопроизводителите от Югоизточна България.  
/Пълният текст/  
“Делойт”: Гръцки банки ще напуснат България  

http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-петък-3-октомври-_l.a_i.573101_at.1.html


 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/4

/2
0

1
4

 

Една или повече гръцки банки, работещи в България, се очаква да продадат бизнесите си у 
нас, за да се фокусират върху основните си пазари. Това се казва в доклад на консултантската 
компания "Делойт" "Преглед на банковия сектор в Централна Европа", който анализира първите 
10 банки в Чехия, Хърватия, Полша, Словакия, България, Унгария, Румъния и Словения. В 
България има четири банки с гръцки собственици - Алфа банк, Пиреос, ОББ и Пощенска 
(Юробанк България)  
/Пълният текст/  
„Труд“: БНБ: Продажбата на кредити е единственият шанс за "Виктория"  
Единственият източник за осигуряване на ликвидност за дъщерната на КТБ банка “Виктория” е 
продажбата на кредити. Това обяви вчера БНБ в отговор на позицията, разпространена от 
работодателските организации и синдикатите в началото на седмицата, че са против 
продажбата на кредитите, тъй като това ще доведе до ликвидация на трезора, вместо до 
оздравяване.  
/Пълният текст/  
Медът поскъпна с левче за килограм  
Добивът на пчелен мед тази година е намалял с 40%, а акациев, манов и липов мед почти 
няма, съобщиха от Съюза на българските пчелари пред „Труд". Миналата година добитият мед 
е бил над 10 хил. тона, но дъждовете съсипаха тазгодишния пчеларски сезон.  
Слабата реколта принуди търговците да изкарат застояла продукция от минали години.  
/Пълният текст/  
577 000 българи живеят с диабет  
Близо 577 000 българи страдат от диабет, но 150 000 от тях все още не са диагностицирани. 
Затова българската асоциация "Диабет" вчера стартира кампания, с която иска да наложи и 
осигури ранно откриване на захарната болест.  
/Пълният текст/  
„24 часа“: Работниците от фабриката в Горни Лом протестирали дни преди експлозията  
Работниците от барутната фабрика "Миджур" в Горни Лом са имали символичен протест през 
последната седмица, съобщи репортер на БНТ от мястото на събитието. За никого не е тайна, 
че условията на труд са били лоши, а заплащането - символично.  
Бащата на един от трудещите се, който също е работел там преди, смята, че всички са знаели 
за недопустимите условия в цеховете.  
/Пълният текст/  
Кристалина: Като ми предложиха бюджета, косата ми се изправи Cпазването на времето за 
даване на отговори се оказа най-големият проблем, пред който се изправи българският 
кандидат за вицепрезидент по бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева по време  
на изслушването в Европарламента вчера. Българката бе одобрена единодушно за поста от 
евродепутати от три парламентарни комисии – за бюджет, бюджетен контрол и по правни 
въпроси.  
/Пълният текст/  
Малайзийският боинг паднал до вулкани, непознати на науката  
Малайзийският боинг, който изчезна на 8 март, вероятно е паднал сред подводни вулкани и 
падини в Индийския океан, непознати на науката досега. Това показват нови карти на морското 
дъно в региона, в който се предполага, че се е разбил самолетът с 239 пътници на борда.  
/Пълният текст/  
„Преса“: Остър глад за кадри в текстила  
Остър глад за работници се усеща в текстилната индустрия въпреки голямата безработица в 
страната. Браншът е затрупан с поръчки, но нови служители се намират трудно. „Ходих в над 
200 селища от Видин до Русе в търсене на 500 шивачки, но уви, няма“, разказа за „Преса“ 
собственикът на фабриката за мъжки костюми „Рич март“ Мартин Йорданов. Предприятието 
шие за елитни чужди марки, но вече отказва нови поръчки.  
„От един месец обикаляме по села и паланки, ходим на срещи с кметове, в бюрата по труда, но 
удряме на камък“, оплака се Йорданов. С мъка намерихме 80 нови работнички, защото хората 
масово са обезверени, немотивирани или с две леви ръце.“  
/Пълният текст/  
Чистка в министерството на икономиката в 12 без 5  
Петима души, работещи по програма „Конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката и енергетиката, вече са освободени, на още 7 ще бъдат връчени заповеди. Това 
са част от кадровите промени, извършени в 12 без 5 в Главна дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“ на ведомството. С цел „оптимизация на работата“ в началото на 
месеца бе отстранен и шефът на дирекцията Ели Милушева.  
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/Пълният текст/  
Съсипват държавните лаборатории  
Сигнал за груби закононарушения, извършени в Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ), е подал до главния прокурор Сотир Цацаров д-р Трифон Цветков, председател 
на Българския ветеринарен съюз (БВС).  
От името на съсловната организация той настоява да бъде извършена незабавна проверка на 
изпълнителния директор на БАБХ. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
всички диагностични изследвания на животни по държавната профилактична програма се 
правят в лаборатории на БАБХ.  
/Пълният текст/  
„Новинар“: Бензиностанции пробвали да минат проверка с акциз „втора ръка”  
Две бензиностанции в София са се опитали да пробутат документи, които вече са били 
използвали, за да минат проверка на митничарите и данъчните, съобщиха от агенция 
„Митници”. Документите „втора ръка” вече били представяни пред бирниците и се отнасяли за 
количества, които вече били продадени.  
/Пълният текст/  
ИТ спец обиколи на колело 100-те туристически обекта ИТ специалист обиколи 100-те 
национални туристически обекта на велосипед. 25-годишният Петър Вълков от Костинброд 
завършил образованието си в Холандия през 2004 г., след което решил да яхне колелото, 
вдъхновен от холандската традиция да се придвижваш основно с велосипед.  
/Пълният текст/  
Първото кино на тезгяха за 1,5 млн. евро  
Първото кино в България - "Модерен театър", се продава с 35 процента отстъпка за 1 500 000 
евро, показа проверка на „Новинар”. В момента емблематичната сграда в центъра на София 
може да се купи за по-малко от 2 млн. евро, след като миналата година цената й беше с 800 
000 евро по-висока.  
/Пълният текст/  
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Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4346710  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат отделени за кредитира и дялови инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група по програмата на свое заседание.  
Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 1,39 
млрд. евро. Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови 
инструменти. Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, 
подобни на “Джереми”. 
 
Заглавие: 345 млн. евро на заем за малки фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 
ще бъдат отделени за кредитира и дялови инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група по програмата на свое заседание.  
Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 
1,39 млрд. евро. Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови 
инструменти. Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, 
подобни на “Джереми”.  
Оставащите малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми 
за безвъзмездна помощ.  
Най-много средства за кредити и дялови инвестиции са предвидени по схемата за подобряване 
на капацитета за растеж на малките и средните предприятия - 175 млн. евро. От тях 135 млн. 
евро ще бъдат отпускани като заеми, а 40 млн. евро са за дялови инвестиции.  
Отделно от това 80 млн. евро са предвидени за дялово инвестиране по схемата за подкрепа на 
предприемачеството. Тези пари са предназначени за стартиращи фирми, които искат да 
осъществят бизнес проект на стойност над 25 000 евро. Финансиране по тази линия ще се 
осигурява и на иновативни предприятия с рисков профил.  
Още 30 млн. евро ще бъдат отпуснати за дялово инвестиране и за кредити по приоритетната ос 
за технологично развитие и иновации. По тази линия пари ще получават фирми, които си 
сътрудничат с университети и изследователски центрове.  
Други 30 млн. евро са предназначени за финансови инструменти по оста за енергийна 
ефективност.  
От програма “Иновации и конкурентоспособност„ ще бъде изваден проектът за изграждане 
на между системна газова връзка със Сърбия. Причината е, че според Европейската комисия 
той не може да се финансира с парите за предприемачество. Според Брюксел проектът трябва 
да се прехвърли към оперативната програма за транспорт или да се използва механизмът 
„Свързана Европа“. При него всички страни членки имат право да предлагат проекти и ЕК 
избира кои да се финансират.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4346710
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/bg-elektromobili-se-zarezhdat-ot-slantceto-i-
viatara_NDc4ODs0Nw==3D.html  
Брой думи: 1454  
 
 
Резюме: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
 
Заглавие: БГ електромобили се зареждат от слънцето и вятъра  
Подзаглавие: Машина за мартенички стана хит на панаира в Пловдив  
Автор:  
Текст: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
Новостта обаче е, че колите ще се зареждат от вятърна и слънчева енергия, така че по никакъв 
начин няма да замърсяват околната среда. Това разкри пред „Новинар” Дани Трифонов от 
варненската фирма „ДЖИ-КА1”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. „Идеята ни е да 
прокараме зелената идея в България, затова и разработихме прототипа на автомобила, като 
скоро ще започнем и масовото производство”, обясни той. Една от разработките на 
иновативната компания е и ветрогенераторна централа, която да зарежда не само бъдещия 
електромобил, но и дома  
Трифонов посочи, че се очаква следващият програмен период, за да се кандидатства за пари 
от Европейския съюз. Автомобилът „ДЖИ-КА” ще бъде оборудван с иновативния редуктор 
„РЕМАЗ”, който също е патент на фирмата. Чрез него излишната енергия ще се регенерира, 
така че автомобилът ще бъде по-икономичен и по-екосъобразен, уточни експертът. 
Електромобилът ще може да измине от 150 до 200 километра, след като бъде зареден. Той ще 
се произвежда в няколко модела.  
Возилото ще се предлага с няколко вида двигателя и батерии – литиево-йонни, или оловни. 
Цената на модерното превозно средство ще варира от 30 000 до 80 000 лв., в зависимост от 
броя на батериите. Електромобилите обаче не бяха единствените изобретения на българския 
гений, които събраха очите на посетителите. Истинска революция в ин витро оплождането 
подготвя столичната фирма „Микрона” ООД.  
Тя е стартираща компания към Института по механика към БАН. Нейният представител 
Тихомир Тянков демонстрира робот за напълно автоматично ин витро оплождане по системата 
ИКСИ. Процедурата включва вземането на зрели яйцеклетки от жената, оплождането им от 
сперматозоиди в лабораторни условия и трансферирането на получените ембриони обратно в 
матката на пациентката до 5 дни след оплождането. Разработката отново е финансирана по 
ОП „Конкурентоспособност”.  
„Системата е напълно автоматизирана, като микроскопът и манипулаторите се управляват от 
компютър. Манипулаторите са два – единият управлява иглата, която държи яйцеклетката, а 
другият работи със сперматозоида и инжектира клетката”, разясни функциите на продукта 
Тянков. Той допълни, че  
системата на уреда се управлява с помощта на софтуер  
След месец апаратурата ще бъде внедрена в репродуктивния център „Репробиомед”, с който 
„Микрона” си партнира. „Досега подобен апарат не е бил използван у нас”, коментира Тянков. В 
момента в клиниките се работи с роботи, които се управляват механично с джойстик от 
специалист.  
Българските предприемачи успешно се конкурират с тези от чужбина и в сферата на системите, 
захранвани със слънчева енергия.  
Под тепетата бяха представени и слънчевите инвертори на фирма „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” ООД от 
София. Разработените системи могат да захранват трифазни двигатели, работещи с 
променлив ток, чрез преобразуване на слънчевата енергия. „Системите са с широко 

http://novinar.net/news/bg-elektromobili-se-zarezhdat-ot-slantceto-i-viatara_NDc4ODs0Nw==.html
http://novinar.net/news/bg-elektromobili-se-zarezhdat-ot-slantceto-i-viatara_NDc4ODs0Nw==.html
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приложение - за цифрови машини, роботиката, многофункционални машини и т. н., общо взето 
за родната индустрия”, обясни Бойко Костадинов от компанията. На панаира бе представена 
най-новата разработка на специалистите от „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” – соларни инвертори. 
„Инверторът ни използва енергията от соларните панели и създава трифазна система, с която 
се захранва една помпа и с нея може да се вади вода. Може да се използва в земеделието или 
в някакво производство”, даде пример Костадинов.  
Той посочи, че въпросният инвертор се нарича хибриден - с него енергията може да бъде 
взимана както от соларните панели, така и да се върже към захранването, така че при по-малко 
слънчева светлина може да работи и на ток. Цените на най-евтините устройства започват от 
220 лв.  
Сливенската фирма „ВИВА” ЕООД пък може да се похвали с продукт, който е  
абсолютна новост за европейския пазар  
Компанията от града на стоте воеводи произвежда енергоспестяващи LED лампи. „Най-новото 
и може би единствено на пазара у нас, което ние предлагаме, е 6-ватова диодна лампа. Тя е 
изцяло от стъкло и напълно наподобява като вид досегашните лампи с нажежаема жичка”, 
демонстрира един от продуктите на фирмата Десислава Хазаева. Крушката VIVALUX ляга 
тънко на семейния бюджет, тъй като консумира енергия за 6 вата, а свети приблизително като 
50 вата, има 25 000 часа живот и 2 години гаранция.  
Моделите са от 3000 и 4000 келвина, тоест едната свети като класическата стара крушка, а 
другата свети с неутрална бяла светлина. Фирмата предлага и лампа от 10 вата, която обаче 
свети като за 75. Тя също е с познатата форма на старата крушка. Хазаева каза още, че цената 
на този клас лампи варира в рамките на 12-13 лв.  
На панаира можеха да се видят и иновативни продукти, с които можем да удължим живота на 
автомобилния двигател и да подобрим работата му. Такава например е добавката за 
автомобили „Супротек”. Тя е руски патент и се произвежда в Санкт Петербург, а у нас се внася 
от фирма „ВГ-ЕКСПОРТ” ООД. „С добавката се третират триещите се части в двигателя, тоест 
при смяна на маслото двигателят остава обработен”, поясни Валери Гургов от компанията. 
Трайността на покритието е до 100 000 километра при спазване на препоръките на 
производителя, а мощността на двигателя става по-висока от 5 до 10 процента. Продуктът 
намалява триенето 12 пъти, но  
в двигателя задължително трябва да има и масло  
В краен случай автомобилът може да измине до 150 км дори и без масло, без да се нанесат 
поражения на двигателя. Гургов добави, че чрез „Супротек” се икономисва гориво между 8 и 12 
на сто. Отработените газове намаляват с 60 на сто и колата спира да пуши, а животът на 
двигателя се удължава 2 пъти.  
„Продуктът е малко по-скъп, но предвид постигнатите резултати инвестицията си струва, тъй 
като имате трайни резултати в продължение на 100 000 км, което никак не е малко при 
сегашната цена на горивата”, заяви той. Приблизителната цена за обработване на 
средностатистическия автомобил – навъртял 150 000 км, е между 105 и 135 лв. Гургов разкри, 
че добавката е плод на 25-годишните усилия на руски офицер. Той установил, че в една от 
галериите на алуминиева мина в Сибир колелата на вагонетките не се износват с години 
благодарение на чудодейната съставка в „Супротек”, която по-късно патентовал. Добавката 
може да се използва навсякъде в автомобила – в двигателя и скоростната кутия, в 
хидравличната система. Създадена е разработка и за дизелови двигатели, както и за 
двутактови машини като скутери и дърворезачки.  
Голям хит на изложението под тепетата бе и уред за пречистване на вода чрез зареждането й с 
алкални йони. Управителят на фирмата вносител на апарата „Алфа груп 1” ООД Атанас 
Георгиев обясни, че уредът действа с вградена система за обратна осмоза. Мембранната 
технология пречиства водата, без значение от какъв източник е тя. Апаратите подгряват и 
охлаждат водата, така че само с натискането на един бутон имаме  
гарантирано чиста топла или студена вода  
отбеляза той. В апарата има 8-литров резервоар, който винаги е пълен. При източване на една 
чаша вода системата веднага се включва и допълва с течност. Уредът е с микропроцесорно 
управление, свързва се към водата и към електричеството. Има минимален разход на 
електроенергия. „Американско производство е, и е новост за пазара в България. Има 
изключително голям интерес, друг е въпросът, че цената не е постижима за джоба на 
средностатистическия българин, но здравето не се измерва с пари”, коментира Георгиев. 
Апаратът е на стойност 1800 лв., но на панаира се предлага с 10 процента отстъпка.  
Истински хит обаче бе машина за механично производство на мартенички, показана от фирма 
„Мартенички КиКО” ЕООД.  
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Управителят Руслан Йорданов е един от най-известните производители на мартеници в 
Пловдив. През 2002 г. синът му се разболял и той се зарекъл, че ако детето му оздравее, всяка 
година ще подарява по 40-50 000 мартенички на всички ученици под тепетата. Оттогава той не 
е изневерил на тази традиция. „С тази високоскоростна машина за преплитане могат да се 
произвеждат  
и всякакви въжета, връзки за обувки  
въжета за бънджи скокове, въжета за алпинисти, за риболов, мрежи и т. н.”, обясни той.  
В Пловдив имаше и продукти за любителите на здравословния начин на живот. Там бе 
показана революционната сокоизтисквачка „КЮВИНГС”. Уредът е корейско производство и се 
внася от столичната фирма „Н Академия Трендхаус” ЕООД. Сокоизтисквачката работи на 
принципа на студеното пресоване и позволява обработката на всякакви плодове и зеленчуци. С 
нея може да се направи сок дори от листни зеленчуци като магданоз, спанак, коприва, копър, 
алое и др.  
Пред нас бе демонстрирано как се приготвят сокове, ядкови млека и дори крем супи, само с 
добавянето на гореща вода. Уредът е незаменим за любителите на шейковете и смутита и се 
почиства изключително лесно. С приставката му за сладолед могат да се приготвят и ледени 
летни изкушения. Единственият му недостатък е цената от 865 лв. На панаира 
сокоизтисквачката можеше да бъде закупена за 765 лв.  
Етикети: вятърдиодна лампа, електромобили, ин витро, мартеници, Пловдивски панаир, робот, 
слънце  
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-
%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-
%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-
%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-
%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши работната 
група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 
2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”. Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми за 
безвъзмездна помощ.  
 
 
Заглавие: Отделят по 345 млн. евро заеми на малки фирми по ОП Иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 
ще бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и 
конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”. Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми за 
безвъзмездна помощ.  
Най-много средства за кредити и дялови инвестиции са предвидени по схемата за подобряване 
на капацитета за растеж на малките и средните предприятия - 175 млн. евро. От тях 135 млн. 
евро ще бъдат отпускани като заеми, а 40 млн. евро са за дялови инвестиции.  
80 млн. евро са предвидени за дялово инвестиране по схемата за подкрепа на 
предприемачеството. Тези пари са предназначени за стартиращи фирми, които искат да 
осъществят бизнес проект на стойност над 25 000 евро. Финансиране по тази линия ще се 
осигурява и на иновативни предприятия с рисков профил.  
Още 30 млн. евро ще бъдат отпуснати за дялово инвестиране и за кредити по приоритетната ос 
за технологично развитие и иновации. По тази линия пари ще получават фирми, които си 
сътрудничат с университети и изследователски центрове.  
Други 30 млн. евро са предназначени за финансови инструменти по оста за енергийна 
ефективност.  
От програма “Иновации и конкурентоспособност„ ще бъде изваден проектът за изграждане 
на между системна газова връзка със Сърбия. Причината е, че според Европейската комисия 
той не може да се финансира с парите за предприемачество. Според Брюксел проектът трябва 
да се прехвърли към оперативната програма за транспорт или да се използва механизмът 
„Свързана Европа“. При него всички страни членки имат право да предлагат проекти и ЕК 
избира кои да се финансират.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/620509/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-345-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/как-се-започва-бизнес-в-българия-news58345.html  
Брой думи: 879  
 
 
Резюме: Възможно ли е да се започне бизнес от нулата? Скептиците веднага ще отговорят, че 
в България това е невъзможна мисия – без финансов гръб и протекции. И все пак какви са 
вариантите, има ли държавна подкрепа и откъде е финансирането – с бюджетни или 
европейски средства? Ето какво показа справката на EconomyNews.bg.  
 
Заглавие: Как се започва бизнес в България?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Възможно ли е да се започне бизнес от нулата? Скептиците веднага ще отговорят, че в 
България това е невъзможна мисия – без финансов гръб и протекции. И все пак какви са 
вариантите, има ли държавна подкрепа и откъде е финансирането – с бюджетни или 
европейски средства? Ето какво показа справката на EconomyNews.bg.  
Държава и общини  
У нас се разчита преди всичко на европейските фондове чрез различните програми и схеми. 
Такъв пример е инициативата на Агенция по заетостта по ОП „Развитие на Човешките ресурси” 
в рамките на вече отминаващия програмен период - “Насърчаване стартирането на проекти за 
развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”. Общата стойност на 
субсидията е близо 10 млн. лв, като през тази година 500 безработни започнаха бизнес по този 
начин.  
Параметри:  
Безвъзмездна помощ до 20 хил. лв.  
Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие  
Обучение на наетия персонал.  
Първоначално закупуване на материали.  
Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието.  
Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на  
предприятието.  
Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 
от 3 месеца.  
До началото на настоящата година по програмата, която започна през 2012 г., 2213 безработни 
са поискали еврофинансиране за започване на собствен бизнес. Над половината от 
предложенията са отхвърлени от оценителните комисии към Агенцията по заетостта.  
Друга възможност на територията на София е Общинският гаранционен фонд за малки и 
средни предприятия – Столична община (ОГФМСП):  
Параметри:  
За фирми, регистрирани или развиващи дейност, вкл. стартиращ бизнес, на територията на 
Столична община.  
Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми.  
Максимална гарантирана сума: до 100 хил. лева.  
С предимство: жени-предприемачи; лица с увреждания; предприемачи до 35 годишна възраст.  
Примерът, който е даден на страницата на фонда, за да обясни по-конкретно как се подпомага 
бизнеса е следният.  
ОГФМСП е издал гаранция в размер на 100 000 лева по кредит от 300 000 лева, като по този 
начин е поел 30% от кредитния риск.  
След като кредитополучателят е спрял да плаща и банката е извършила съответните 
процедури по принудително събиране на вземането си е установено, че по кредита има 
неиздължена сума от 125 000 лева, включително: -100 000 лева неизплатена главница  
-25 000 лева лихви, такси и други плащания по кредита  
В този случай, ОГФМСП ще изплати на банката сумата от 30 000 лева (30% от неиздължената 
главница).  
Банки  
Търговските банки у нас имат специални кредити за стартиращ бизнес. Държавната Българска 
банка за развитие (ББР) създаде Продуктова линия за развитие (за инвестиции).  
Параметри:  

http://www.economynews.bg/как-се-започва-бизнес-в-българия-news58345.html
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За новостартиращи микро и малки предприятия  
Лихвен процент: 6%, фиксиран за срока на кредита  
Минимална финансирана сума: 1500 евро  
Максимална финансирана сума: 50 хил. евро  
Срок: от 12 до 60 месеца  
Гратисен период: до 12 месеца  
Минимално собствено участие: 10% без ДДС  
JEREMIE – Eleven и Launchub  
Двата фонда по инициативата JEREMIE - LAUNCHub и Eleven, с общ капитал 21 млн. евро, са 
инвестирали в около 110 компании за близо две години функциониране. Отделно в стартиращи 
и малко по-зрели бизнес идеи са инвестирани общо над 7 млн. евро. Благодарение на двата 
фонда, София е на трето място сред столиците в Европа по брой финансирани млади 
компании. Акцентът е върху дигиталните startup- и.  
Параметри Eleven:  
до 50 000 евро за доказване на концепцията на бизнеса в продължение на двуетапна 3+3 
месеца ускорителна програма под един покрив в офис, наречен „The Roof”.  
Най-успешните проекти получават възможност за допълнителни 150 000 евро трета „seed” 
инвестиция.  
Параметри LAUNCHub:  
До 30 000 евро инвестиция срещу 8% и 10% от капитала на фирмата.  
При одобрение за Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите 
бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000 евро.  
ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  
Целевата група на новата оперативна програма са новорегистрирани предприятия, желаещи 
да реализират бизнес идея, предприемачи, търсещи възможности за развитие и реализация на 
по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно развитие и 
устойчивост.  
Параметри:  
Стойност: над 25 000 евро;  
Специална подкрепа за: жени-предприемачи, хора с увреждания, стартиращи предприемачи – 
лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес.  
Финансовите инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително за рисков капитал 
(предимно в началните етапи на развитие на предприятието), гаранционни продукти, заемно и 
хибридно финансиране ще насърчават: създаването на нови предприятия във високо- и 
средно-технологичните сектори и тези на интензивни на знанието услуги съгласно НСНМСП; 
развитието на нови идеи, нови продукти/услуги, трансфера на предприемачески идеи чрез 
инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, придобиване на разрешителни, 
лицензи за реализация на нови за предприятията специализирани дейности, реализация на 
франчайзинг и др. за предприятия с по-висок рисков профил, но с потенциал за създаване на 
висока добавена стойност. Инструментите ще са обвързани с менторство („наставничество?) за 
предприемачи и установяване на връзки с чуждестранни предприемачи и с потенциални 
инвеститори. Финансовата подкрепа ще е предназначена за нови или доказани предприемачи и 
за реализиране на нови бизнес идеи.  
Бизнес ангели  
Българска Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) свързва търсещите финансиране предприемачи с 
неформални, частни инвеститори. Идеята е да се направи връзка между тези, които имат 
реалистични бизнес идеи, разполагат с предприемачески усет, но нямат необходимия капитал 
и успешните инвеститори, които проявяват интерес към бизнеса в България и страните от 
региона на Югоизточна Европа. Мрежата е регистрирана през ноември 2007г. От юни 2008г. 
сме пълноправен член и на Европейската мрежа на бизнес ангелите.  
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.news4000.bg  
Връзка: http://www.news4000.bg/article-35397  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Парите ще 
дойдат по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните 
предприятия“.  
Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщават от 
Министерството на икономиката. 50% от парите по програмата ще отидат за финансиране на 
малките и средните предприятия. Това предвижда последният вариант на програмата, по който 
вече се чакат отзивите на Европейската комисия.  
 
 
 
Заглавие: Наливат 700 млн. евро в малките фирми  
Подзаглавие: Малките и средни предприятия ще имат достъп до 700 млн. евро  
Автор:  
Текст: по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ . Парите ще 
дойдат по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните 
предприятия“.  
Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщават от 
Министерството на икономиката. 50% от парите по програмата ще отидат за финансиране на 
малките и средните предприятия. Това предвижда последният вариант на програмата, по 
който вече се чакат отзивите на Европейската комисия.  
Над 25% от парите пък са предвидени за внедряване на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност. 21% от 
средствата ще се отделят за технологично развитие и иновации. За подпомагане на 
изпълнението, мониторинга и контрола на цялата програма са отделени 3% от европарите.  
В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската комисия по 
програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК.  
 
  

http://www.news4000.bg/article-35397
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Рокади-в-икономическото-министерство-заради-инспекция-
на-ЕК_l.a_c.382_i.434266.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди 
изборите в неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от 
страна на Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност". Към момента петима 
души са освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител Ели Милушева. 
Като официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от "оптимизация на 
работата".  
 
Заглавие: Рокади в икономическото министерство заради инспекция на ЕК  
Подзаглавие: От Брюксел гледат под лупа ОП "Конкурентоспособност"  
Автор: Мина Стойчева  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност". Към момента петима души са 
освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител Ели Милушева. Като 
официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от "оптимизация на работата".  
От Брюксел са започнали проверка на програма "Конкурентоспособност" заради получени 
множество сигнали за нарушения в схемата за технологична модернизация към нея. Тя е на 
стойност 97 млн. лв. Досега вече е бил извършен одит на програмата от служители на 
Европейската сметна палата.  
"Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в броя на хората, 
които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в отлично състояние, 
но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно", коментира Ели Милушева, 
цитирана от в. "Преса".  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/Рокади-в-икономическото-министерство-заради-инспекция-на-ЕК_l.a_c.382_i.434266.html
http://www.inews.bg/Бизнес/Рокади-в-икономическото-министерство-заради-инспекция-на-ЕК_l.a_c.382_i.434266.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/rokadi-v-miet-1075416.html  
Брой думи: 7  
 
 
Резюме: Причината е проверка от ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. 
 
Заглавие: Рокади в МИЕТ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Причината е проверка от ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. Към момента 
петима души са освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител Ели 
Милушева. Като официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от 
"оптимизация на работата". 
От Брюксел са започнали проверка на програма "Конкурентоспособност" заради получени 
множество сигнали за нарушения в схемата за технологична модернизация към нея. Тя е на 
стойност 97 млн. лв. Досега вече е бил извършен одит на програмата от служители на 
Европейската сметна палата.  
"Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в броя на хората, 
които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в отлично състояние, 
но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно", коментира Ели Милушева, 
цитирана от в. "Преса". 

http://www.b2bnews.bg/index.php/rokadi-v-miet-1075416.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/241695-отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-
оп-иновации.html  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши работната 
група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 
2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”. Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми за 
безвъзмездна помощ.  
 
 
Заглавие: Отделят по 345 млн. евро заеми на малки фирми по ОП Иновации  
Подзаглавие: Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми 
за безвъзмездна помощ  
Автор:  
Текст: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 
ще бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и 
конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”. Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми за 
безвъзмездна помощ.  
Най-много средства за кредити и дялови инвестиции са предвидени по схемата за подобряване 
на капацитета за растеж на малките и средните предприятия - 175 млн. евро. От тях 135 млн. 
евро ще бъдат отпускани като заеми, а 40 млн. евро са за дялови инвестиции.  
80 млн. евро са предвидени за дялово инвестиране по схемата за подкрепа на 
предприемачеството. Тези пари са предназначени за стартиращи фирми, които искат да 
осъществят бизнес проект на стойност над 25 000 евро. Финансиране по тази линия ще се 
осигурява и на иновативни предприятия с рисков профил.  
Още 30 млн. евро ще бъдат отпуснати за дялово инвестиране и за кредити по приоритетната ос 
за технологично развитие и иновации. По тази линия пари ще получават фирми, които си 
сътрудничат с университети и изследователски центрове.  
Други 30 млн. евро са предназначени за финансови инструменти по оста за енергийна 
ефективност.  
От програма “Иновации и конкурентоспособност„ ще бъде изваден проектът за изграждане 
на междусистемна газова връзка със Сърбия. Причината е, че според Европейската комисия 
той не може да се финансира с парите за предприемачество. Според Брюксел проектът трябва 
да се прехвърли към оперативната програма за транспорт или да се използва механизмът 
„Свързана Европа“. При него всички страни членки имат право да предлагат проекти и ЕК 
избира кои да се финансират.  
 

http://www.novini.bg/news/241695-отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-оп-иновации.html
http://www.novini.bg/news/241695-отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-оп-иновации.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152380  
Брой думи: 4135  
 
 
Резюме: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля 
и последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
 
 
Заглавие: ГЛЕДНА ТОЧКА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля и 
последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
В неделя се навършват два месеца, през които държавата се управлява от правителство, 
назначено от президента. В неделя България ще гласува, извънредно, отново за избирането на 
240 народни представители.  
Какво свърши, какво постигна и какво не постигна кабинетът "Близнашки"? Добре е да знаем 
отговорите на тези въпроси, за да имаме време в днешния траурен ден, а и утре, докато 
размишляваме, да направим един информиран и мъдър избор за бъдещето на страната.  
Георги Близнашки – служебен министър-председател  
Служебният премиер пое властта след като 14-месеца протестираше, протестираше срещу 
бившите си другари от БСП, срещу задкулисието и олигархията. Професорът по 
конституционно право получи властта, но показа, че между теоретичната подготовка и 
практическото упражняване на изпълнителна власт има съществена разлика. Всъщност от 
Близнашки се искаше да говори повече, да обяснява кое е правилно и кое е погрешно, кое е 
добро и кое е лошо, от служебния министър-председател се искаше и да изпълнява чужди 
нареждания и той го направи.  
След като бившият премиер Пламен Орешарски освободи всички заместник-министри, Георги 
Близнашки върна само трима от тях, а на местата на другите назначи кадри, свързани с ГЕРБ и 
с приближени до президента икономически среди. Самият Близнашки се сдоби и с десет 
съветника, повечето от тях познати лица от протестите. Съветници си назначиха и много от 
министрите, сред които се оказаха дори съпруги и любовници на политически лидери от 
Реформаторския блок или верни кадри на ГЕРБ.  
Успоредно с трескавото назначаване на политически антураж, в неполитическо правителство, 
каквото би следвало да е служебното, МС се зае със смяната на половината областни 
управители. Ръководителите на областните администрации, назначени от кабинета на БСП и 
ДПС, бяха подменени, основно с кадри на ГЕРБ.  
Плевнелиев и Близнашки се провалиха в опитите си да назначат за министър на изборите – 
Красимира Медарова – бившата председателка на ЦИК от квотата на ГЕРБ. Това се наложи 
заради опасността още през първата си седмица служебното правителство да загуби 
подкрепата дори на най-верните си поддръжници в лицето на т.нар. "Протестна мрежа". 
Близнашки не назначи за заместник-министър на правосъдието и съдийката Аглика Адамова-
Петкова, заради това, че е дъщеря на скандално известния ректор на Свищовската академия 
Величко Адамов, близък на сивия кадровик на Темида Красимир Георгиев - Красьо Черния.  

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152380
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Близнашки започна управлението си на 6 август с думите: "да, протестът е на власт!" и 
продължи: "няма да прибягваме до никакви чистки и прояви на реваншизъм". Не само, че се 
случи точно обратното, но към края на мандата на този кабинет, Близнашки вече не уважаваше 
протестиращите. В доказателство на това звучат и думите му по повод стартиралите вече нови 
граждански, а и синдикални протести: "Не може за всяко нещо да се тръгва с протести". Да не 
забравяме и, че само месец след като Близнашки бе назначен на поста, районът около вилата 
му вече бил облагороден. Ботевградската община асфалтира улицата пред къщата на 
служебния премиер в село Врачеш.  
Какво свършиха министрите?  
Екатерина Захариева – служебен вицепремиер по икономическите въпроси и министър на 
регионалното развитие и инвестиционното проектиране  
Началникът на кабинета на президента Росен Плевнелиев всъщност бе служебния премиер, 
макар и в сянка. Докато Близнашки концентрираше вниманието на медиите и обществеността 
върху себе си, Захариева се зае със задачата да пренареди икономическата власт в посока 
лобистки кръгове около нейния пряк ръководител на "Дондуков" 2 и партията, която го издигна 
за държавен глава.  
Първата задача на амбициозната съпруга на известен столичен архитект, бивш дългогодишен 
бизнес-партньор на Росен Плевнелиев, бе да смени членовете на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). А задачата на новите комисари бе да обслужат 
лобистките интереси на инвеститорите в т.нар. "зелени" енергийни източници, както и на трите 
електроразпределителни дружества. Така вече 3 дни българите консумират електроенергия с 
почти 10% по-висока цена. Захариева се зае и с подмяна на ръководствата на ВиК-дружествата 
в страната, както и с връщането начело на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на инж. 
Лазар Лазаров, който заемаше поста по времето на правителството на Бойко Борисов.  
Екатерина Захариева се провали в опитите да възстанови плащанията от Европейската 
комисия по спрените две оси за "Туризъм" и за "Градско развитие" на Оперативна програма 
"Регионално развитие", но успя да осигури допълнителни 750 млн. лв. от държавния бюджет, 
които предизборно да покрият фактурите на строителните фирми и да осигурят спокойствие за 
кметовете по места, независимо от факта, че по-голямата част от нарушенията по 
еврофондовете са допуснати по тяхна вина. За никого не е тайна, че интерес от това решение 
имат основно кметове на ГЕРБ, които се очаква да осигурят гласовете за партията на 
предстоящия в неделя вот, гледайки и към местните избори през есента на 2015 г.  
На няколко пъти Екатерина Захариева навлизаше в сферата на работа и на вицепремиера по 
управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.  
Илияна Цанова – служебен вицепремиер по управление на средствата от ЕС  
Вторият мандат на Цанова като служебен вицепремиер по еврофондовете започна с летящ 
старт. На 7 август Европейската комисия официално обяви, че е одобрила Споразумението за 
партньорство с България, с което на страната ни се осигурява достъп до близо 16 млрд. евро 
през периода 2014-2020 година. Фактът, че решението на ЕК дойде ден след като 
правителството на Пламен Орешарски бе влязло в историята, само потвърждава съмненията, 
че роля в забавянето на това оповестяване има архитектът на служебния кабинет – Росен 
Плевнелиев. На Цанова не й оставаше нищо друго, освен да приеме поздравленията за добре 
свършената работа от предходния кабинет. С това добрите новини за България по темата 
еврофондове свършиха.  
Освен, че отказа да посети България, за да присъства на тържествена церемония по влизането 
в сила на Споразумението за партньорство, досегашният еврокомисар по регионалното 
развитие Йоханес Хан, с нищо не промени отношението си към българските власти. Така, 
парите по спряната, заради обществени поръчки в периода 2010-2013 г., Оперативна програма 
"Околна среда" няма да бъдат размразени до края на мандата на служебния кабинет. Преди 
седмица дойде и признанието на икономическия вицепремиер Екатерина Захариева, че 
България може да се надява на плащания най-рано през февруари 2015 г.  
Стана ясно още, че в последните два месеца няма никакъв напредък по финализирането и на 
оперативните програми за програмния период до 2020 г. Очакванията бяха, че поне половината 
от тях ще бъдат одобрени през октомври. Минимален шанс има, до края на годината, да 
стартира само една от мерките по една от програмите, свързана с младежка безработица. 
Стана ясно още, че за два месеца служебното правителство не е успяло да постигне и 
напредък по усвояването на парите от приключващия догодина програмен период. 
Оптимистичните прогнози, и през август, и в началото на октомври сочат, че страната ни ще 
загуби близо половин милиард лева в края на 2014 г.  
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На фона на това забавяне, екипът на Илияна Цанова се зае да реанимира идеята за 
приемането на Закон за еврофондовете, който засега мълчи по въпроса дали ще има 
раздуване на администрацията чрез създаване на ново министерство. Другият ключов въпрос, 
който се обсъжда е масираното включване на "финансови инструменти" в процедурите по 
кандидатстване по оперативните програми. Този механизъм, препоръчван от ЕК, осигурява 
малко по-добра среда, но и допълнителен ресурс, който отива към банковия сектор, чийто 
представител е самата Цанова.  
Вицепремиерът по еврофондовете безмълвно допусна връщането на кадри на ГЕРБ на 
ключови позиции в управлението на средствата от ЕС, както и тоталните промени в някой от 
новите оперативни програми, диктувани от заинтересовани кръгове. Всичко това в период, в 
който България приключва стар и трябва да стартира нов програмен период, т.е. в период, в 
който всяка рязка промяна би довела до загуби и забавяне на процесите.  
Христо Иванов – служебен вицепремиер и министър на правосъдието  
Един от идеолозите на протестите се сдоби с власт и показа, че не е готов да я упражнява. 
Стана ясно, че години наред служебният министър на правосъдието не си е плащал 
адвокатските такси, че е с отнети права, а още на петия работен ден, Христо Иванов излезе и в 
отпуска.  
Криещ се зад паравана на неправителствени организации, в част от които е участвал, а други е 
основал, министърът на правосъдието се опита да се намеси в избора на нов председател на 
Върховния касационен съд. Висшият съдебен съвет така или иначе не успя да избере нов 
съдия №1, но Христо Иванов се готви за последната си битка. В дните след изборите се 
планира представянето на актуализирана Стратегия за съдебна реформа, чиято основна цел е 
механичното разделяне на ВСС на две камари – прокурорско-следователска и съдийска. 
Крайната цел е ограничаване правомощията на главния прокурор.  
Иванов отстъпи и пред протеста на надзирателите и върна 24-часовите им наряди, а тази 
седмица опорочи и конкурсната процедура по избор на нов български съдия пред Европейския 
съд за правата на човека. Правосъдният министър издаде заповед и определи за член на 
комисията – Красимир Кънев – председател на Българския хелзинкски комитет, при положение, 
че сред участниците в конкурса е Йонко Грозев, основател на БХК и ръководител на правната 
програма на неправителствената организация в период от десет години.  
Йордан Христосков – служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика  
Мандатът на Христосков започна с прокарването на добре познатата, като стара грамофона 
плоча, теза за затвор при неплащане на осигуровки. Месец и половина по-късно социалният 
вицепремиер обяви покачване с 4,2% на минималните осигурителни прагове, с което си 
навлече гнева на бизнеса. За момента Христосков игнорира опасенията, че вдигането на 
праговете ще има негативен ефект върху заетостта и растежа.  
Оставката на Йордан Христосков поискаха преди дни полицаи, пожарникари и военни. 
Причината - в момента пенсионирането при тези професии е след 27 г. стаж, от които 2/3 - в 
системата и е независимо от възрастта им. За да влязат промените в сила трябва да бъдат 
гласувани от следващия парламент, а предложението на служебното правителство е да се 
въведе и възраст, а не само стаж.  
Васил Щонов – служебен министър на икономиката и енергетиката  
Под диктовката на вицепремиера Екатерина Захариева, бившият мениджър в кабелен 
оператор, прокара интересите на производителите на "зелена" енергия и на ЕРП-тата. След 
скандалното уволнение на ръководството на ДКЕВР, Щонов обяви, че е нужно увеличение на 
цената на тока с шокиращите 50%. Служебният министър на енергетиката имаше и друга 
задача – да атакува своя предшественик от БСП Драгомир Стойнев по въпроса за газопровода 
"Южен поток". Опитите темата за неговото изграждане, в контекста на напрежението между ЕС 
и Русия, да бъде включена в предизборната кампания претърпя неуспех, защото е факт, че 
всички от по-големите партии са привърженици на реализирането на проекта. След като смени 
част от ръководството на Българския енергиен холдинг, министърът осигуря смяна и на 
изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй".  
Преди дни стана ясно, че Щонов е уволнил и експерти от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", която е на негово подчинение. Официална информация – какво е 
наложило тези радикални действия – няма. Известно е обаче, че през програмата тази 
програма минава финансирането фаворизирания от президента Плевнелиев проект "София 
Тех Парк", чийто архитект е съпругът на служебния вицепремиер по икономическата политика 
Екатерина Захариева, т.е. прекия ръководител на икономическия министър Васил Щонов.  
Мирослав Ненков – служебен министър на здравеопазването  
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На 5 август служебният министър на здравеопазването Мирослав Ненков обясни, че първото 
нещо, което ще направи във ведомството си е да намери къде е тоалетната. В общи линии, 
това е нещото, с което Ненков ще се запомни. Разбира се и с връщането на дългогодишния 
шеф на "Бърза помощ" в София Георги Гелев, който преди това прекара почти шест месеца в 
болнични. Всъщност, в началото на мандата си, Ненков ревизира поредица от кадрови 
решения на своята предшественичка Таня Андреева, която в последния момент бе започнала 
рокади в бордовете и ръководствата на големите болници. Към края на мандата си Ненков 
направи същото – започна чистка и подмени членове на бордовете на редица болнични 
заведения.  
Министърът ще бъде запомнен и с факта, че назначи за свой съветник – дъщерята на 
началника си във ВМА.  
Д-р Ненков успя да осигури и цели 11 млн. лв., почти половината от които за закупуването на 61 
линейки, а останалите за ремонт на психиатрични болници.  
Йордан Бакалов – служебен министър на вътрешните работи  
Позабравеният депутат от някогашната "Синя коалиция" бързо влезе в ролята на служебен 
министър на вътрешните работи. В ролята на нова медийна звезда, Бакалов започна да 
подхвърля твърдения, събрани с оперативни способи, че определени политици имали интерес 
към подосигуряването им с гласове срещу заплащане. Всичко това в райони с ярко изразено 
малцинствено население. Докато всички се "чудеха" – кои ли са тези политици и за кои ли 
райони става въпрос, тихомълком на ключови позиции в МВР бяха върнати хора от кръга на 
бившия министър на вътрешните работи и заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.  
За момента няма нито едно значимо предотвратено купуване и продаване на гласове. В 
рамките на следващите около 72-часа ще е ясно, дали заканите на Бакалов, че ще е 
безкомпромисен са имали ефект или просто са били параван за тихата подмяна на висши 
ръководители във вътрешното ведомство.  
Румен Порожанов – служебен министър на финансите  
Още при назначаването на Порожанов за министър на финансите в служебното правителство 
бе ясно, че той ще трябва да изпълни това, което ГЕРБ не успя да прокара в последните дни на 
кабинета "Орешарски" и на предишното Народно събрание – актуализация на държавния 
бюджет и тегленето на нов заем в размер на 4-5 или дори 6 млрд.лв. Румен Порожанов обаче 
бе залят с леден душ от решението на синдикати и работодатели да не одобрят увеличаването 
на бюджетния дефицит и трупането на нови дългове.  
Бившият шеф на Държавен фонд "Земеделие" в мандата на ГЕРБ изпълни и друго нареждане, 
макар да го представи като свое еднолично решение, върна начело на Агенция "Митници" 
Ваньо Танов. Този акт предизвика сериозни сътресения и недоволство, дори сред 
привържениците на кабинета, но умората от протестите, не позволи радикализиране на 
недоволството. С граничещите до абсурд твърдения, че прочулият се с аферата "Ало, Ваньо" 
бивш митнически началник е единственият, който може да управлява агенцията, зреещото 
напрежение бе разсеяно. Самият Танов, в типичния си жалостив стил на изразяване обясни, че 
за една година всичко било съсипано и той трябвало да съгражда наново митниците. Към 
средата на септември, контролирано изтече и информация, според която Танов вече се 
справил със събираемостта на акцизи и мита , както и с контрабандата. И до днес обаче 
официално потвърждение на тази информация няма. Важното е, че и без провеждането на 
избори Агенция "Митници" отново е ръководена от човек, който е готов да набира нечие ЕГН, 
стига това да бъде поискано от лидера на ГЕРБ.  
Само преди дни Румен Порожанов смени и надзора на Българската банка за развитие, докато в 
качеството му на служебен министър на финансите прокарваше решения за извънредни 
траншове към общини, управлявани от кметове на ГЕРБ или за сектори, в които приближени до 
Плевнелиев и Борисов бизнесмени имат интереси. Така служебният финансов министър 
изпадна в шизофренната ситуация – да настоява за тегленето на нови заеми, а успоредно да 
одобрява допълнителни разходи, вместо да търси начини за тяхното оптимизиране. Разбира 
се, намери се и един милион лева, с които Росен Плевнелиев да дофинансира посещенията си 
в чужбина.  
Николина Ангелкова – служебен министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията  
От печата разбрахме, че служебният министър на транспорта Николина Ангелкова успя да се 
омъжи на втората седмица от краткия си мандат. По-късно разбрахме, че първата жена 
министър на транспорта има хоби – да се снима с холивудски звезди и популярни спортисти, 
които среща в магазини или по пистите на алпийските курорти. Разбрахме, че Ангелкова е 
почитател и на футбола и като такъв намери място, както при посещението на ръководството 
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на "Реал Мадрид" при Росен Плевнелиев, а така също и във ВИП-ложата на ст. "Васил Левски". 
Разбира се, Ангелкова не пропусна да посети и Китай, без да е ясно какви са ползите от 
визитата на служебен министър, с мандат от два-три месеца, в далечната азиатска държава.  
Освен за личните предпочитания на Ангелкова, научихме, че министърката активно лобира за 
интересите на строителите на магистрали. В интерес на няколко компании, транспортният 
министър активно заработи за промяната на метода на строителството на Лот 3 на магистрала 
"Струма". Така, вместо да има тунел, новите предложения са през Кресненското дефиле да се 
преминава чрез виадукти. Ангелкова пренареди приоритетите и по Оперативна програма 
"Транспорт". Опита се да лобира за изцяло европейско финансиране на магистрала "Хемус", но 
от Брюксел дадоха да се разбере, че този проект ще бъде довършен със заем. Вероятно с 
кредит ще се изгражда и пътят Видин-Ботевград, макар да трябва да е приоритетен заради 
"Дунав мост 2", който е строен с европейски пари. Николина Ангелкова пропусна да обяви, че 
две години след откриването на моста, фирмата-изпълнител подменя асфалтовата настилка на 
съоръжението. Служебният министър срещна отпор, от страна на ЕК и на двете водещи партии 
ГЕРБ и БСП, по повод намерението й да прелокира пари, предвидени за железопътна 
инфраструктура към строителството на магистрали. Самата Ангелкова не крие, че асфалтът й е 
слабост, вероятно и защото баща й е собственик на пътно-строителна фирма.  
Служебният министър на транспорта извърши и сериозна чистка в подчинените й държавни 
дружества. Сменен бе директорът на "Ръководство Въздушно Движение", подменени бяха 
представители в бордовете на "Холдинг БДЖ" и на "Летище София".  
Румяна Коларова – служебен министър на образованието и науката  
Политологът Румяна Коларова се амбицира да извади финансови нарушения на 
предшественичката си. Гръмко обявените за прекратени обществени поръчки за ремонт на 
санитарни помещения в училищата, всъщност се оказаха недотам нередни.  
На последното си заседания служебното правителство прие Стратегия за висшето 
образование, което е важно условие за старта на европейското финансиране за образование и 
наука. Уверенията са, че бюджетът ще следва качеството, а не студента.  
И в мандата на служебния министър на образованието не се размина без пореден скандал с 
учебник. Този път – под ударите на историците попадна учебното помагало по предмета "Човек 
и общество" за 3-ти клас, в което бе посочено, че "Васил Левски е арестуван от полицаи".  
Вероятно, именно, защото е политолог Коларова е сред малцината министри, които успяха да 
не се замесят персонално и публично в сериозен скандал. Такъв обаче предизвика решение на 
родители на ученици от село Калище, които не допуснаха деца на бежанци да започнат 
образованието си на 15-ти септември.  
Велизар Шаламанов – служебен министър на отбраната  
Основно със скандали ще се запомни краткият мандат на служебния министър на отбраната 
Велизар Шаламанов.  
"Активното и повсеместно пропагандиране на руската политика, особено с посредничеството на 
български политически и икономически субекти и медии, или недържавни организации е явна 
информационна война… Кризата в Украйна е продукт на дългосрочната амбиция на Русия да 
възстанови влиянието си в бившето съветско пространство и чрез това да се утвърди като 
полюс на сила. Отчитайки характера на държавно устройство на РФ, това развитие 
представлява сериозна заплаха за нашата сигурност и сигурността на Алианса като цяло". Тези 
пасажи в документа за развитието на българската отбрана, носещ претенциозното 
наименования "Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана", представен от 
Министерството на отбраната, предизвика сериозно напрежение сред политическия и 
държавен елит. Стигна се дори до публично противопоставяне между Плевнелиев и 
Близнашки. Първият подкрепи тезите на служебния министър на отбраната, а вторият се 
разграничи от тях. В крайна сметка съдържанието на "Визия: 2020" бе смекчено, вероятно и 
заради реакция на руската страна.  
На министъра му се наложи да отрича и наличието на конфликт на интереси при евентуалното 
подписване на Меморандум между ръководеното от него Министерство на отбраната и NCI 
Agency, която се ръководи именно от Велизар Шаламанов, който е в отпуск заради 
министерския пост. Въпреки това обяснение, служебният министър явно не си даде сметка, че 
кардинална реформа в армията трудно би могла да се осъществи за два-три месеца, но пък е 
добро време за попълване на биографията и за лобиране в полза на определени 
производители от военната индустрия.  
Шаламанов предизвика скандал и с опитите да смени шефът на Военното разузнаване. Срещу 
тази му амбиция се противопоставиха обаче всички ключови фактори и до нея не се стигна. 
Сред мотивите на Шаламанов да иска смяната на шефа на военните разведки е бил и този, че 
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на Комисията по досиетата е отказано да се предоставят архиви, съдържащи данни за 
чуждестранни граждани, сътрудничили на военното разузнаване.  
Даниел Митов – служебен министър на външните работи  
Служителят на Националния дипломатически институт на САЩ и негов представител в 
Брюксел се зае със задачата да включи България в групата на ястребите сред страните-членки 
на Европейския съюз в отношенията на общността с Русия.  
За разлика от колегата си Шаламанов, Даниел Митов заработи на фронта на "тихата 
дипломация" и не предприе радикални и шумни действия, ако се изключи декларацията в 
подкрепа на Споразумението за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, 
което представлява подготвящия се договор за свободна търговия между САЩ и ЕС. 
Проблемът бе, че позицията на Митов сякаш е по-близка до позицията на САЩ, отколкото на 
ЕС, чийто член е България.  
Мартин Иванов – служебен министър на културата  
Като министър на културата Мартин Иванов бе сериозно засенчен от своя заместник – Виктор 
Стоянов, станал известен като един от мегафонните говорители на миналогодишните протести. 
Вероятно повлиян от идеолозите на протестните пърформанси, Мартин Иванов реши, че би 
било модерно да се правят "селфи-та с книги". За щастие на консервативната част от 
интелектуалците, тази инициатива не бе широко популяризирана, а заменена с четене в парка. 
Но и това интелектуално събитие не мина без политизирането, при това от страна на 
президента Росен Плевнелиев, който реши, че е най-удачно да адресира критики към бившия 
премиер Пламен Орешарски, четейки пред децата определени откъси от текстове на големия 
Валери Петров.  
Иначе, министър Мартин Иванов, с голяма енергия, се включи в поредната ПР-акция на 
столичния кмет Йорданка Фандъков, този път по "спасяването" на археологията в района на 
метростанция "Сердика".  
Евгения Раданова – служебен министър на младежта и спорта  
Участието на Евгения Раданова в служебното правителство е само доказателство, че не от 
всеки успял спортист става успешен администратор или управленец.  
Още в първите дни на управлението си, Раданова прекрати поръчката за скъпия ремонт на 
Зимния дворец в столичния "Студентски град", за които бившата министърка на спорта 
Марияна Георгиева много държеше. В същото време обаче служебният министър на спорта не 
предприе никакви действия по стартирали при смяната на властта процедури по пряко 
договаряне с определени фирми за ремонт и изграждането на малки спортни обекти и 
съоръжения в цялата страна.  
Васил Грудев – служебен министър на земеделието и храните  
Бившият подчинен на настоящия служебен министър на финансите Румен Порожанов се зае с 
подмяна на ръководството на Държавен фонд "Земеделие". Васил Грудев прехвърли 
отговорността за потенциалните загуби на еврофондовете върху предишното ръководство на 
Разплащателната агенция. Грудев предпочиташе да обяснява, че обществената поръчка по 
избор на Сертифициращ орган по Програмата се е проваляла три пъти, но нищо не спомена, 
какво става със старта на нова процедура.  
Санкциите, които ЕС наложи на Русия и ответните действия доведоха до загуби и на родните 
производители. Все още не е ясно с колко реално и кога потърпевшите български земеделски 
производители ще бъдат компенсирани с пари от ЕС.  
С постовете си в структури, под шапката на земеделското министерство, се разделиха и 
представители на ДПС, които бяха заменени с такива на ГЕРБ.  
Светлана Жекова – служебен министър на околната среда и водите  
Служебният министър не успя да възстанови плащанията от ЕК по спряната ОП "Околна 
среда", което бе сред приоритетите на кабинета при неговото представяне от президента. За 
сметка на това на ключови позиции в програмата бяха възстановени кадри на ГЕРБ.  
Жекова успя да прокара и скандално решение, според което на чуждестранна компания, бе 
предоставена възможност да прави проучвания за наличието на газ в района на Калиакра. 
Въпреки уверенията на Светлана Жекова, че няма опасност за околната среда и всъщност 
разрешение за проучване и добив все още не е разрешен, то подозренията на екологични 
организации са, че се търсят начини за вдигане на мораториума за проучване и добив на 
шистов газ в Добруджа.  
Изброените факти само потвърждават, че служебното правителство имаше и изпълни две 
задачи – да подходи с реваншизъм към бившите управляващи, за да осигури задкулисен 
достъп на ГЕРБ до властта още преди парламентарните избори. Това може да се окаже от 
ключово значение и с оглед на очакванията за бъдещи преговори по съставянето на кабинет. 



 

 

44 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/4

/2
0

1
4

 

Очевидно една от целите, които служебният кабинет трябваше да постигне, е осигуряването 
предимство на Борисов, който би поставил условието, да не се подменят кадрите, назначени в 
изминалите два месеца.  
В голяма част от решенията на служебните министри присъстват лобистки интереси. Реалният 
им мащаб обаче ще стане видим едва в следващите седмици и месеци, когато стартира 
изпълнението на проекти, одобрени през краткия служебен мандат.  
Третата характеристика на служебното правителството – нарцисизмът, най-добре си пролича 
от изказването, което премиерът Георги Близнашки направи, повече от час, след взривяването 
на цеха край село Горни Лом, а именно: "Целият български народ очаква аз да се явя на 
Националния стадион Васил Левски и да подкрепя Лудогорец".  
Днес България е в траур, утре е ден за размисъл, в неделя е ден за избор…  
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60829  
Брой думи: 155  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди 
изборите в неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от 
страна на Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. Към 
момента петима души са освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител 
Ели Милушева. Като официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от 
"оптимизация на работата".  
 
Заглавие: Рокади в МИЕТ  
Подзаглавие: Причината е проверка от ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. Към момента 
петима души са освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител Ели 
Милушева. Като официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от 
"оптимизация на работата".  
От Брюксел са започнали проверка на програма "Конкурентоспособност" заради получени 
множество сигнали за нарушения в схемата за технологична модернизация към нея. Тя е на 
стойност 97 млн. лв. Досега вече е бил извършен одит на програмата от служители на 
Европейската сметна палата.  
"Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в броя на хората, 
които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в отлично състояние, 
но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно", коментира Ели Милушева, 
цитирана от в. "Преса".  
 
  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60829
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/наливат-700-млн-евро-в-малкия-и-средния-бизнес-news232810.html  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Малките и средните предприятия ще имат достъп до 700 млн. евро по новата 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Парите ще дойдат по приоритетна 
ос „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия“, пише 
bnews. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщават от 
Министерството на икономиката.  
 
 
Заглавие: Наливат 700 млн. евро в малкия и средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките и средните предприятия ще имат достъп до 700 млн. евро по новата 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Парите ще дойдат по 
приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните 
предприятия“, пише bnews. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. 
евро, съобщават от Министерството на икономиката.  
50% от парите по програмата ще отидат за финансиране на малките и средните предприятия. 
Това предвижда последният вариант на програмата, по който вече се чакат отзивите на 
Европейската комисия.  
Над 25% от парите пък са предвидени за внедряване на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност.  
21% от средствата ще се отделят за технологично развитие и иновации. За подпомагане на 
изпълнението, мониторинга и контрола на цялата програма са отделени 3% от европарите.  
В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската комисия по 
програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК.  
 

http://pik.bg/наливат-700-млн-евро-в-малкия-и-средния-бизнес-news232810.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-оп-иновации-
news233045.html  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши работната 
група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 
2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”.  
 
 
Заглавие: Отделят по 345 млн. евро заеми на малки фирми по ОП Иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 345 млн. евро от новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 
ще бъдат отделени за кредитиране и инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група на свое заседание. Всички средства, предвидени за иновации и 
конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 1,39 млрд. евро, пише "24 часа".  
Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови инструменти. 
Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, подобни на 
“Джереми”.  
Малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени за грантови схеми за 
безвъзмездна помощ. Най-много средства за кредити и дялови инвестиции са предвидени по 
схемата за подобряване на капацитета за растеж на малките и средните предприятия - 175 
млн. евро.  
От тях 135 млн. евро ще бъдат отпускани като заеми, а 40 млн. евро са за дялови инвестиции. 
80 млн. евро са предвидени за дялово инвестиране по схемата за подкрепа на 
предприемачеството. Тези пари са предназначени за стартиращи фирми, които искат да 
осъществят бизнес проект на стойност над 25 000 евро. Финансиране по тази линия ще се 
осигурява и на иновативни предприятия с рисков профил.  
Още 30 млн. евро ще бъдат отпуснати за дялово инвестиране и за кредити по приоритетната ос 
за технологично развитие и иновации. По тази линия пари ще получават фирми, които си 
сътрудничат с университети и изследователски центрове. Други 30 млн. евро са предназначени 
за финансови инструменти по оста за енергийна ефективност. От програма “Иновации и 
конкурентоспособност„ ще бъде изваден проектът за изграждане на междусистемна газова 
връзка със Сърбия.  
Причината е, че според Европейската комисия той не може да се финансира с парите за 
предприемачество. Според Брюксел проектът трябва да се прехвърли към оперативната 
програма за транспорт или да се използва механизмът „Свързана Европа“. При него всички 
страни членки имат право да предлагат проекти и ЕК избира кои да се финансират.  
 

http://pik.bg/отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-оп-иновации-news233045.html
http://pik.bg/отделят-по-345-млн-евро-заеми-на-малки-фирми-по-оп-иновации-news233045.html
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Дата: 03.10.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1190231  
Брой думи: 4136  
 
 
Резюме: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля 
и последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
 
 
Заглавие: Кабинетът "Близнашки" – реваншизъм, лобизъм и нарцисизъм  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "В продължение на 405 дни българските граждани демонстрираха своята твърда воля и 
последователна решимост да отстояват човешкото си достойнство и демократичните си 
убеждения в противовес на арогантните опити на олигархията да наложи своя диктат над 
страната".  
С тези патетични слова, произнесени на 5 август в Гербовата зала на президентството, Георги 
Близнашки прие номинирането си за служебен министър-председател от държавния глава 
Росен Плевнелиев. Още при представянето на второто служебно правителство, което 
Плевнелиев назначи, стана ясно, че мнозина от министрите в него са свързани с ГЕРБ, с 
партии от Реформаторския блок, както и с корпоративно-икономически интереси.  
В неделя се навършват два месеца, през които държавата се управлява от правителство, 
назначено от президента. В неделя България ще гласува, извънредно, отново за избирането на 
240 народни представители.  
Какво свърши, какво постигна и какво не постигна кабинетът "Близнашки"? Добре е да знаем 
отговорите на тези въпроси, за да имаме време в днешния траурен ден, а и утре, докато 
размишляваме, да направим един информиран и мъдър избор за бъдещето на страната.  
Георги Близнашки – служебен министър-председател  
Служебният премиер пое властта след като 14-месеца протестираше, протестираше срещу 
бившите си другари от БСП, срещу задкулисието и олигархията. Професорът по 
конституционно право получи властта, но показа, че между теорeтичната подготовка и 
практическото упражняване на изпълнителна власт има съществена разлика. Всъщност от 
Близнашки се искаше да говори повече, да обяснява кое е правилно и кое е погрешно, кое е 
добро и кое е лошо, от служебния министър-председател се искаше и да изпълнява чужди 
нареждания и той го направи.  
След като бившият премиер Пламен Орешарски освободи всички заместник-министри, Георги 
Близнашки върна само трима от тях, а на местата на другите назначи кадри, свързани с ГЕРБ и 
с приближени до президента икономически среди. Самият Близнашки се сдоби и с десет 
съветника, повечето от тях познати лица от протестите. Съветници си назначиха и много от 
министрите, сред които се оказаха дори съпруги и любовници на политически лидери от 
Реформаторския блок или верни кадри на ГЕРБ.  
Успоредно с трескавото назначаване на политически антураж, в неполитическо правителство, 
каквото би следвало да е служебното, МС се зае със смяната на половината областни 
управители. Ръководителите на областните администрации, назначени от кабинета на БСП и 
ДПС, бяха подменени, основно с кадри на ГЕРБ.  
Плевнелиев и Близнашки се провалиха в опитите си да назначат за министър на изборите – 
Красимира Медарова – бившата председателка на ЦИК от квотата на ГЕРБ. Това се наложи 
заради опасността още през първата си седмица служебното правителство да загуби 
подкрепата дори на най-верните си поддръжници в лицето на т.нар. "Протестна мрежа". 
Близнашки не назначи за заместник-министър на правосъдието и съдийката Аглика Адамова-
Петкова, заради това, че е дъщеря на скандално известния ректор на Свищовската академия 
Величко Адамов, близък на сивия кадровик на Темида Красимир Георгиев - Красьо Черния.  

http://news.bgnes.com/view/1190231
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Близнашки започна управлението си на 6 август с думите: "да, протестът е на власт!" и 
продължи: "няма да прибягваме до никакви чистки и прояви на реваншизъм". Не само, че се 
случи точно обратното, но към края на мандата на този кабинет, Близнашки вече не уважаваше 
протестиращите. В доказателство на това звучат и думите му по повод стартиралите вече нови 
граждански, а и синдикални протести: "Не може за всяко нещо да се тръгва с протести". Да не 
забравяме и, че само месец след като Близнашки бе назначен на поста, районът около вилата 
му вече бил облагороден. Ботевградската община асфалтира улицата пред къщата на 
служебния премиер в село Врачеш.  
Какво свършиха министрите?  
Екатерина Захариева – служебен вицепремиер по икономическите въпроси и министър на 
регионалното развитие и инвестиционното проектиране  
Началникът на кабинета на президента Росен Плевнелиев всъщност бе служебния премиер, 
макар и в сянка. Докато Близнашки концентрираше вниманието на медиите и обществеността 
върху себе си, Захариева се зае със задачата да пренареди икономическата власт в посока 
лобистки кръгове около нейния пряк ръководител на "Дондуков" 2 и партията, която го издигна 
за държавен глава.  
Първата задача на амбициозната съпруга на известен столичен архитект, бивш дългогодишен 
бизнес-партньор на Росен Плевнелиев, бе да смени членовете на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). А задачата на новите комисари бе да обслужат 
лобистките интереси на инвеститорите в т.нар. "зелени" енергийни източници, както и на трите 
електроразпределителни дружества. Така вече 3 дни българите консумират електроенергия с 
почти 10% по-висока цена. Захариева се зае и с подмяна на ръководствата на ВиК-дружествата 
в страната, както и с връщането начело на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на инж. 
Лазар Лазаров, който заемаше поста по времето на правителството на Бойко Борисов.  
Екатерина Захариева се провали в опитите да възстанови плащанията от Европейската 
комисия по спрените две оси за "Туризъм" и за "Градско развитие" на Оперативна програма 
"Регионално развитие", но успя да осигури допълнителни 750 млн. лв. от държавния бюджет, 
които предизборно да покрият фактурите на строителните фирми и да осигурят спокойствие за 
кметовете по места, независимо от факта, че по-голямата част от нарушенията по 
еврофондовете са допуснати по тяхна вина. За никого не е тайна, че интерес от това решение 
имат основно кметове на ГЕРБ, които се очаква да осигурят гласовете за партията на 
предстоящия в неделя вот, гледайки и към местните избори през есента на 2015 г.  
На няколко пъти Екатерина Захариева навлизаше в сферата на работа и на вицепремиера по 
управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.  
Илияна Цанова – служебен вицепремиер по управление на средствата от ЕС  
Вторият мандат на Цанова като служебен вицепремиер по еврофондовете започна с летящ 
старт. На 7 август Европейската комисия официално обяви, че е одобрила Споразумението за 
партньорство с България, с което на страната ни се осигурява достъп до близо 16 млрд. евро 
през периода 2014-2020 година. Фактът, че решението на ЕК дойде ден след като 
правителството на Пламен Орешарски бе влязло в историята, само потвърждава съмненията, 
че роля в забавянето на това оповестяване има архитектът на служебния кабинет – Росен 
Плевнелиев. На Цанова не й оставаше нищо друго, освен да приеме поздравленията за добре 
свършената работа от предходния кабинет. С това добрите новини за България по темата 
еврофондове свършиха.  
Освен, че отказа да посети България, за да присъства на тържествена церемония по влизането 
в сила на Споразумението за партньорство, досегашният еврокомисар по регионалното 
развитие Йоханес Хан, с нищо не промени отношението си към българските власти. Така, 
парите по спряната, заради обществени поръчки в периода 2010-2013 г., Оперативна програма 
"Околна среда" няма да бъдат размразени до края на мандата на служебния кабинет. Преди 
седмица дойде и признанието на икономическия вицепремиер Екатерина Захариева, че 
България може да се надява на плащания най-рано през февруари 2015 г.  
Стана ясно още, че в последните два месеца няма никакъв напредък по финализирането и на 
оперативните програми за програмния период до 2020 г. Очакванията бяха, че поне половината 
от тях ще бъдат одобрени през октомври. Минимален шанс има, до края на годината, да 
стартира само една от мерките по една от програмите, свързана с младежка безработица. 
Стана ясно още, че за два месеца служебното правителство не е успяло да постигне и 
напредък по усвояването на парите от приключващия догодина програмен период. 
Оптимистичните прогнози, и през август, и в началото на октомври сочат, че страната ни ще 
загуби близо половин милиард лева в края на 2014 г.  
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На фона на това забавяне, екипът на Илияна Цанова се зае да реанимира идеята за 
приемането на Закон за еврофондовете, който засега мълчи по въпроса дали ще има 
раздуване на администрацията чрез създаване на ново министерство. Другият ключов въпрос, 
който се обсъжда е масираното включване на "финансови инструменти" в процедурите по 
кандидатстване по оперативните програми. Този механизъм, препоръчван от ЕК, осигурява 
малко по-добра среда, но и допълнителен ресурс, който отива към банковия сектор, чийто 
представител е самата Цанова.  
Вицепремиерът по еврофондовете безмълвно допусна връщането на кадри на ГЕРБ на 
ключови позиции в управлението на средствата от ЕС, както и тоталните промени в някой от 
новите оперативни програми, диктувани от заинтересовани кръгове. Всичко това в период, в 
който България приключва стар и трябва да стартира нов програмен период, т.е. в период, в 
който всяка рязка промяна би довела до загуби и забавяне на процесите.  
Христо Иванов – служебен вицепремиер и министър на правосъдието  
Един от идеолозите на протестите се сдоби с власт и показа, че не е готов да я упражнява. 
Стана ясно, че години наред служебният министър на правосъдието не си е плащал 
адвокатските такси, че е с отнети права, а още на петия работен ден, Христо Иванов излезе и в 
отпуска.  
Криещ се зад паравана на неправителствени организации, в част от които е участвал, а други е 
основал, министърът на правосъдието се опита да се намеси в избора на нов председател на 
Върховния касационен съд. Висшият съдебен съвет така или иначе не успя да избере нов 
съдия №1, но Христо Иванов се готви за последната си битка. В дните след изборите се 
планира представянето на актуализирана Стратегия за съдебна реформа, чиято основна цел е 
механичното разделяне на ВСС на две камари – прокурорско-следователска и съдийска. 
Крайната цел е ограничаване правомощията на главния прокурор.  
Иванов отстъпи и пред протеста на надзирателите и върна 24-часовите им наряди, а тази 
седмица опорочи и конкурсната процедура по избор на нов български съдия пред Европейския 
съд за правата на човека. Правосъдният министър издаде заповед и определи за член на 
комисията – Красимир Кънев – председател на Българския хелзинкски комитет, при положение, 
че сред участниците в конкурса е Йонко Грозев, основател на БХК и ръководител на правната 
програма на неправителствената организация в период от десет години.  
Йордан Христосков – служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика  
Мандатът на Христосков започна с прокарването на добре познатата, като стара грамофона 
плоча, теза за затвор при неплащане на осигуровки. Месец и половина по-късно социалният 
вицепремиер обяви покачване с 4,2% на минималните осигурителни прагове, с което си 
навлече гнева на бизнеса. За момента Христосков игнорира опасенията, че вдигането на 
праговете ще има негативен ефект върху заетостта и растежа.  
Оставката на Йордан Христосков поискаха преди дни полицаи, пожарникари и военни. 
Причината - в момента пенсионирането при тези професии е след 27 г. стаж, от които 2/3 - в 
системата и е независимо от възрастта им. За да влязат промените в сила трябва да бъдат 
гласувани от следващия парламент, а предложението на служебното правителство е да се 
въведе и възраст, а не само стаж.  
Васил Щонов – служебен министър на икономиката и енергетиката  
Под диктовката на вицепремиера Екатерина Захариева, бившият мениджър в кабелен 
оператор, прокара интересите на производителите на "зелена" енергия и на ЕРП-тата. След 
скандалното уволнение на ръководството на ДКЕВР, Щонов обяви, че е нужно увеличение на 
цената на тока с шокиращите 50%. Служебният министър на енергетиката имаше и друга 
задача – да атакува своя предшественик от БСП Драгомир Стойнев по въпроса за газопровода 
"Южен поток". Опитите темата за неговото изграждане, в контекста на напрежението между ЕС 
и Русия, да бъде включена в предизборната кампания претърпя неуспех, защото е факт, че 
всички от по-големите партии са привърженици на реализирането на проекта. След като смени 
част от ръководството на Българския енергиен холдинг, министърът осигуря смяна и на 
изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй".  
Преди дни стана ясно, че Щонов е уволнил и експерти от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", която е на негово подчинение. Официална информация – какво е 
наложило тези радикални действия – няма. Известно е обаче, че през програмата тази 
програма минава финансирането фаворизирания от президента Плевнелиев проект "София 
Тех Парк", чийто архитект е съпругът на служебния вицепремиер по икономическата политика 
Екатерина Захариева, т.е. прекия ръководител на икономическия министър Васил Щонов.  
Мирослав Ненков – служебен министър на здравеопазването  
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На 5 август служебният министър на здравеопазването Мирослав Ненков обясни, че първото 
нещо, което ще направи във ведомството си е да намери къде е тоалетната. В общи линии, 
това е нещото, с което Ненков ще се запомни. Разбира се и с връщането на дългогодишния 
шеф на "Бърза помощ" в София Георги Гелев, който преди това прекара почти шест месеца в 
болнични. Всъщност, в началото на мандата си, Ненков ревизира поредица от кадрови 
решения на своята предшественичка Таня Андреева, която в последния момент бе започнала 
рокади в бордовете и ръководствата на големите болници. Към края на мандата си Ненков 
направи същото – започна чистка и подмени членове на бордовете на редица болнични 
заведения.  
Министърът ще бъде запомнен и с факта, че назначи за свой съветник – дъщерята на 
началника си във ВМА.  
Д-р Ненков успя да осигури и цели 11 млн. лв., почти половината от които за закупуването на 61 
линейки, а останалите за ремонт на психиатрични болници.  
Йордан Бакалов – служебен министър на вътрешните работи  
Позабравеният депутат от някогашната "Синя коалиция" бързо влезе в ролята на служебен 
министър на вътрешните работи. В ролята на нова медийна звезда, Бакалов започна да 
подхвърля твърдения, събрани с оперативни способи, че определени политици имали интерес 
към подосигуряването им с гласове срещу заплащане. Всичко това в райони с ярко изразено 
малцинствено население. Докато всички се "чудеха" – кои ли са тези политици и за кои ли 
райони става въпрос, тихомълком на ключови позиции в МВР бяха върнати хора от кръга на 
бившия министър на вътрешните работи и заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.  
За момента няма нито едно значимо предотвратено купуване и продаване на гласове. В 
рамките на следващите около 72-часа ще е ясно, дали заканите на Бакалов, че ще е 
безкомпромисен са имали ефект или просто са били параван за тихата подмяна на висши 
ръководители във вътрешното ведомство.  
Румен Порожанов – служебен министър на финансите  
Още при назначаването на Порожанов за министър на финансите в служебното правителство 
бе ясно, че той ще трябва да изпълни това, което ГЕРБ не успя да прокара в последните дни на 
кабинета "Орешарски" и на предишното Народно събрание – актуализация на държавния 
бюджет и тегленето на нов заем в размер на 4-5 или дори 6 млрд.лв. Румен Порожанов обаче 
бе залят с леден душ от решението на синдикати и работодатели да не одобрят увеличаването 
на бюджетния дефицит и трупането на нови дългове.  
Бившият шеф на Държавен фонд "Земеделие" в мандата на ГЕРБ изпълни и друго нареждане, 
макар да го представи като свое еднолично решение, върна начело на Агенция "Митници" 
Ваньо Танов. Този акт предизвика сериозни сътресения и недоволство, дори сред 
привържениците на кабинета, но умората от протестите, не позволи радикализиране на 
недоволството. С граничещите до абсурд твърдения, че прочулият се с аферата "Ало, Ваньо" 
бивш митнически началник е единственият, който може да управлява агенцията, зреещото 
напрежение бе разсеяно. Самият Танов, в типичния си жалостив стил на изразяване обясни, че 
за една година всичко било съсипано и той трябвало да съгражда наново митниците. Към 
средата на септември, контролирано изтече и информация, според която Танов вече се 
справил със събираемостта на акцизи и мита , както и с контрабандата. И до днес обаче 
официално потвърждение на тази информация няма. Важното е, че и без провеждането на 
избори Агенция "Митници" отново е ръководена от човек, който е готов да набира нечие ЕГН, 
стига това да бъде поискано от лидера на ГЕРБ.  
Само преди дни Румен Порожанов смени и надзора на Българската банка за развитие, докато в 
качеството му на служебен министър на финансите прокарваше решения за извънредни 
траншове към общини, управлявани от кметове на ГЕРБ или за сектори, в които приближени до 
Плевнелиев и Борисов бизнесмени имат интереси. Така служебният финансов министър 
изпадна в шизофренната ситуация – да настоява за тегленето на нови заеми, а успоредно да 
одобрява допълнителни разходи, вместо да търси начини за тяхното оптимизиране. Разбира 
се, намери се и един милион лева, с които Росен Плевнелиев да дофинансира посещенията си 
в чужбина.  
Николина Ангелкова – служебен министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията  
От печата разбрахме, че служебният министър на транспорта Николина Ангелкова успя да се 
омъжи на втората седмица от краткия си мандат. По-късно разбрахме, че първата жена 
министър на транспорта има хоби – да се снима с холивудски звезди и популярни спортисти, 
които среща в магазини или по пистите на алпийските курорти. Разбрахме, че Ангелкова е 
почитател и на футбола и като такъв намери място, както при посещението на ръководството 
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на "Реал Мадрид" при Росен Плевнелиев, а така също и във ВИП-ложата на ст. "Васил Левски". 
Разбира се, Ангелкова не пропусна да посети и Китай, без да е ясно какви са ползите от 
визитата на служебен министър, с мандат от два-три месеца, в далечната азиатска държава.  
Освен за личните предпочитания на Ангелкова, научихме, че министърката активно лобира за 
интересите на строителите на магистрали. В интерес на няколко компании, транспортният 
министър активно заработи за промяната на метода на строителството на Лот 3 на магистрала 
"Струма". Така, вместо да има тунел, новите предложения са през Кресненското дефиле да се 
преминава чрез виадукти. Ангелкова пренареди приоритетите и по Оперативна програма 
"Транспорт". Опита се да лобира за изцяло европейско финансиране на магистрала "Хемус", но 
от Брюксел дадоха да се разбере, че този проект ще бъде довършен със заем. Вероятно с 
кредит ще се изгражда и пътят Видин-Ботевград, макар да трябва да е приоритетен заради 
"Дунав мост 2", който е строен с европейски пари. Николина Ангелкова пропусна да обяви, че 
две години след откриването на моста, фирмата-изпълнител подменя асфалтовата настилка на 
съоръжението. Служебният министър срещна отпор, от страна на ЕК и на двете водещи партии 
ГЕРБ и БСП, по повод намерението й да прелокира пари, предвидени за железопътна 
инфраструктура към строителството на магистрали. Самата Ангелкова не крие, че асфалтът й е 
слабост, вероятно и защото баща й е собственик на пътно-строителна фирма.  
Служебният министър на транспорта извърши и сериозна чистка в подчинените й държавни 
дружества. Сменен бе директорът на "Ръководство Въздушно Движение", подменени бяха 
представители в бордовете на "Холдинг БДЖ" и на "Летище София".  
Румяна Коларова – служебен министър на образованието и науката  
Политологът Румяна Коларова се амбицира да извади финансови нарушения на 
предшественичката си. Гръмко обявените за прекратени обществени поръчки за ремонт на 
санитарни помещения в училищата, всъщност се оказаха недотам нередни.  
На последното си заседания служебното правителство прие Стратегия за висшето 
образование, което е важно условие за старта на европейското финансиране за образование и 
наука. Уверенията са, че бюджетът ще следва качеството, а не студента.  
И в мандата на служебния министър на образованието не се размина без пореден скандал с 
учебник. Този път – под ударите на историците попадна учебното помагало по предмета "Човек 
и общество" за 3-ти клас, в което бе посочено, че "Васил Левски е арестуван от полицаи".  
Вероятно, именно, защото е политолог Коларова е сред малцината министри, които успяха да 
не се замесят персонално и публично в сериозен скандал. Такъв обаче предизвика решение на 
родители на ученици от село Калище, които не допуснаха деца на бежанци да започнат 
образованието си на 15-ти септември.  
Велизар Шаламанов – служебен министър на отбраната  
Основно със скандали ще се запомни краткият мандат на служебния министър на отбраната 
Велизар Шаламанов.  
"Активното и повсеместно пропагандиране на руската политика, особено с посредничеството на 
български политически и икономически субекти и медии, или недържавни организации е явна 
информационна война… Кризата в Украйна е продукт на дългосрочната амбиция на Русия да 
възстанови влиянието си в бившето съветско пространство и чрез това да се утвърди като 
полюс на сила. Отчитайки характера на държавно устройство на РФ, това развитие 
представлява сериозна заплаха за нашата сигурност и сигурността на Алианса като цяло". Тези 
пасажи в документа за развитието на българската отбрана, носещ претенциозното 
наименования "Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана", представен от 
Министерството на отбраната, предизвика сериозно напрежение сред политическия и 
държавен елит. Стигна се дори до публично противопоставяне между Плевнелиев и 
Близнашки. Първият подкрепи тезите на служебния министър на отбраната, а вторият се 
разграничи от тях. В крайна сметка съдържанието на "Визия: 2020" бе смекчено, вероятно и 
заради реакция на руската страна.  
На министъра му се наложи да отрича и наличието на конфликт на интереси при евентуалното 
подписване на Меморандум между ръководеното от него Министерство на отбраната и NCI 
Agency, която се ръководи именно от Велизар Шаламанов, който е в отпуск заради 
министерския пост. Въпреки това обяснение, служебният министър явно не си даде сметка, че 
кардинална реформа в армията трудно би могла да се осъществи за два-три месеца, но пък е 
добро време за попълване на биографията и за лобиране в полза на определени 
производители от военната индустрия.  
Шаламанов предизвика скандал и с опитите да смени шефът на Военното разузнаване. Срещу 
тази му амбиция се противопоставиха обаче всички ключови фактори и до нея не се стигна. 
Сред мотивите на Шаламанов да иска смяната на шефа на военните разведки е бил и този, че 



 

 

53 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/4

/2
0

1
4

 

на Комисията по досиетата е отказано да се предоставят архиви, съдържащи данни за 
чуждестранни граждани, сътрудничили на военното разузнаване.  
Даниел Митов – служебен министър на външните работи  
Служителят на Националния дипломатически институт на САЩ и негов представител в 
Брюксел се зае със задачата да включи България в групата на ястребите сред страните-членки 
на Европейския съюз в отношенията на общността с Русия.  
За разлика от колегата си Шаламанов, Даниел Митов заработи на фронта на "тихата 
дипломация" и не предприе радикални и шумни действия, ако се изключи декларацията в 
подкрепа на Споразумението за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, 
което представлява подготвящия се договор за свободна търговия между САЩ и ЕС. 
Проблемът бе, че позицията на Митов сякаш е по-близка до позицията на САЩ, отколкото на 
ЕС, чийто член е България.  
Мартин Иванов – служебен министър на културата  
Като министър на културата Мартин Иванов бе сериозно засенчен от своя заместник – Виктор 
Стоянов, станал известен като един от мегафонните говорители на миналогодишните протести. 
Вероятно повлиян от идеолозите на протестните пърформанси, Мартин Иванов реши, че би 
било модерно да се правят "селфи-та с книги". За щастие на консервативната част от 
интелектуалците, тази инициатива не бе широко популяризирана, а заменена с четене в парка. 
Но и това интелектуално събитие не мина без политизирането, при това от страна на 
президента Росен Плевнелиев, който реши, че е най-удачно да адресира критики към бившия 
премиер Пламен Орешарски, четейки пред децата определени откъси от текстове на големия 
Валери Петров.  
Иначе, министър Мартин Иванов, с голяма енергия, се включи в поредната ПР-акция на 
столичния кмет Йорданка Фандъков, този път по "спасяването" на археологията в района на 
метростанция "Сердика".  
Евгения Раданова – служебен министър на младежта и спорта  
Участието на Евгения Раданова в служебното правителство е само доказателство, че не от 
всеки успял спортист става успешен администратор или управленец.  
Още в първите дни на управлението си, Раданова прекрати поръчката за скъпия ремонт на 
Зимния дворец в столичния "Студентски град", за които бившата министърка на спорта 
Марияна Георгиева много държеше. В същото време обаче служебният министър на спорта не 
предприе никакви действия по стартирали при смяната на властта процедури по пряко 
договаряне с определени фирми за ремонт и изграждането на малки спортни обекти и 
съоръжения в цялата страна.  
Васил Грудев – служебен министър на земеделието и храните  
Бившият подчинен на настоящия служебен министър на финансите Румен Порожанов се зае с 
подмяна на ръководството на Държавен фонд "Земеделие". Васил Грудев прехвърли 
отговорността за потенциалните загуби на еврофондовете върху предишното ръководство на 
Разплащателната агенция. Грудев предпочиташе да обяснява, че обществената поръчка по 
избор на Сертифициращ орган по Програмата се е проваляла три пъти, но нищо не спомена, 
какво става със старта на нова процедура.  
Санкциите, които ЕС наложи на Русия и ответните действия доведоха до загуби и на родните 
производители. Все още не е ясно с колко реално и кога потърпевшите български земеделски 
производители ще бъдат компенсирани с пари от ЕС.  
С постовете си в структури, под шапката на земеделското министерство, се разделиха и 
представители на ДПС, които бяха заменени с такива на ГЕРБ.  
Светлана Жекова – служебен министър на околната среда и водите  
Служебният министър не успя да възстанови плащанията от ЕК по спряната ОП "Околна 
среда", което бе сред приоритетите на кабинета при неговото представяне от президента. За 
сметка на това на ключови позиции в програмата бяха възстановени кадри на ГЕРБ.  
Жекова успя да прокара и скандално решение, според което на чуждестранна компания, бе 
предоставена възможност да прави проучвания за наличието на газ в района на Калиакра. 
Въпреки уверенията на Светлана Жекова, че няма опасност за околната среда и всъщност 
разрешение за проучване и добив все още не е разрешен, то подозренията на екологични 
организации са, че се търсят начини за вдигане на мораториума за проучване и добив на 
шистов газ в Добруджа.  
Изброените факти само потвърждават, че служебното правителство имаше и изпълни две 
задачи – да подходи с реваншизъм към бившите управляващи, за да осигури задкулисен 
достъп на ГЕРБ до властта още преди парламентарните избори. Това може да се окаже от 
ключово значение и с оглед на очакванията за бъдещи преговори по съставянето на кабинет. 
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Очевидно една от целите, които служебният кабинет трябваше да постигне, е осигуряването 
предимство на Борисов, който би поставил условието, да не се подменят кадрите, назначени в 
изминалите два месеца.  
В голяма част от решенията на служебните министри присъстват лобистки интереси. Реалният 
им мащаб обаче ще стане видим едва в следващите седмици и месеци, когато стартира 
изпълнението на проекти, одобрени през краткия служебен мандат.  
Третата характеристика на служебното правителството – нарцисизмът, най-добре си пролича 
от изказването, което премиерът Георги Близнашки направи, повече от час, след взривяването 
на цеха край село Горни Лом, а именно: "Целият български народ очаква аз да се явя на 
Националния стадион Васил Левски и да подкрепя Лудогорец".  
Днес България е в траур, утре е ден за размисъл, в неделя е ден за избор… /БГНЕС  
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Резюме: Причината е проверка от ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. 
 
Заглавие: Рокади в МИЕТ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Причината е проверка от ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) извърши няколко рокади в Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" непосредствено преди изборите в 
неделя. Вероятна причина за промените във ведомството е започнала проверка от страна на 
Европейската комисия (ЕК) на ОП "Конкурентоспособност", предаде iNews. Към момента 
петима души са освободени от въпросната дирекция, както и нейният ръководител Ели 
Милушева. Като официална причина за тяхното отстраняване се посочва нуждата от 
"оптимизация на работата". 
От Брюксел са започнали проверка на програма "Конкурентоспособност" заради получени 
множество сигнали за нарушения в схемата за технологична модернизация към нея. Тя е на 
стойност 97 млн. лв. Досега вече е бил извършен одит на програмата от служители на 
Европейската сметна палата.  
"Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в броя на хората, 
които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в отлично състояние, 
но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно", коментира Ели Милушева, 
цитирана от в. "Преса". 
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