
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

Медиен мониторинг 
 

8 октомври 2014 
 



 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
0
/8

/2
0
1

4
 

Медиен мониторинг 
8 октомври 2014 

Съдържание 
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4 

 
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5 

Няма намерена информация. ............................................................................................................5 

 
Национални печатни медии ...................................................................................................................6 

Източник: в. 24 часа ............................................................................................................................6 

Заглавие: Газовите връзки със съседите закъсняват с 3 до 5 години ...........................................6 

Източник: в. Дума ................................................................................................................................7 

Заглавие: 76% от вложенията в строителството били по европрограми ......................................7 

Източник: в. Дума ................................................................................................................................8 

Заглавие: До 5 години било забавянето на проектите за газовите връзки ...................................8 

Източник: в. Телеграф ........................................................................................................................9 

Заглавие: Газовите връзки забавени с 3 до 5 г................................................................................9 

 
Регионални печатни медии ................................................................................................................. 10 

Източник: в. Съперник, Перник ....................................................................................................... 10 

Заглавие: Български фирми в бизнес форум В Лондон .............................................................. 10 

 
Периодични печатни издания ............................................................................................................. 11 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 11 

 
Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 12 

Източник: www.dnevnik.bg ............................................................................................................... 12 

Заглавие: Изграждането на газовите връзки с Гърция, Сърбия и Турция изостава с 3 до 5 
години ............................................................................................................................................... 12 

Източник: www.dnevnik.bg ............................................................................................................... 13 

Заглавие: Размразяването на парите за градовете по "Регионално развитие" се отлага за 2015 
г. ......................................................................................................................................................... 13 

Източник: www.econ.bg .................................................................................................................... 14 

Заглавие: Изграждането на газовите връзки на България със забавяне между три и пет години
 ........................................................................................................................................................... 14 

Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 15 

Заглавие: Илияна Цанова: Служебното правителство не е подготвяло нов заем от 500 млн. 
евро с ЕИБ ........................................................................................................................................ 15 

Източник: www.news.ibox.bg ........................................................................................................... 16 

Заглавие: До месец тръгват парите по две спрени европрограми ............................................. 16 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 17 

Заглавие: Министър Щонов съкращава чиновници по еврофондовете ..................................... 17 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 18 

Заглавие: Цанова: Със заема ще се покрие националното финансиране ................................ 18 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 20 

Заглавие: При проектите за газови връзки има забавяне ........................................................... 20 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 21 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
0
/8

/2
0
1

4
 

Заглавие: Цанова очаква до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по 
европрограмите ............................................................................................................................... 21 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 22 

Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия .............................................. 22 

Източник: www.capital.bg ................................................................................................................. 23 

Заглавие: Нека измеря бизнеса ви ................................................................................................ 23 

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 24 

Заглавие: При проектите за газови връзки има забавяне ........................................................... 24 

Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 25 

Заглавие: ОПОС и ОПРР тръгват скоро? ...................................................................................... 25 

Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 26 

Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия .............................................. 26 

Източник: www.3e-news.net ............................................................................................................. 27 

Заглавие: Илияна Цанова: Не подготвяме нов държавен дълг от 500 млн. евро, а традиционния 
структурен заем за съфинансиране на европрограмите ............................................................. 27 

Източник: www.3e-news.net ............................................................................................................. 28 

Заглавие: С до пет години се бави строителството на интерконекторите у нас ....................... 28 

Източник: www.insmarket.bg ............................................................................................................ 29 

Заглавие: Изграждането на газовите връзки с Гърция, Сърбия и Турция изостава с 3 до 5 
години ............................................................................................................................................... 29 

Източник: www.inews.bg .................................................................................................................. 30 

Заглавие: Няма промяна в доставките на синьо гориво от Русия .............................................. 30 

Източник: www.livenews.bg .............................................................................................................. 31 

Заглавие: Има сериозно забавяне на интерконекторни газови връзки ...................................... 31 

Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 32 

Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия .............................................. 32 

Източник: www.agencia-sliven.com .................................................................................................. 33 

Заглавие: РАЗМРАЗЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ЗА ГРАДОВЕТЕ ПО "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 
СЕ ОТЛАГА ЗА 2015 Г. .................................................................................................................... 33 

Източник: www.bulgaria.actualno.com ............................................................................................. 34 

Заглавие: Цанова очаква до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по 
европрограмите ............................................................................................................................... 34 

Източник: www.news.bgnes.com ..................................................................................................... 35 

Заглавие: Цанова: Със заема ще се покрие националното финансиране ................................ 35 

Източник: www.money.bg ................................................................................................................. 37 

Заглавие: От 3 до 5 години е забавянето в газовите връзки с Турция, Сърбия и Гърция ....... 37 

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
0
/8

/2
0
1

4
 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
8.10.2014 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: 29 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 24 

Общо за деня 29 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 08.10.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 8  
Брой думи: 208  
 
 
Резюме: Газовите връзки с Гърция, Турция и Сърбия се забавят с 3 до 5 г., обяви зам.-
министърът на икономиката Антон Павлов.  
 
Заглавие: Газовите връзки със съседите закъсняват с 3 до 5 години  
Подзаглавие: Няма намаления на доставките на синьо гориво  
Автор:  
Текст: Газовите връзки с Гърция, Турция и Сърбия се забавят с 3 до 5 г., обяви зам.-министърът 
на икономиката Антон Павлов.  
Спешното изграждане на интерконекторите бе планирано след газовата криза през 2009 г., за да 
има алтернативни доставки на природен газ.  
Предпроектното проучване на газовата връзка между България и Сърбия ще се финансира по 
ОП "Конкурентоспособност". По трасето има археологически обекти и ще се търсят решения за 
заобикалянето им. По тази връзка ще може да се доставя гориво от терминали в Хърватия, а от  
България към Сърбия ще се транзитира газ от мрежата на Южния газов коридор. За изграждане 
на гръцката газова връзка се преговаря с ЕБВР, търси се финансиране и за интерконектора с 
Турция. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - 
Турция. Българската й част струва над 100 млн. евро.  
В момента няма намаление на налягането в газопреносната мрежа, нито на доставките на газ 
към нас. В хранилището в Чирен има нагнетени 457 млн. куб. м.  
Вчера Павлов обяви набиране на проекти по програма "Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия" , което е за 16 млн. евро. 85% са безвъзмездно финансиране. По мярката за държавни 
и общински сгради ще бъдат отделени общо 7,6 млн. евро. Предимство ще имат болници, детски 
градини, училища и старчески домове.  
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Дата: 08.10.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: За последните 3 години в областта на строителството са вложени около 5,7 млрд. лева, 
като 76% от тях са източници от европейските програми. Това заяви вчера служебният 
вицепремиер по управление на еврофондовете Илияна Цанова при откриването на форум 
"Градът 2014", предаде "фокус". Тези данни показват, че базовата инфраструктура се финансира 
предимно с евросредства от четири програми, допълни тя.  
Цанова подчерта, че тези средства имат структурно значение за страната, което е станало ясно 
след спирането на средствата по оперативната програма "Околна среда" и двете оси на 
оперативната програма "Регионално развитие". Тя изрази надежда в края на октомври или най-
късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от Европейската комисия към 
България по "Околна среда" и по ос 3 на "Регионално развитие", предаде БТА. По ос 1 на 
регионалната програма има още малко работа и се очаква в началото на следващата година да 
има положителен ефект, допълни Цанова. Ос 1, размразяването на която се отлага, финансира 
проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие, а ос 3, за която се очаква по-скорошно 
възстановяване на плащанията, финансира проекти за устойчиво развитие на туризма.  
 
Заглавие: 76% от вложенията в строителството били по европрограми  
Подзаглавие: Служебното правителство се надява от ноември да бъдат възстановени 
плащанията по "Околна среда" и по една от осите на "Регионално развитие"  
Автор:  
Текст: За последните 3 години в областта на строителството са вложени около 5,7 млрд. лева, 
като 76% от тях са източници от европейските програми. Това заяви вчера служебният 
вицепремиер по управление на еврофондовете Илияна Цанова при откриването на форум 
"Градът 2014", предаде "фокус". Тези данни показват, че базовата инфраструктура се финансира 
предимно с евросредства от четири програми, допълни тя.  
Цанова подчерта, че тези средства имат структурно значение за страната, което е станало ясно 
след спирането на средствата по оперативната програма "Околна среда" и двете оси на 
оперативната програма "Регионално развитие". Тя изрази надежда в края на октомври или най-
късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от Европейската комисия към 
България по "Околна среда" и по ос 3 на "Регионално развитие", предаде БТА. По ос 1 на 
регионалната програма има още малко работа и се очаква в началото на следващата година да 
има положителен ефект, допълни Цанова. Ос 1, размразяването на която се отлага, финансира 
проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие, а ос 3, за която се очаква по-скорошно 
възстановяване на плащанията, финансира проекти за устойчиво развитие на туризма.  
В Брюксел са изпратени финалните одитни доклади, които потвърждават, че системите за 
управление и контрол на "Околна среда" и на ос 3 на "Регионално развитие" работят. Очакваме 
следващата седмица представители на ЕК да пристигнат в България за финален одит и в 
резултат на техните - надявам се, положителни резултати, да възстановят плащанията от 
Брюксел към България, каза Цанова.  
Вицепремиерът каза още, че отделно ще се търси финансиране до 50 процента за оперативната 
програма "Транспорт", ако приоритетите в нея останат такива, каквито са предложени от 
служебното правителство. Това ще бъде най-вероятно дългосрочен финансов ресурс от 
международни финансови институции при много по-изгодни условия спрямо тези на търговските 
банки, коментира вицепремиерът.  
Готови сме на крайни мерки, ако не се ускори работата по лот 4 (Сандански - Кулата) на 
магистрала "Струма", заяви тя. Имаме по-малко от година и половина да разплатим това 
строителство, а работата не се случва с темповете, с които трябва, допълни вицепремиерът.  
Тя не очаква да има проблеми с усвояването на парите по програмата 
"Конкурентоспособност" - одити се извършват непрекъснато, а грешките се отстраняват, уточни 
Цанова.  
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Дата: 08.10.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 7  
Брой думи: 348  
 
 
Резюме: Хранилището в Чирен няма да бъде запълнено на 100%, призна служебният зам.-
министър Антон Павлов  
В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито на 
обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи на пресконференция вчера 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: До 5 години било забавянето на проектите за газовите връзки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хранилището в Чирен няма да бъде запълнено на 100%, призна служебният зам.-
министър Антон Павлов  
В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито на 
обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи на пресконференция вчера 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той, цитиран от БТА.  
Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни 
археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е интерконекторът да 
може да доставя газ и в двете посоки -от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от 
България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов в отговор на въпрос.  
Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова връзка, 
коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България -Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има 
различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за гръцката връзка се търси финансиране, но при гръцката има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов.  
Не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на 
количествата, но засега местният добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, 
коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
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Дата: 08.10.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 14  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Има сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни газови връзки. 
Забавянето е с 3 до 5 години, съобщи вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката 
Антон Павлов.  
 
Заглавие: Газовите връзки забавени с 3 до 5 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни газови връзки. Забавянето 
е с 3 до 5 години, съобщи вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
По думите му служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност, се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България -Сърбия. По трасето обаче има сериозни археологически обекти и трябва да се 
намери решение за тях. Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от 
страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов 
коридор. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на 
трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази 
газова връзка. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка 
България - Турция. Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на 
цената на газа и на транзита, каза Павлов.  
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Регионални печатни медии 
 
 
Дата: 07.10.2014  
Източник: в. Съперник, Перник  
Страница: 2  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира 
бизнес среща в Лондон. В нея ще вземат участие представители на български компании от 
сектор информационно-комуникационни технологии.  
 
Заглавие: Български фирми в бизнес форум В Лондон  
Подзаглавие:  
Автор: Силвия ГРИГОРОВА  
Текст: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира 
бизнес среща в Лондон. В нея ще вземат участие представители на български компании от 
сектор информационно-комуникационни технологии.  
Бизнес форумът, в рамките на който са организирани двустранни срещи, ще се проведе в 
периода от 26 до 29 ноември 2014 г. Участниците в него ще имат достатъчно време за 
индивидуални разговори и срещи. Агенцията поема разходите на 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. 
Крайният срок за подаване на заявки за участие е 10 октомври 2014г включително.  
Бизнес срещата във Великобритания се организира и финансира в рамките на 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.  
07.10.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
 
 
Дата: 07.10.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/10/07/2395499_izgrajdaneto_na_gazovite_vruzki_s_gurciia_surbiia
_i/  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на  
 
Заглавие: Изграждането на газовите връзки с Гърция, Сърбия и Турция изостава с 3 до 5 
години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на  
обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи заместник-министърът на 
икономиката и енергетиката Антон Павлов, цитиран от БТА.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към  
други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни  
газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
Решението за изграждането на три реверсивни газови връзки беше взето след зимата на 2009 г., 
когато Русия спря газа на Украйна, с което на практика спряха доставките за цяла Европа. Целта 
беше бързо да бъдат изградени, за да може България да има резервни варианти при друг такъв 
случай.  
Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни 
археологически обекти и трябва да се намери решение за тях.  
Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от 
терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов 
в отговор на въпрос.  
Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в  
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова връзка,  
коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има 
различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов.  
Не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на 
количествата, но засега местният добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, 
коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/10/07/2395499_izgrajdaneto_na_gazovite_vruzki_s_gurciia_surbiia_i/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/10/07/2395499_izgrajdaneto_na_gazovite_vruzki_s_gurciia_surbiia_i/
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/10/07/2395498_razmraziavaneto_na_parite_za_gradovete
_po_regionalno/  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова изрази надежда 
в края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от 
Европейската комисия към България по оперативна програма "Околна среда" и по ос 3 на 
оперативна програма "Регионално развитие". По ос 1 на регионалната програма има още малко 
работа и се очаква в началото на следващата година да има положителен ефект, допълни 
Цанова, цитирана от БТА.  
 
Заглавие: Размразяването на парите за градовете по "Регионално развитие" се отлага за 
2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова изрази надежда в 
края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от 
Европейската комисия към България по оперативна програма "Околна среда" и по ос 3 на 
оперативна програма "Регионално развитие". По ос 1 на регионалната програма има още малко 
работа и се очаква в началото на следващата година да има положителен ефект, допълни 
Цанова, цитирана от БТА.  
Ос 1 финансира проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие, а ос 3 - за устойчиво 
развитие на туризма.  
Вицепремиерът откри днес форума "Градът 2014", организиран от "Градът Медия Груп".  
Тя съобщи, че днес в Брюксел ще бъдат изпратени финалните одитни доклади, които 
потвърждават, че системите за управление и контрол на "Околна среда" и на ос 3 на "Регионално 
развитие" работят.  
Очакваме следващата седмица представители на ЕК да пристигнат в България за финален одит 
и в резултат на техните - надявам се, положителни резултати, да възстановят плащанията от 
Брюксел към България, каза вицепремиерът.  
В отговор на въпрос за подготвян от служебното правителство нов заем от 500 млн. евро от 
Европейската инвестиционна банка, вицепремиерът каза, че такъв заем не е подготвян от 
служебния кабинет. Това е структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие национално 
финансиране, което България дължи към европейските програми, каза Цанова и напомни, че за 
2007 - 2013 г. е бил използван подобен заем на стойност 700 млн. евро. Сега трябва да се 
осигури такова финансиране и за новия програмен период, отбеляза вицепремиерът. Тя каза 
още, че заемът е бил одобрен преди около три седмици от борда на банката и трябва да бъде 
одобрен и от следващия парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки 
непрекъснатост на този процес, защото тези пари са ни необходими, коментира Цанова.  
Вицепремиерът каза още, че отделно ще се търси финансиране до 50 процента за оперативна 
програма "Транспорт", ако приоритетите в нея останат такива, каквито са предложени от 
служебното правителство. Това ще бъде най-вероятно дългосрочен финансов ресурс от 
международни финансови институции при много по-изгодни условия спрямо тези на търговските 
банки, коментира вицепремиерът.  
Готови сме на крайни мерки, ако не се ускори работата по лот 4 (Сандански - Кулата) на 
магистрала "Струма", заяви вицепремиерът в отговор на друг въпрос. Имаме по-малко от година 
и половина да разплатим това строителство, а работата не се случва с темповете, с които 
трябва, допълни вицепремиерът.  
Тя не очаква да има проблеми с усвояването на парите по програмата 
"Конкурентоспособност" - одити се извършват непрекъснато, а грешките се отстраняват, уточни 
тя.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/10/07/2395498_razmraziavaneto_na_parite_za_gradovete_po_regionalno/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/10/07/2395498_razmraziavaneto_na_parite_za_gradovete_po_regionalno/
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-на-България-със-забавяне-
между-три-и-пет-години_l.a_i.574670_at.1.html  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: Няма промени в доставките на синьо гориво от Русия, потвърди икономическият зам.-
министър  
Има забавяне на проектите за интерконекторни газови връзки със съседните ни страни в рамките 
между три и пет години. Това потвърди зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон 
Павлов.  
 
Заглавие: Изграждането на газовите връзки на България със забавяне между три и пет 
години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма промени в доставките на синьо гориво от Русия, потвърди икономическият зам.-
министър  
Има забавяне на проектите за интерконекторни газови връзки със съседните ни страни в рамките 
между три и пет години. Това потвърди зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон 
Павлов. Той  
подчерта, че се предвижда изготвяне на предпроектно проучване по газовата връзка със Сърбия 
по ОП „Конкурентоспособност“.  
Павлов обясни, че на територията, на която трябва да минава трасето, има много 
археологически обекти и това може да възпрепятства изграждането му. „Идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и  
в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата 
на Южния газов коридор”, обясни зам.-министърът.  
“Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова 
връзка”, обясни още  
Павлов. По неговите думи скоро ще бъде завършено и предпроектното проучване на 
интерконекторната връзка с Турция.  
“Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна да остойности цената на газа и 
на транзита“, каза Павлов. Зам.-министърът обясни, че българската част на тръбата ще струва 
над 100 млн.  
евро. „И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има 
активни разговори за финансиране от ЕБВР”, допълни още той.  
„В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито на 
обемите на доставени количества газ от Русия към нас“, каза още Павлов. По неговите думи от 
своя страна  
България изпълнява коректно задълженията си по транзита на синьо гориво към други държави.  
По думите на Павлов не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка 
по отношение на количествата. Към момента добивът е между 5 до 10%, а това количество е 
крайно  
недостатъчно. „В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването 
му все още продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му”, 
завърши Павлов.  
 

http://econ.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-на-България-със-забавяне-между-три-и-пет-години_l.a_i.574670_at.1.html
http://econ.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-на-България-със-забавяне-между-три-и-пет-години_l.a_i.574670_at.1.html


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
0
/8

/2
0
1

4
 

Дата: 07.10.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/10/07/1974900/iliyana-tsanova-sluzhebnoto-
pravitelstvo-ne-e-podgotvyalo-nov-zaem-ot-500-mln-evro-s-eib.html  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: София. Служебното правителство не е подготвяло този заем. Този заем е структурен 
заем, който винаги се отпуска заедно, за да покрие националното финансиране, което България 
дължи към европейските програми. Това заяви вицепремиерът по управление на еврофондовете 
Илияна Цанова пред журналисти на въпрос дали е вярна информацията, че служебното 
правителство подготвя нов заем от 500 млн. евро с Европейската инвестиционна банка, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. „За периодът 2007 – 2013 година такъв заем беше ползван на 
стойност 700 млн. евро. Сега ние трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен 
период. По този заем се работи от доста време”, добави Цанова и посочи, че този заем е бил 
одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде 
одобрен от следващия парламент. „Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки 
непрекъснатост на този процес, тъй като тези пари са ни необходими”, подчерта Илияна Цанова.  
 
Заглавие: Илияна Цанова: Служебното правителство не е подготвяло нов заем от 500 млн. 
евро с ЕИБ  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелин ЦЕКОВСКА  
Текст: София. Служебното правителство не е подготвяло този заем. Този заем е структурен 
заем, който винаги се отпуска заедно, за да покрие националното финансиране, което България 
дължи към европейските програми. Това заяви вицепремиерът по управление на еврофондовете 
Илияна Цанова пред журналисти на въпрос дали е вярна информацията, че служебното 
правителство подготвя нов заем от 500 млн. евро с Европейската инвестиционна банка, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. „За периодът 2007 – 2013 година такъв заем беше ползван на 
стойност 700 млн. евро. Сега ние трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен 
период. По този заем се работи от доста време”, добави Цанова и посочи, че този заем е бил 
одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде 
одобрен от следващия парламент. „Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки 
непрекъснатост на този процес, тъй като тези пари са ни необходими”, подчерта Илияна Цанова.  
Запитана какво се случва с ОП „Конкурентноспособност” и дали се очаква от ЕК да се прави 
преглед по нея, Цанова обясни, че непрекъснато се правят одити по програмите и от одиторите 
на ЕК, и от местните. „Има грешки, които се отстраняват, но не очаквам негативен резултат. Има 
някои констатации, върху които трябва да поработим, но нищо страшно”, увери Цанова.  
Тя коментира, че е била спряна една от осите, но според нея проблемът е бил в това, че не е 
трябвало да се стига до там.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/10/07/1974900/iliyana-tsanova-sluzhebnoto-pravitelstvo-ne-e-podgotvyalo-nov-zaem-ot-500-mln-evro-s-eib.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/07/1974900/iliyana-tsanova-sluzhebnoto-pravitelstvo-ne-e-podgotvyalo-nov-zaem-ot-500-mln-evro-s-eib.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_788034452  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Има вероятност до края на този месец да се отпуснат парите от Брюксел по спряната 
Оперативна програма „Околна среда" и по ос 3 на ОП „Регионално развитие". Това обяви 
вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова с уверението, че днес се изпращат финалните 
одитни доклади до Европейската комисия.  
 
Заглавие: До месец тръгват парите по две спрени европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има вероятност до края на този месец да се отпуснат парите от Брюксел по спряната 
Оперативна програма „Околна среда" и по ос 3 на ОП „Регионално развитие". Това обяви 
вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова с уверението, че днес се изпращат финалните 
одитни доклади до Европейската комисия.  
Мога да потвърдя, че новините са добри, защото системите за управление и контрол на 
оперативните програми показаха, че работят. Очакваме следващата седмица комисията да 
дойде в България за преглед и одит и в резултат на техните оценки да възстановят плащанията 
към България, похвали се Цанова.  
По думите й е работено денонощно за този напредък, като при добри резултати от посещението 
можем да получим пари до края на октомври, най-късно в началото на ноември.  
По ос 1 на ОП „Регионално развитие" плащания можем да очакваме в началото на следващата 
година, тъй като там има още работа. Според Цанова одитите показват, че системите за контрол 
работят, което значи, че проверките могат да хващат грешките навреме, за да не харчим 
европейски ресурс по проекти, които не са по правилата.  
Цанова поясни и за какво ще служи новият заем от 500 млн. евро, отпуснат от Европейската 
инвестиционна банка. Според нея той не е подготвен от служебното правителство, а е 
структурен и е свързан с националното финансиране, което дължим по оперативните програми. 
Сумата даже е с 200 млн. евро по-малка от тази за предишния програмен период.  
Цанова бе категорична, че тези пари не са за 50-процентното дофинансиране на транспортни 
проекти. „Ще се търси финансиране до 50 % за транспорта, може и да е по-малко, ако 
приоритетите останат като предложените от служебното правителство", обясни вицепремиерът.  
Тя предположи, че тези пари вероятно ще дойдат като дългосрочен финансов ресурс от 
международни институции, при много по-добри условия от търговските банки.  
Не остана подмината и съдбата на ОП „Конкурентоспособност". Стана ясно, че по нея 
проверки се правят непрекъснато, като има грешки, които се отстраняват и не се очаква 
негативен резултат.  
Цанова обяви още, че продължаваме да имаме сериозен проблем със строежа на 4 лот на 
автомагистрала „Струма". Ако фирмата не ускори работата си, готови сме за по-драстични мерки. 
Имаме под година и половина да разплатим това строителство, а то не върви по план. Готови 
сме на крайни мерки, закани се Цанова.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_788034452
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17531795  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката Васил Щонов е уволнил 12 от чиновниците, 
които се занимават с работата по програма “Конкурентоспособност“. Става дума за съкращения 
на позиции, които не са необходими в процеса на сертифициране на оперативната програма, 
уточнява съобщение ...  
 
Заглавие: Министър Щонов съкращава чиновници по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката Васил Щонов е уволнил 12 от чиновниците, които 
се занимават с работата по програма “Конкурентоспособност“. Става дума за съкращения на 
позиции, които не са необходими в процеса на сертифициране на оперативната програма, 
уточнява съобщение на пресцентъра на ведомството. "Работим за повишаване на ефективността 
и в рамките на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", обяви Щонов. 
Преди дни министърът съобщи, че проверката за конфликт на интереси на оценителите на 
проекти по европрограмата е на път да приключи. В отговор на в. "Сега" той поясни, че е 
запознат с предварителните резултати, но ще се въздържи от коментар на този етап. Проверката 
бе назначена, след като стана ясно, че чиновници, участващи в тръжни комисии, консултанти и 
фирми кандидати са били в нездраво тесни връзки при одобряването на проекти по мярката за 
технологична модернизация. 
Цялата мярка за подпомагане на бизнеса с евросредства, която бе на стойност 97 млн. лева, бе 
отменена от бившата шефка на управляващия орган Ели Милушева в края на юни. В крайна 
сметка парите ще бъдат разпределени за кандидати от резервния списък, които са представили 
проекти за енергийна ефективност и иновации. Кога и как ще стане това, не е ясно. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17531795
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/07/news17536760.html  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: “По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия български 
парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост, тъй като тези 
пари са ни необходими“.Това заяви служебният министър по еврофондовете Илияна Цанова във 
връзка с подготвения заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 500 млн. евро, 
предаде репортер на БГНЕС.“Служебното правителство не е подготвило този заем. Той е 
структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие националното финансиране, което 
България дължи към европейските програми. За периода 2007 - 2013 такъвзаем беше ползван на 
стойност 700 млн. евро, сега ние трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен 
период“,добави тя.  
 
Заглавие: Цанова: Със заема ще се покрие националното финансиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия български 
парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост, тъй като тези 
пари са ни необходими“.Това заяви служебният министър по еврофондовете Илияна Цанова във 
връзка с подготвения заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 500 млн. евро, 
предаде репортер на БГНЕС.“Служебното правителство не е подготвило този заем. Той е 
структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие националното финансиране, което 
България дължи към европейските програми. За периода 2007 - 2013 такъвзаем беше ползван на 
стойност 700 млн. евро, сега ние трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен 
период“,добави тя.  
На въпрос дали тези 500 млн. лева са необходими заради предложението на служебното 
правителство съфинансирането от българска страна на магистралите от 15%да бъде увеличено 
на 50% Цанова отговори, че категорично тези пари не са свързани с това.“Те са осигурени за 
осигуряване на националното съфинансиране по оперативните програми. Отделно ще се търси 
финансиране до 50% за ОП“Транспорт“,ако приоритетите останат такива, каквито са предложени 
от служебното правителство. На въпрос откъде в такъв случай ще бъдат търсени средства за 
ОП“Транспорт“Цанова отговори, че най-вероятно финансирането ще стане чрез“дългосрочен 
финансов ресурс от международни финансови институции при много по-изгодни условия от тези 
на търговските банки“.Днес България изпраща финалните одитни доклади на Агенцията за одит 
на средствата от Европейската комисия към Европейската комисия, съобщи още Цанова.“Мога 
да потвърдя, че новините са добри, тъй като те потвърдиха, че системите за управление и 
контрол и на Оперативна програма“Околна среда“и на ОС 3 на“Регионално развитие“работят. 
Днес изпращаме писмата и докладите и очакваме следващата седмица комисията да дойде в 
България за финален преглед и одит и в резултат на техните, надявам се положителни 
резултати, да бъдат възстановени плащанията от Брюксел към България“,заяви Цанова.  
На въпрос кога очаква средствата да бъдат възстановени, ако посещението на представителите 
на ЕК мине без проблеми Цанова отговори, че се изисква технологично време, но се надява това 
да се случи до края на октомври или най-късно в началото на ноември. Става дума за 
възстановяване на плащанията по ОП“Околна среда“и по ОС 3 на ОП“Регионално развитие“,тъй 
като по ОС 1 има още работа и очакванията на Цанова са в началото на следващата година да 
има положителен ефект.  
По отношение на ОП“Конкурентоспособност“Цанова коментира, че се правят непрекъснато 
както от ЕК, така и от местните одитори.“Има грешки, които се отстранят, работим по някои 
констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна една ОС, но не трябваше изобщо да се стига 
до там“,коментира служебният министър.  
Според Илияна Цанова най-важното е, че според одитите системите за управление и контрол 
работят.“Това означава, че проверките извършвани от управляващите органи могат да хващат 
грешките навреме, така че да не харчим европейски ресурс за проекти, които не са изпълнени по 
правилата“,обясни тя и все пак подчерта, че“в нашата къщичка трябва да намалим 
грешките“.Поехме няколко ангажимента, на 2 септември направихме кръгла маса и събрахме 

http://novini.dir.bg/2014/10/07/news17536760.html
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всички участници в процеса, чухме проблемите и в резултат на това направихме три работни 
групи, като една от тях се води от Агенцията за обществени поръчки, където ратифицирахме 
незабавни мерки за намаляване на грешките - стандартизация на документи за оперативни 
поръчки, включване на задължителни клаузи по договорите за изпълнение, унифициране на 
контролните листа между различните управляващи органи и други.Имаме много работа, но 
мисля, че приоритетите вече са ясни“,обобщи тя.“По отношение на Лот 4 на 
магистрала“Струма“има сериозен проблем с фирмата и моите колеги бяха категорични, че ако те 
не ускорят работата по Лот 4, биха били да приемат и малко по-драстични мерки, тъй като това 
енедопустимо, имайки предвид, че имаме по-малко от година и половина да разплатим това 
строителство, а работата не се случва с темповете, с които трябва, така че сме готови на крайни 
мерки“,добави Илияна Цанова. /БГНЕС  
 



 

 

20 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
0
/8

/2
0
1

4
 

Дата: 07.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17536594  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
 
Заглавие: При проектите за газови връзки има забавяне  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното 
правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП “Конкурентоспособност“ 
се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, 
каза Павлов.  
Той съобщи, че по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение 
за тях. Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия 
от терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни 
Павлов в отговор на въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се 
одобрява план на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за 
напълване с газ на тази газова връзка, коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има 
различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за нефт и газ в 
Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният добив е от 5 
до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17536594
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17536576  
Брой думи: 400  
 
 
Резюме: Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме 
финалните одитни доклади към Европейската комисия. Новините са добри, защото те 
потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна програма «Околна среда”, и 
на ос три на оперативна програма «Регионално развитие” работят. Това заяви вицепремиерът по 
управление на еврофондовете Илияна Цанова пред журналисти, предаде «Фокус”.  
 
Заглавие: Цанова очаква до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по 
европрограмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме 
финалните одитни доклади към Европейската комисия. Новините са добри, защото те 
потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна програма «Околна среда”, и 
на ос три на оперативна програма «Регионално развитие” работят. Това заяви вицепремиерът по 
управление на еврофондовете Илияна Цанова пред журналисти, предаде «Фокус”.  
«Изпращаме днес писмата и докладите към ЕК, очакваме следващата седмица комисията до 
дойде в България за финален преглед и одит. В резултат на техните надявам се положителни 
резултати, да възстановят плащанията от Брюксел към България”, заяви Илияна Цанова.  
Това, което свършихме до момента мисля, че е добра новина. Цанова благодари на колегите си, 
които са работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
Попитана кога очаква най-рано да бъдат възстановени средствата, Цанова посочи, че има 
технологично време и е възможно в края на октомври - началото на ноември да бъдат получени 
средствата. «По ос едно на ОП «Регионално развитие” има още малко работа и очаквам до 
началото на следващата година да имаме положителен ефект”, каза още Илияна Цанова.  
Служебното правителство не е подготвяло този заем. Този заем е структурен заем, който винаги 
се отпуска заедно, за да покрие националното финансиране, което България дължи към 
европейските програми, допълни Цанова на въпрос дали е вярна информацията, че служебното 
правителство подготвя нов заем от 500 млн. евро с Европейската инвестиционна банка.  
«За периодът 2007 - 2013 година такъв заем беше ползван на стойност 700 млн. евро. Сега ние 
трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен период. По този заем се работи от 
доста време”, добави Цанова и посочи, че този заем е бил одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия парламент. 
«Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, тъй като 
тези пари са ни необходими”, подчерта Илияна Цанова.  
Запитана какво се случва с ОП «Конкурентноспособност” и дали се очаква от ЕК да се прави 
преглед по нея, Цанова обясни, че непрекъснато се правят одити по програмите и от одиторите 
на ЕК, и от местните. «Има грешки, които се отстраняват, но не очаквам негативен резултат. Има 
някои констатации, върху които трябва да поработим, но нищо страшно”, увери Цанова.  
Тя коментира, че е била спряна една от осите, но според нея проблемът е бил в това, че не е 
трябвало да се стига до там.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17536576
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/07/news17537039.html  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той 
посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към 
други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни 
газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
 
Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той посочи, че и нашата 
страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към други страни. Павлов 
обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни газови връзки. 
Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното правителство работи активно за 
изпълнението на тези проекти – по ОП "Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на 
предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че 
по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в 
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов в отговор на 
въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на 
трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази 
газова връзка, коментира Павлов. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на 
газовата връзка България - Турция. Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската 
страна стойности на цената на газа и на транзита, каза Павлов. За стойността на българската 
част на проекта Павлов каза, че има различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 
100 млн. евро. И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка 
има активни разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за 
нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният 
добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът. В 
газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://novini.dir.bg/2014/10/07/news17537039.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/07/2395460_neka_izmeria_biznesa_vi/  
Брой думи: 492  
 
 
Резюме: На теория изглежда сравнително лесно да станеш онлайн предприемач – намираш 
добър продукт, създаваш сайт и започваш да го предлагаш. На практика обаче не всеки проект е 
успешен и трудно генерира прогнозираната печалба. Стигне ли се до този момент е ясно, че 
бизнесът има нужда от оптимизация, но точно в кой сегмент рядко може да се разбере. 
Българският разработчик Мъри Иванов забелязва този проблем и започва да работи по неговото 
решение, като създава помощния софтуер Metrilo, които проследява и анализира целия процес 
на покупко-продажбата. Финансираният от фондовете Eleven и LAUNChub проект вече набира 
скорост както в България, така и в чужбина.  
 
Заглавие: Нека измеря бизнеса ви  
Подзаглавие: Metrilo е първата компания, финансирана и от двата фонда за рискови инвестиции 
Eleven и LAUNChub  
Автор: Сирма Пенкова  
Текст: На теория изглежда сравнително лесно да станеш онлайн предприемач – намираш добър 
продукт, създаваш сайт и започваш да го предлагаш. На практика обаче не всеки проект е 
успешен и трудно генерира прогнозираната печалба. Стигне ли се до този момент е ясно, че 
бизнесът има нужда от оптимизация, но точно в кой сегмент рядко може да се разбере. 
Българският разработчик Мъри Иванов забелязва този проблем и започва да работи по неговото 
решение, като създава помощния софтуер Metrilo, които проследява и анализира целия процес 
на покупко-продажбата. Финансираният от фондовете Eleven и LAUNChub проект вече набира 
скорост както в България, така и в чужбина.  
Какво представлява  
Metrilo дава възможност на всеки онлайн предприемач лесно да проследи колко от посетителите 
на сайта му се превръщат в реални купувачи, кои са най-успешните продукти и кампании и ако 
има изтичане на печалба, в кой момент се случва това. "Решихме да направим продукт, който се 
интегрира в рамките на няколко клика и отговаря на често задаваните от предприемачите 
въпроси", разказва Иванов. В зависимост от големината на бизнеса Metrilo предлага три 
различни пакета – основен, професионален и за големи компании. Първият дава възможност да 
се проследят повече от 1000 посетители на сайта и да се анализират над 10 кампании, а цената 
му е 49 долара на месец. Вторият и най-предпочитан от клиентите пакет струва 89 долара, но и 
предлаганите услуги значително се увеличават. За най-големите онлайн бизнеси Metrilo 
предлага неограничен план, който се поддържа от самите основатели на софтуера. Цената му 
обаче все още не е уточнена.  
Мъри Иванов решава сам да стартира проекта в началото на тази година, когато се завръща от 
САЩ. "В един момент обаче спестяванията свършиха, а виждах, че има ниша за този бизнес, и 
затова реших да се обърна към акселераторите", обяснява той. Metrilo е първият проект в 
България получил финансиране и от двата фонда по програма Jeremie. Eleven и LAUNCHub 
виждат потенциал в идеята му и инвестират общо 50 хил. евро - по 25 хил. евро всеки. Срещу 
тези суми те получават дял в компанията, но Иванов не разкрива колко голямо е участието им. 
Той все пак смята, че засега няма да има нужда от допълнително финансиране. "Тази сума на 
теория би трябвало да е достатъчна, за да успеем да стигнем до момент, в който компанията се 
издържа сама и няма нужда от допълнителни инвеститори", казва предприемачът.  
По света и у нас  
С екип от четирима души Metrilo в момента помага на общо 20 онлайн компании от България, 
Великобритания, Канада и САЩ да оптимизират бизнеса си. Десет от тях са тук. "Клиентите ни 
използват продукта ежедневно и са много доволни, което е удовлетворение и за нас самите", 
обяснява Мъри Иванов. У нас младата фирма няма конкуренти, а според създателя на софтуера 
на световно ниво съществуват три подобни продукта. "Това не е проблем за нас, защото пазарът 
е достатъчно голям и предоставя развитие за всички." Единственият план пред Иванов е "напред 
и нагоре", тоест колкото се може повече клиенти и развитие на продукта през следващите 
месеци.  
 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/07/2395460_neka_izmeria_biznesa_vi/
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1337330  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
 
Заглавие: При проектите за газови връзки има забавяне  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното 
правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП "Конкурентоспособност" 
се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, 
каза Павлов.  
Той съобщи, че по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение 
за тях. Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия 
от терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни 
Павлов в отговор на въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се 
одобрява план на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за 
напълване с газ на тази газова връзка, коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има 
различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за нефт и газ в 
Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният добив е от 5 
до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1337330
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/опос-и-опрр-тръгват-скоро-news58415.html  
Брой думи: 423  
 
 
Резюме: В края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени 
плащанията от ЕК към България по ОП "Околна среда" /ОПОС/ и по ос 3 на ОП "Регионално 
развитие" /ОПРР/. Тази надежда изрази вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС 
Илияна Цанова, цитирана от БТА.  
 
Заглавие: ОПОС и ОПРР тръгват скоро?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени 
плащанията от ЕК към България по ОП "Околна среда" /ОПОС/ и по ос 3 на ОП "Регионално 
развитие" /ОПРР/. Тази надежда изрази вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС 
Илияна Цанова, цитирана от БТА.  
По ос 1 на ОПРР има още малко работа и се очаква в началото на следващата година да има 
положителен ефект, допълни Цанова. Тя съобщи, че днес ще бъдат изпратени финалните 
одитни доклади на Изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС" към ЕК. Те потвърдиха, 
че системите за управление и контрол на оперативна програма "Околна среда" и на ос 3 на 
оперативна програма "Регионално развитие" работят. Очакваме следващата седмица 
представители на ЕК да пристигнат в България за финален одит и в резултат на техните - 
надявам се положителни резултати, да възстановят плащанията от Брюксел към България, каза 
вицепремиерът.  
В отговор на въпрос относно подготвян от служебното правителство нов заем от 500 млн.евро от 
Европейската инвестиционна банка, вицепремиерът каза, че такъв заем не е подготвян от 
служебния кабинет. Този заем е структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие 
национално финансиране, което България дължи към европейските програми, каза Цанова и 
напомни, че за 2007 - 2013 г. подобен заем е бил ползван и той е бил на стойност 700 млн. евро. 
Сега трябва да се осигури такова финансиране и за новия програмен период, отбеляза 
вицепремиерът. Тя каза още, че заемът е бил одобрен преди около три седмици от борда на 
банката и трябва да бъде одобрен и от следващия парламент. Ние просто сме си свършили 
работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, защото тези пари са ни необходими, 
коментира вицепремиерът.  
Вицепремиерът каза още, че отделно ще се търси финансиране до 50 процента, което може и да 
е по-малко, за оперативна програма "Транспорт", ако приоритетите в нея останат такива, каквито 
са предложени от служебното правителство. Това ще бъде най-вероятно дългосрочен финансов 
ресурс от международни финансови институции при много по-изгодни условия спрямо тези на 
търговските банки, коментира вицепремиерът. Готови сме на крайни мерки, ако не се ускори 
работата по лот 4 на магистрала "Струма", заяви вицепремиерът в отговор на друг въпрос. 
Имаме по-малко от година и половина да разплатим това строителство, а работата не се случва 
с темповете, с които трябва, допълни вицепремиерът. По отношение на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" вицепремиерът каза, че одити се правят непрекъснато. Има грешки, 
които се отстраняват, не очаквам негативен резултат, коментира Цанова и напомни, че по тази 
програма беше спряна една ос. Проблемът беше, че не трябваше да се стига до там, изрази 
мнение Цанова.  
 

http://www.economynews.bg/опос-и-опрр-тръгват-скоро-news58415.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/мие-няма-намаление-на-газовите-доставки-от-русия-
news58418.html  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той 
посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към 
други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни 
газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
 
Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той посочи, че и нашата 
страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към други страни. Павлов 
обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни газови връзки. 
Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното правителство работи активно за 
изпълнението на тези проекти – по ОП "Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на 
предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че 
по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в 
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов в отговор на 
въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на 
трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази 
газова връзка, коментира Павлов. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на 
газовата връзка България - Турция. Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската 
страна стойности на цената на газа и на транзита, каза Павлов. За стойността на българската 
част на проекта Павлов каза, че има различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 
100 млн. евро. И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка 
има активни разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за 
нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният 
добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът. В 
газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://www.economynews.bg/мие-няма-намаление-на-газовите-доставки-от-русия-news58418.html
http://www.economynews.bg/мие-няма-намаление-на-газовите-доставки-от-русия-news58418.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-news.net/българия/илияна-цанова-не-подготвяме-нов-държавен-дълг-от-
500_40497  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: Служебното правителство не е подготвяло нов заем от 500 млн. евро от ЕИБ. Този 
заем е структурен и винаги се отпуска за покриване на националното финансиране, което 
България дължи към европейските програми. Това заяви пред журналисти вицепремиерът по 
управление на еврофондовете Илияна Цанова по повод излязла днес информацията, че 
кабинетът на Георти Близнашки е подготвил нов заем от 500 млн. евро с Европейската 
инвестиционна банка.  
 
Заглавие: Илияна Цанова: Не подготвяме нов държавен дълг от 500 млн. евро, а 
традиционния структурен заем за съфинансиране на европрограмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебното правителство не е подготвяло нов заем от 500 млн. евро от ЕИБ. Този заем е 
структурен и винаги се отпуска за покриване на националното финансиране, което България 
дължи към европейските програми. Това заяви пред журналисти вицепремиерът по управление 
на еврофондовете Илияна Цанова по повод излязла днес информацията, че кабинетът на Георти 
Близнашки е подготвил нов заем от 500 млн. евро с Европейската инвестиционна банка.  
Тя припомни, че за предишния програмен период 2007-2013 г. също е използван такъв заем, но в 
размер на 700 млн. евро. „Сега трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен 
период. По този заем се работи от доста време”, обясни вицепремиерът и посочи, че той е 
одобрен преди около 3 седмици от борда на ЕИБ, но трябва да бъде одобрен и от новия 
парламент.  
„Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, тъй като 
тези пари са ни необходими”, подчерта Цанова.  
Вицепремиерът не очаква негативни резултати от одита на Оперативна програма 
„Конкурентноспособност”. „Има грешки, които се отстраняват, но не очаквам негативен 
резултат. Има някои констатации, върху които трябва да поработим, но нищо страшно”, увери тя 
по повод замразяването на една от осите по програмата.  
 

http://www.3e-news.net/българия/илияна-цанова-не-подготвяме-нов-държавен-дълг-от-500_40497
http://www.3e-news.net/българия/илияна-цанова-не-подготвяме-нов-държавен-дълг-от-500_40497
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-news.net/българия/с-до-пет-години-се-бави-строителството-на-
интерконекторите-у-нас_40499  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: Има забавяне на проектите за интерконекторни газови връзки със съседните ни страни 
в рамките между три и пет години. Това потвърди зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Антон Павлов. Той подчерта, че се предвижда изготвяне на предпроектно 
проучване по газовата връзка със Сърбия по ОП „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: С до пет години се бави строителството на интерконекторите у нас  
Подзаглавие: За момента няма промяна в доставките на природен газ от Русия  
Автор:  
Текст: Има забавяне на проектите за интерконекторни газови връзки със съседните ни страни в 
рамките между три и пет години. Това потвърди зам.-министърът на икономиката и енергетиката 
Антон Павлов. Той подчерта, че се предвижда изготвяне на предпроектно проучване по газовата 
връзка със Сърбия по ОП „Конкурентоспособност“.  
Павлов обясни, че на територията, на която трябва да минава трасето, има много 
археологически обекти и това може да възпрепятства изграждането му. „Идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в 
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор”, обясни зам.-министърът.  
“Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова 
връзка”, обясни още Павлов. Страната ни се бави и по този проект - очакваше се през септември 
да е ясен финансовият модел за изграждането на проекта.  
Павлов очаква скоро ще бъде завършено и предпроектното проучване на интерконекторната 
връзка с Турция. “Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна да остойности 
цената на газа и на транзита“, каза Павлов. Зам.-министърът обясни, че българската част на 
тръбата ще струва над 100 млн. евро.  
„И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР”, допълни още той.  
„В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито на 
обемите на доставени количества газ от Русия към нас“, каза още Павлов. По неговите думи от 
своя страна България изпълнява коректно задълженията си по транзита на синьо гориво към 
други държави.  
По думите на Павлов не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка 
по отношение на количествата. Към момента добивът е между 5 до 10%, а това количество е 
крайно недостатъчно. „В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, 
запълването му все още продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от 
капацитета му”, завърши Павлов.  
 

http://www.3e-news.net/българия/с-до-пет-години-се-бави-строителството-на-интерконекторите-у-нас_40499
http://www.3e-news.net/българия/с-до-пет-години-се-бави-строителството-на-интерконекторите-у-нас_40499
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-с-Гърция-Сърбия-и-
Турция-изостава-с-3-до-5-години_l.a_at.1_i.438284.html  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи заместник-министърът 
на икономиката и енергетиката Антон Павлов, цитиран от БТА  
 
Заглавие: Изграждането на газовите връзки с Гърция, Сърбия и Турция изостава с 3 до 5 
години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи заместник-министърът на 
икономиката и енергетиката Антон Павлов, цитиран от БТА  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови  
връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
Решението за изграждането на три реверсивни газови връзки беше взето след зимата на 2009 г., 
когато Русия спря газа на Украйна, с което на практика спряха доставките за цяла Европа. Целта 
беше  
бързо да бъдат изградени, за да може България да има резервни варианти при друг такъв 
случай.  
Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза  
Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери 
решение за тях.  
Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от 
терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов 
в отговор на  
въпрос.  
Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова връзка, 
коментира  
Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита,  
каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има различни 
варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов.  
Не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на 
количествата, но засега местният добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, 
коментира още  
заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://www.insmarket.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-с-Гърция-Сърбия-и-Турция-изостава-с-3-до-5-години_l.a_at.1_i.438284.html
http://www.insmarket.bg/Новини/Изграждането-на-газовите-връзки-с-Гърция-Сърбия-и-Турция-изостава-с-3-до-5-години_l.a_at.1_i.438284.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Няма-промяна-в-доставките-на-синьо-гориво-от-
Русия_l.a_c.382_i.435079.html  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас. Това потвърди зам.-министърът 
на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той допълни, че от своя страна България 
изпълнява коректно задълженията си по транзита на синьо гориво към други държави.  
 
Заглавие: Няма промяна в доставките на синьо гориво от Русия  
Подзаглавие: Забавянето по газовите връзки със съседните държави е между три и пет години  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас. Това потвърди зам.-министърът на 
икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той допълни, че от своя страна България изпълнява 
коректно задълженията си по транзита на синьо гориво към други държави.  
Икономическият зам.-министър коментира, че има сериозно забавяне по отношение на проектите 
за интерконекторни газови връзки със съседните държави. Според него скоро може да бъде 
изготвено предпроектно проучване по газовата връзка със Сърбия по ОП 
"Конкурентоспособност".  
По думите на Антон Павлов регионът, през който е планирано да мине трасето, е пълно с 
археологически обекти и това може да забави построяването му. "Идеята е интерконекторът да 
може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от 
България - газ от мрежата на Южния газов коридор”, обясни той.  
"Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова 
връзка”, коментира зам.-министърът. По неговите думи скоро ще бъде завършено и 
предпроектното проучване на интерконекторната връзка с Турция.  
"Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна да остойности цената на газа и 
на транзита", допълни Павлов. Според него построяването на тръбата на българска територия 
ще струва над 100 млн. евро. "И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при 
гръцката връзка има активни разговори за финансиране от ЕБВР”, завърши Павлов.  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/Няма-промяна-в-доставките-на-синьо-гориво-от-Русия_l.a_c.382_i.435079.html
http://www.inews.bg/Бизнес/Няма-промяна-в-доставките-на-синьо-гориво-от-Русия_l.a_c.382_i.435079.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/ima-seriozno-zabavqne-na-interkonektorni-gazovi-vryzki-77815.html  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
 
Заглавие: Има сериозно забавяне на интерконекторни газови връзки  
Подзаглавие: Стойността на проекта на газовата връзка България - Турция ще е със сигурност 
над 100 млн. евро.  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното 
правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП "Конкурентоспособност" 
се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, 
каза Павлов.  
Той съобщи, че по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение 
за тях. Идеята е интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия 
от терминали в Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни 
Павлов в отговор на въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се 
одобрява план на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за 
напълване с газ на тази газова връзка, коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта Павлов каза, че има 
различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за нефт и газ в 
Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният добив е от 5 
до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://livenews.bg/ima-seriozno-zabavqne-na-interkonektorni-gazovi-vryzki-77815.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/mie-nqma-namalenie-na-gazovite-dostavki-ot-rusiq-
1076880.html  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той 
посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към 
други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни 
газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
 
Заглавие: МИЕ: Няма намаление на газовите доставки от Русия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас, съобщи днес на пресконференция 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов. Той посочи, че и нашата 
страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към други страни. Павлов 
обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за интерконекторни газови връзки. 
Забавянето е с от три до пет години, посочи той. Служебното правителство работи активно за 
изпълнението на тези проекти – по ОП "Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на 
предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че 
по трасето има сериозни археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в 
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни Павлов в отговор на 
въпрос. Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на 
трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази 
газова връзка, коментира Павлов. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на 
газовата връзка България - Турция. Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската 
страна стойности на цената на газа и на транзита, каза Павлов. За стойността на българската 
част на проекта Павлов каза, че има различни варианти, но стойността ще е със сигурност над 
100 млн. евро. И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка 
има активни разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов. Не е спряло проучването за 
нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на количествата, но засега местният 
добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, коментира още заместник-министърът. В 
газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/mie-nqma-namalenie-na-gazovite-dostavki-ot-rusiq-1076880.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152675  
Брой думи: 426  
 
 
Резюме: Вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова изрази надежда 
в края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от 
Европейската комисия към България по оперативната програма "Околна среда" и по ос 3 на 
оперативна програма "Регионално развитие". По ос 1 на регионалната програма има още малко 
работа и се очаква в началото на следващата година да има положителен ефект, допълни 
Цанова, цитирана от БТА.  
 
Заглавие: РАЗМРАЗЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ЗА ГРАДОВЕТЕ ПО "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 
СЕ ОТЛАГА ЗА 2015 Г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова изрази надежда в 
края на октомври или най-късно в началото на ноември да бъдат възстановени плащанията от 
Европейската комисия към България по оперативната програма "Околна среда" и по ос 3 на 
оперативна програма "Регионално развитие". По ос 1 на регионалната програма има още малко 
работа и се очаква в началото на следващата година да има положителен ефект, допълни 
Цанова, цитирана от БТА.  
Ос 1, размразяването на която се отлага, финансира проекти за устойчиво и интегрирано градско 
развитие, а ос 3, за която се очаква по-скорошно възстановяване на плащанията, финансира 
проекти за устойчиво развитие на туризма.  
Вицепремиерът откри днес форума "Градът 2014", организиран от "Градът Медия Груп".  
Тя съобщи, че днес в Брюксел ще бъдат изпратени финалните одитни доклади, които 
потвърждават, че системите за управление и контрол на "Околна среда" и на ос 3 на "Регионално 
развитие" работят.  
Очакваме следващата седмица представители на ЕК да пристигнат в България за финален одит 
и в резултат на техните - надявам се, положителни резултати, да възстановят плащанията от 
Брюксел към България, каза вицепремиерът.  
В отговор на въпрос за подготвян от служебното правителство нов заем от 500 млн. евро от 
Европейската инвестиционна банка, вицепремиерът каза, че такъв заем не е подготвян от 
служебния кабинет. Това е структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие национално 
финансиране, което България дължи към европейските програми, каза Цанова и напомни, че за 
2007 - 2013 г. е бил използван подобен заем на стойност 700 млн. евро. Сега трябва да се 
осигури такова финансиране и за новия програмен период, отбеляза вицепремиерът. Тя каза 
още, че заемът е бил одобрен преди около три седмици от борда на банката и трябва да бъде 
одобрен и от следващия парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки 
непрекъснатост на този процес, защото тези пари са ни необходими, коментира Цанова.  
Вицепремиерът каза още, че отделно ще се търси финансиране до 50 процента за оперативна 
програма "Транспорт", ако приоритетите в нея останат такива, каквито са предложени от 
служебното правителство. Това ще бъде най-вероятно дългосрочен финансов ресурс от 
международни финансови институции при много по-изгодни условия спрямо тези на търговските 
банки, коментира вицепремиерът.  
Готови сме на крайни мерки, ако не се ускори работата по лот 4 (Сандански - Кулата) на 
магистрала "Струма", заяви вицепремиерът в отговор на друг въпрос. Имаме по-малко от година 
и половина да разплатим това строителство, а работата не се случва с темповете, с които 
трябва, допълни вицепремиерът.  
Тя не очаква да има проблеми с усвояването на парите по програмата 
"Конкурентоспособност" - одити се извършват непрекъснато, а грешките се отстраняват, уточни 
тя.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152675
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.bulgaria.actualno.com  
Връзка: http://bulgaria.actualno.com/Canova-ochakva-do-kraja-na-oktomvri-da-bydat-vyzstanoveni-
plashtanijata-po-evroprogramite-news_53557.html  
Брой думи: 400  
 
 
Резюме: Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме 
финалните одитни доклади към Европейската комисия. Новините са добри, защото те 
потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и 
на ос три на оперативна програма „Регионално развитие” работят. Това заяви вицепремиерът по 
управление на еврофондовете Илияна Цанова пред журналисти, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Цанова очаква до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по 
европрограмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме 
финалните одитни доклади към Европейската комисия. Новините са добри, защото те 
потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и 
на ос три на оперативна програма „Регионално развитие” работят. Това заяви вицепремиерът по 
управление на еврофондовете Илияна Цанова пред журналисти, предаде „Фокус”.  
„Изпращаме днес писмата и докладите към ЕК, очакваме следващата седмица комисията до 
дойде в България за финален преглед и одит. В резултат на техните надявам се положителни 
резултати, да възстановят плащанията от Брюксел към България”, заяви Илияна Цанова.  
Това, което свършихме до момента мисля, че е добра новина. Цанова благодари на колегите си, 
които са работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
Попитана кога очаква най-рано да бъдат възстановени средствата, Цанова посочи, че има 
технологично време и е възможно в края на октомври - началото на ноември да бъдат получени 
средствата. „По ос едно на ОП „Регионално развитие” има още малко работа и очаквам до 
началото на следващата година да имаме положителен ефект”, каза още Илияна Цанова.  
Служебното правителство не е подготвяло този заем. Този заем е структурен заем, който винаги 
се отпуска заедно, за да покрие националното финансиране, което България дължи към 
европейските програми, допълни Цанова на въпрос дали е вярна информацията, че служебното 
правителство подготвя нов заем от 500 млн. евро с Европейската инвестиционна банка.  
„За периодът 2007 – 2013 година такъв заем беше ползван на стойност 700 млн. евро. Сега ние 
трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен период. По този заем се работи от 
доста време”, добави Цанова и посочи, че този заем е бил одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия парламент. 
„Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, тъй като 
тези пари са ни необходими”, подчерта Илияна Цанова.  
Запитана какво се случва с ОП „Конкурентноспособност” и дали се очаква от ЕК да се прави 
преглед по нея, Цанова обясни, че непрекъснато се правят одити по програмите и от одиторите 
на ЕК, и от местните. „Има грешки, които се отстраняват, но не очаквам негативен резултат. Има 
някои констатации, върху които трябва да поработим, но нищо страшно”, увери Цанова.  
Тя коментира, че е била спряна една от осите, но според нея проблемът е бил в това, че не е 
трябвало да се стига до там.  
 

http://bulgaria.actualno.com/Canova-ochakva-do-kraja-na-oktomvri-da-bydat-vyzstanoveni-plashtanijata-po-evroprogramite-news_53557.html
http://bulgaria.actualno.com/Canova-ochakva-do-kraja-na-oktomvri-da-bydat-vyzstanoveni-plashtanijata-po-evroprogramite-news_53557.html
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1191158  
Брой думи: 662  
 
 
Резюме: "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия български 
парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост, тъй като тези 
пари са ни необходими".  
 
Заглавие: Цанова: Със заема ще се покрие националното финансиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от 
борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия български 
парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост, тъй като тези 
пари са ни необходими".  
Това заяви служебният министър по еврофондовете Илияна Цанова във връзка с подготвения 
заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 500 млн. евро, предаде репортер на 
БГНЕС.  
"Служебното правителство не е подготвило този заем. Той е структурен заем, който винаги се 
отпуска, за да покрие националното финансиране, което България дължи към европейските 
програми. За периода 2007 - 2013 такъв заем беше ползван на стойност 700 млн. евро, сега ние 
трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен период", добави тя.  
На въпрос дали тези 500 млн. лева са необходими заради предложението на служебното 
правителство съфинансирането от българска страна на магистралите от 15% да бъде увеличено 
на 50% Цанова отговори, че категорично тези пари не са свързани с това. "Те са осигурени за 
осигуряване на националното съфинансиране по оперативните програми. Отделно ще се търси 
финансиране до 50% за ОП "Транспорт", ако приоритетите останат такива, каквито са 
предложени от служебното правителство. На въпрос откъде в такъв случай ще бъдат търсени 
средства за ОП "Транспорт" Цанова отговори, че най-вероятно финансирането ще стане чрез 
"дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции при много по-изгодни 
условия от тези на търговските банки".  
Днес България изпраща финалните одитни доклади на Агенцията за одит на средствата от 
Европейската комисия към Европейската комисия, съобщи още Цанова. "Мога да потвърдя, че 
новините са добри, тъй като те потвърдиха, че системите за управление и контрол и на 
Оперативна програма "Околна среда" и на ОС 3 на "Регионално развитие" работят. Днес 
изпращаме писмата и докладите и очакваме следващата седмица комисията да дойде в 
България за финален преглед и одит и в резултат на техните, надявам се положителни 
резултати, да бъдат възстановени плащанията от Брюксел към България", заяви Цанова.  
На въпрос кога очаква средствата да бъдат възстановени, ако посещението на представителите 
на ЕК мине без проблеми Цанова отговори, че се изисква технологично време, но се надява това 
да се случи до края на октомври или най-късно в началото на ноември. Става дума за 
възстановяване на плащанията по ОП "Околна среда" и по ОС 3 на ОП "Регионално развитие", 
тъй като по ОС 1 има още работа и очакванията на Цанова са в началото на следващата година 
да има положителен ефект.  
По отношение на ОП "Конкурентоспособност" Цанова коментира, че се правят непрекъснато 
както от ЕК, така и от местните одитори. "Има грешки, които се отстранят, работим по някои 
констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна една ОС, но не трябваше изобщо да се стига 
до там", коментира служебният министър.  
Според Илияна Цанова най-важното е, че според одитите системите за управление и контрол 
работят. "Това означава, че проверките извършвани от управляващите органи могат да хващат 
грешките навреме, така че да не харчим европейски ресурс за проекти, които не са изпълнени по 
правилата", обясни тя и все пак подчерта, че "в нашата къщичка трябва да намалим грешките". 
Поехме няколко ангажимента, на 2 септември направихме кръгла маса и събрахме всички 
участници в процеса, чухме проблемите и в резултат на това направихме три работни групи, като 
една от тях се води от Агенцията за обществени поръчки, където ратифицирахме незабавни 
мерки за намаляване на грешките - стандартизация на документи за оперативни поръчки, 
включване на задължителни клаузи по договорите за изпълнение, унифициране на контролните 

http://news.bgnes.com/view/1191158
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листа между различните управляващи органи и други. Имаме много работа, но мисля, че 
приоритетите вече са ясни", обобщи тя.  
"По отношение на Лот 4 на магистрала "Струма" има сериозен проблем с фирмата и моите 
колеги бяха категорични, че ако те не ускорят работата по Лот 4, биха били да приемат и малко 
по-драстични мерки, тъй като това е недопустимо, имайки предвид, че имаме по-малко от година 
и половина да разплатим това строителство, а работата не се случва с темповете, с които 
трябва, така че сме готови на крайни мерки", добави Илияна Цанова. /БГНЕС  
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Дата: 07.10.2014  
Източник: www.money.bg  
Връзка: 
http://money.bg/news/id_1733801935/От_3_до_5_години_е_забавянето_в_газовите_връзки_с_Тур
ция_Сърбия_и_Гърция  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас. Това съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов, предаде 
БТА.  
 
Заглавие: От 3 до 5 години е забавянето в газовите връзки с Турция, Сърбия и Гърция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито 
на обемите на доставени количества газ от Русия към нас. Това съобщи днес на 
пресконференция заместник-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов, предаде 
БТА.  
Той посочи, че и нашата страна също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ 
към други страни. Павлов обаче констатира сериозно забавяне по всички проекти за 
интерконекторни газови връзки. Забавянето е с от три до пет години, посочи той.  
Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни 
археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е интерконекторът да 
може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от 
България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни зам.-министърът.  
Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява план на трасето в 
района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за напълване с газ на тази газова връзка, 
коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта има различни варианти, но 
стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро.  
И за турската, и за газовата връзка се търси финансиране, но при гръцката връзка има активни 
разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов.  
Не е спряло проучването за нефт и газ в Черно море, има само преоценка по отношение на 
количествата, но засега местният добив е от 5 до 10 процента и е крайно недостатъчен, 
коментира още заместник-министърът.  
В газовото хранилище в Чирен има нагнетени 457 млн.куб. метра, запълването му все още 
продължава, но няма да може да се достигне до 100 процента от капацитета му, съобщи Павлов.  

http://money.bg/news/id_1733801935/От_3_до_5_години_е_забавянето_в_газовите_връзки_с_Турция_Сърбия_и_Гърция
http://money.bg/news/id_1733801935/От_3_до_5_години_е_забавянето_в_газовите_връзки_с_Турция_Сърбия_и_Гърция

