
 
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 
 

11 октомври 2014 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 

 
2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг 
11 октомври 2014 

Съдържание                                                                                                
 

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

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

Източник: БНР ....................................................................................................................................5 

Предаване: Новини ...........................................................................................................................5 

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

Източник: в. ComputerWorld ..............................................................................................................6 

Заглавие: 15 български компании участваха в търговска мисия до Швеция ..............................6 

 
Регионални печатни медии ....................................................................................................................7 

Източник: Троянски глас ...................................................................................................................7 

Заглавие: ИАНМСП организира търговска мисия до Лондон за ИКТ фирми ..............................7 

 
Източник: в. Топ новини, Шумен ......................................................................................................8 

Заглавие: Размразяването на парите за градовете по 'Регионално развитие' се отлага за 
2015 г. .................................................................................................................................................8 

 
Периодични печатни издания ................................................................................................................9 

Източник: сп. Енерджи ревю .............................................................................................................9 

Заглавие: Соларити БГ представи нова система за контрол на PV централи на CeBIT ............9 

 
Източник: сп. Инженеринг ревю .................................................................................................... 10 

Заглавие: Festo оборудва учебно-техническа лаборатория в ТУ-Варна .................................. 10 

 
Интернет издания и социални мрежи ................................................................................................ 11 

Източник: www.bpost.bg.................................................................................................................. 11 

Заглавие: Щонов уволнил 13 експерти по еврофондовете за 2 м. ............................................ 11 

 
Източник: www.mediapool.bg .......................................................................................................... 12 

Заглавие: Реклама на еврофондовете за над 9 млн. лв. при кабинета "Орешарски" ............. 12 

 
Източник: www.news.ibox.bg .......................................................................................................... 14 

Заглавие: Щонов освободил 13 експерта по еврофондовете .................................................... 14 

 
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................ 15 

Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете
 .......................................................................................................................................................... 15 

 
Източник: www.standartnews.com .................................................................................................. 17 

Заглавие: Младеж от АБВ покорява върхове .............................................................................. 17 

 
Източник: www.dnesplus.bg ............................................................................................................ 18 

Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете
 .......................................................................................................................................................... 18 

 
Източник: www.vlastta.com ............................................................................................................. 20 



 

 
3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

Заглавие: Реклама на еврофондовете за над 9 млн. лв. при кабинета "Орешарски" ............. 20 

 
Източник: www.burgasnews.com .................................................................................................... 22 

Заглавие: Щонов уволнил 13 експерти ......................................................................................... 22 

 
Източник: www.24chasa.bg ............................................................................................................. 23 

Заглавие: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете ................... 23 

 
Източник: www.trud.bg .................................................................................................................... 25 

Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете .......................................................... 25 

 
Източник: www.bnews.bg ................................................................................................................ 27 

Заглавие: Щонов разчистил 13 експерти по еврофондовете ..................................................... 27 

 
Източник: www.zdrave.net............................................................................................................... 29 

Заглавие: До месец робот за инвитро процедури започва тестове в наша клиника ............... 29 

 
Източник: www.haskovo.net ............................................................................................................ 30 

Заглавие: Робот за ин витро процедури на БАН със златен медал .......................................... 30 

 
Източник: www.bnr.bg ..................................................................................................................... 31 

Заглавие: За два месеца са уволнени 13 експерти по еврофондовете .................................... 31 

 
Източник: www.snews.bg ................................................................................................................ 32 

Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете .......................................................... 32 

 
Източник: www.dartsnews.bg .......................................................................................................... 33 

Заглавие: БАН разработи робот за ин витро ............................................................................... 33 

 
Източник: www.agencia-sliven.com ................................................................................................ 34 

Заглавие: Официално: служебният министър щонов уволни 13 експерта по еврофондовете
 .......................................................................................................................................................... 34 

 
Източник: www.desant.net............................................................................................................... 36 

Заглавие: Газови връзки оплитат Европа в гъста мрежа ........................................................... 36 

 
Източник: www.republika.bg ............................................................................................................ 39 

Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете .......................................................... 39 

 
Източник: www.e-79.com ................................................................................................................ 41 

Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете
 .......................................................................................................................................................... 41 

 
Източник: www.paper.standartnews.com ........................................................................................ 43 

Заглавие: Младок от АБВ катери баири ....................................................................................... 43 

 
Източник: www.kmeta.bg................................................................................................................. 44 

Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал .................................... 44 

 
Източник: www.reporterbg.com ....................................................................................................... 45 

Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете .......................................................... 45 

 
Източник: www.news.bgnes.com .................................................................................................... 47 

Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете
 .......................................................................................................................................................... 47 



 

 
4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.10.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 30 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 24 

Общо за деня 31 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.10.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 09.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 81  
 
 
Резюме: 6.Новина  
Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени от 
началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от отговор на 
министерството до агенция БГНЕС.  
 
 
Текст: 6.Новина  
Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени от 
началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от отговор на 
министерството до агенция БГНЕС.  
Експертите са работили в Управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Действията на министър Щонов са в противовес с дългогодишните 
опити на ЕК да ограничи чистките сред чиновниците, които управляват европейските фондове, 
посочват от БГНЕС.  
ОП "Конкурентоспособност" финансира проекти на малки и средни предприятия в сферата на 
иновациите, модернизиране на технологиите и други.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.10.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 5  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участваха в търговска мисия до Швеция.  
Проявата се проведе в периода от 6 до 9 октомври 2014 г. в Гьотеборг, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Мисията се организира от ИАНМСП в изпълнение на проект за развитие на износа, финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Агенцията пое разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, 
хотелско настаняване и логистика на място.  
 
Заглавие: 15 български компании участваха в търговска мисия до Швеция  
Подзаглавие: Проявата се организира от ИАНМСП по проект по ОП "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участваха в търговска мисия до Швеция.  
Проявата се проведе в периода от 6 до 9 октомври 2014 г. в Гьотеборг, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Мисията се организира от ИАНМСП в изпълнение на проект за развитие на износа, финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Агенцията пое разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, 
хотелско настаняване и логистика на място.  
В състава на търговската мисия до Гьотеборг бяха включени представителите на следните 
фирми: Анса Борима ООД - с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, Вакуум ЕЛ Систем ЕООД - 
Ямбол, ВК Конверт - Перник, ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ЕООД - Дряново, Комикон ООД - 
София, Митев ЕООД - Ботевград, ММ Механикс ООД - Пазарджик, Мони-83 ООД - с. Богдан, 
общ. Карлово, обл. Пловдив, Пасат България АД - Царево, обл. Бургас, Петров ПМ ЕООД - 
София, Раис ООД - Пазарджик, Ред Стиил ЕООД - Перник, Ромтех-3ЕС ООД - Враца, 
Специализирани Бизнес Системи АД - София, Соларити БГ ООД - Пловдив.  
Участниците в търговската мисия посетиха завод SKF - водещ световен производител на 
лагери. На работна среща с ръководителя на СТИВ - Стокхолм Галатея Коликова българските 
мениджъри бяха запознати с особеностите на шведския пазар.  
В програмата на търговската мисия попадна и участие в официалното откриване на 
изложенията Scanautomatic and ProcessTeknik в Гьотеборг, след което представителите на 
българските компании се запознаха с продуктите на експонентите и световните тенденции в 
областта на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В рамките на изложенията 
те имаха възможност за установяване на работни контакти и провеждане на двустранни срещи.  
За участниците в мисията бяха предвидени срещи в Търговската камара на Западна Швеция и 
организация "Бизнес регион Гьотеборг", където им бяха презентирани условията за търговия с 
шведски компании и възможности за партньорство.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.10.2014  
Източник: Троянски глас  
Страница: 6  
Брой думи: 155  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира търговска мисия до Лондон, Великобритания, за представители на 
български компании от сектор информационно-комуникационни технологии.  
Промоционалната проява с провеждане на двустранни срещи ще се проведе в периода 26 - 29 
ноември 2014 година.  
 
 
Заглавие: ИАНМСП организира търговска мисия до Лондон за ИКТ фирми  
Подзаглавие: Заявките за участие се приемат до 10 октомври включително  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира търговска мисия до Лондон, Великобритания, за представители на български 
компании от сектор информационно-комуникационни технологии.  
Промоционалната проява с провеждане на двустранни срещи ще се проведе в периода 26 - 29 
ноември 2014 година.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за: самолетен 
билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на 
българските участници в търговската мисия и др.  
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg и на Националния експортен портал 
www.export.go-vernment.bg. Допълнителни консултации могат да бъдат получени от експертите 
на ИАНМСП: Мирела Тасева (тел: 02 940 79 83), Николина Георгиева (тел.: 02 940 79 77).  
Търговската мисия до Лондон, Великобритания, се организира по проект "Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 година.  
08.10.2014 г.  
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Дата: 08.10.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 8  
Брой думи: 427  
 
 
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 вчера форума "Градът 2014", организиран от "Градът Медия Груп".  
Тя съобщи, че вчера 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 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 използбан 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.  
08.10.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 11.10.2014  
Източник: сп. Енерджи ревю  
Страница: 21  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Соларити БГ взе участие като изложител на международното изложение CeBIT Bilisim 
в Istanbul Expo Center от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от ИАНМСП със средства 
от Проект № BG161PO003 - 4.2.010001 "Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие.  
 
Заглавие: Соларити БГ представи нова система за контрол на PV централи на CeBIT  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Соларити БГ взе участие като изложител на международното изложение CeBIT Bilisim в 
Istanbul Expo Center от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от ИАНМСП със средства 
от Проект № BG161PO003 - 4.2.010001 "Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  
На изложението фирмата представи нов продукт, изцяло разработен от компанията. "Система 
за динамичен контрол на мощността и цялостен мониторинг и анализ на мрежата" Solarity APC 
е нещо ново и уникално в сферата на фотоволтаичните централи. Основната насоченост е към 
цялостен анализ и мониторинг на мрежата, към която е прикачена фотоволтаичната централа. 
Системата представя много подробна информация за електрическите процеси. Посредством 
алгоритми и автоматизация, сама регулира подаваната паралелно мощност от централата 
спрямо текущата консумация на електроенергия. Гарантира, че няма да бъде върната енергия 
в мрежата. Изключително атрактивна е за промишлени предприятия, тъй като в разработения 
от Соларити мониторинг, в реално време се следят всички показатели - графично и таблично, 
което спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения от 
машини и оборудване. Системата може да бъде надграждана при възникването на нужда от 
управление на автоматизация, свързана с ел.мрежата.  
Фирмата предлага все по-гъвкави инженерни решения за захранване на обекти и изграждане на 
системи за собствени нужди - със или без съхраняване на енергията. Тези инсталации 
представляват мрежови фотоволтаични централи, чиято енергия не се продава на ЕРП, а се 
използва за покриване на собствената сградна консумация. Такъв тип инсталации са 
енергийно-ефективен вариант за намаляване на разходите за електроенергия в дългосрочен 
план. Автономното производство на енергия води до независимост от страна на инвеститорите 
към покачването на цената на тока и в зависимост от предприятието се стига до 40% 
намаляване на общите разходи.  
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Дата: 11.10.2014  
Източник: сп. Инженеринг ревю  
Страница: 14  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: В края на месец юли т.г. факултетът по изчислителна техника и автоматизация към 
Технически университет - Варна, съвместно с фесто ЕООД изгради учебно-техническа 
лаборатория на стойност над 600 000 лева, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. 
"Лабораторията се състои от 2 системи, представляващи образователни фабрики в сферите на 
дискретно производство и непрекъснати процеси, финансирането на проекта бе осигурено по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-
2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет 
на Република България.  
 
Заглавие: Festo оборудва учебно-техническа лаборатория в ТУ-Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В края на месец юли т.г. факултетът по изчислителна техника и автоматизация към 
Технически университет - Варна, съвместно с фесто ЕООД изгради учебно-техническа 
лаборатория на стойност над 600 000 лева, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. 
"Лабораторията се състои от 2 системи, представляващи образователни фабрики в сферите на 
дискретно производство и непрекъснати процеси, финансирането на проекта бе осигурено по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния 
бюджет на Република България.  
Техническото изпълнение на проекта е дело на отдел Дидактика към фесто ЕООД, чиято 
основна насока е обслужване на индустриални клиенти и образователни институции в 
направленията образователни системи и технически обучения", заявиха от фесто.  
"Festo Didactic предлага пълната гама продукти и услуги - от технологично ориентирани учебни 
пакети за средното и висше образование, софтуер, учебни материали и обучителни фабрики до 
напълно оборудвани индустриални учебни центрове. Festo е световен лидер в областта на 
базови обучения и обучения за напреднали в сферата на индустрията. В зависимост от фокуса 
си предлаганите обучения се делят на технически, организационни и обучения, ориентирани 
към човека и личностното му развитие", допълниха от компанията.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 10.10.2014  
Източник: www.bpost.bg  
Връзка: http://www.bpost.bg/article/30725  
Брой думи: 115  
 
 
Резюме: ОП "Конкурентоспособност" финансира проекти на малки и средни предприятия в 
сферата на иновациите и новите технологии.  
Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени от 
началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
 
 
Заглавие: Щонов уволнил 13 експерти по еврофондовете за 2 м.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ОП "Конкурентоспособност" финансира проекти на малки и средни предприятия в 
сферата на иновациите и новите технологии.  
Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени от 
началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
Това става ясно от отговор на министерството до агенция БГНЕС. Експертите са работили в 
Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност". От министерството 
са мотивирали уволненията с необходимостта да се подобри ефективността и ясно да се знае 
кой носи отговорността. Действията на министър Щонов са в противовес с дългогодишните 
опити на ЕК да ограничи чистките сред чиновниците, които управляват европейските фондове, 
посочват от агенцията.  
ОП "Конкурентоспособност" финансира проекти на малки и средни предприятия в сферата на 
иновациите, модернизиране на технологиите и др.  
 

http://www.bpost.bg/article/30725
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://mediapool.bg/reklama-na-evrofondovete-za-nad-9-mln-lv-pri-kabineta-oresharski-
news225811.html  
Брой думи: 910  
 
 
Резюме: Рекламата на европейските фондове по телевизии и радиостанции при управлението 
на Пламен Орешарски е струвала над 9.2 млн. лв. От тях три договора за близо 400 хил. лв. са 
подписани в последния ден преди предаването на властта на служебното правителство. Това 
става ясно от публикуваната справка за сключените договори на портала на еврофондовете.  
Информация за разпределянето на европейските средства за телевизии, радиостанции и 
медия агенции за първи път започна да публикува вицепремиерът и министър на правосъдието 
в предишното правителство Зинаида Златанова.  
 
 
Заглавие: Реклама на еврофондовете за над 9 млн. лв. при кабинета "Орешарски"  
Подзаглавие: Три договора за близо 400 хил. лв., подписани в деня преди предаването на 
властта  
Автор:  
Текст: Рекламата на европейските фондове по телевизии и радиостанции при управлението на 
Пламен Орешарски е струвала над 9.2 млн. лв. От тях три договора за близо 400 хил. лв. са 
подписани в последния ден преди предаването на властта на служебното правителство. Това 
става ясно от публикуваната справка за сключените договори на портала на еврофондовете.  
Информация за разпределянето на европейските средства за телевизии, радиостанции и 
медия агенции за първи път започна да публикува вицепремиерът и министър на правосъдието 
в предишното правителство Зинаида Златанова.  
Дотогава договорите за купуване на телевизионно и радио време оставаха скрити, защото 
сключването им става с пряко договаряне между страните без обществена поръчка. Липсата на 
информация даваше основание за множество спекулации.  
Както при всяка власт, така и при кабинета "Орешарски" най-щедро са спонсорирани 
националните телевизии – обществената БНТ, бТВ, Нова телевизия и ТВ7, в която най-често се 
изявяваха предишните управляващи. Доскоро програмен шеф на телевизията беше сестрата 
на министър Златанова – Миляна Велева. Най-крупните суми при радиостанциите са отивали 
за Дарик, Фокус и БНР.  
По-малки суми са отпускани на телевизиите "България Он Еър", "Европа", "Канал 3". ТВТ, 
Фолклор, Фен ТВ, ВТВ, Фиеста и други.  
Пари в последната минута  
Една част от договарянето на т.нар. програмно време е направено в последните дни на 
кабинета Орешарски, след като вече беше обявено че ще има предсрочни избори. Три 
договора дори са подписани преди предаването на властта на служебния кабинет – на 5 август. 
Те са сключени по програмите "Транспорт" и "Околна среда", чиито министри бяха от квотата на 
ДПС.  
По "Транспорт" договорите са с БНТ за 149 985 лв. и с бТВ за 142 080 лв. Договорът по "Околна 
среда" е с бТВ радио за 79 560 лв.  
В дните преди оттеглянето на правителството на БСП и ДПС по "Околна среда" са подписани 
договори за над 1.2 млн. лв. с бТВ, Нова, ТВТ, БТБ, Метрорадио и радио Фокус. Натискът за 
подписването на тези договори стана причина тогавашният шеф на програмата Яна Георгиева 
да хвърли оставка и да напусне Министерството на околната среда. В момента Георгиева 
отново е на поста.  
На практика купуването на медийно време в последната секунда може да се разглежда и като 
авансово плащане за "справедливо" отразяване на предизборната кампания на съответните 
политически партии.  
Така по програмите "Транспорт", "Техническа помощ" (под шапката на Зинаида Златанова) и 
"Административен капацитет" (под шапката на Петър Чобанов) са дадени средно по около един 
милион лева в последните дни на правителството на Орешарски. Бившият финансов министър 
Петър Чобанов беше в две листи на ДПС и влиза в новия парламент.  
Зинаида Златанова и тогавашният министър на транспорта Данаил Папазов не участваха в 
предизборната надпревара.  
Драгомир Стойнев и Десислава Терзиева най-щедри към телевизиите  

http://mediapool.bg/reklama-na-evrofondovete-za-nad-9-mln-lv-pri-kabineta-oresharski-news225811.html
http://mediapool.bg/reklama-na-evrofondovete-za-nad-9-mln-lv-pri-kabineta-oresharski-news225811.html


 

 
13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

От министрите от квотата на БСП в предишното правителство най-щедри за финансиране на 
европейските програми по телевизии и радиа са били икономическият Драгомир Стойнев и 
регионалният Десислава Терзиева. И двамата бяха в листите на БСП, като Стойнев влезе в 
новото Народно събрание, докато Терзиева остана под чертата.  
Програма "Конкурентоспособност", която е под шапката на икономическото министерство, е 
платила програмно време за над 3 млн. лв., докато "Регионално развитие" – над 2.1 млн. лв. По 
тази програма обаче са сключени най-големите договори като единична стойност - с бТВ за 564 
хил. лв., БНТ – 516 хил. лв. и Нова телевизия – 443 хил. лв. Има и с други телевизии, но сумите 
са по-скромни. Договор с ТВ7 обаче няма.  
Социалното министерство подпомага майката на пловдивския кмет  
Министерството на труда и социалната политика, под чиято шапка е програма "Човешки 
ресурси", не е сключвало договори за информация и публичност по времето на министър Хасан 
Адемов, според публикуваната справка. Адемов беше на второ място в листата на ДПС в 
Разград.  
Последният подписан договор по тази програма, който е и най-голям като стойност от 2007 г. 
досега, е от времето на служебния кабинет на Марин Райков, когато вицепремиер и министър 
на труда и социалната политика беше Деяна Костадинова. Преди това пък тя бе секретар на 
президента Росен Плевнелиев.  
Договорът за 1.8 млн. лв. за логистика и провеждане на събития по "Човешки ресурси" е 
подписан с обединение "Логистика и събития ЛС".В него влизат фирмите "Марборо Турс" и 
"Квалификация Консултант", която е собственост на Роза Тотева, майка на кмета на Пловдив 
Иван Тотев. Единият от собствениците на "Марборо Турс" Ванко Иванов пък е дарител на БСП.  
Вместо информация и публичност, попълване на дупки по други проекти  
За изминалия програмен период 2007 – 2013 г. за информация и публичност бяха заложени 
общо около 150 млн. лв. по всички програми. Според европейските изисквания поне до 4% от 
бюджета на дадена програма са предназначени за тези цели.  
Досега обаче са договорени около половината, а са усвоени около една трета от планираните 
150 млн. лв. Причината българските правителства да са по-пестеливи в разходването на 
средствата е, че с тях се запълва недостигащо финансиране за изпълнението на важни за 
държавата проекти.  
Така например по програма "Транспорт" от предвидения бюджет от 23.5 млн. лв. е договорен 
под една трета, а са разплатени само 5.3 млн. лв. Причината е, че част от средствата бяха 
пренасочени за изграждане на железопътната инфрастурктура на страната. Средства по 
"Регионално развитие" за медии пък отидоха за интегрираните планове за градско развитие на 
допълнително включените 39 града, които сега Европейската комисия не иска да финансира. 
Подобна е картината и по "Околна среда", където беше направено наддоговаряне с 50% на 
средствата за водна инфраструктура.  
Изключение прави Програмата за развитие на селските райони, която е с най-голям бюджет от 
36 млн. лв. Той е договорен почти изцяло, но разплатените до момента средства възлизат на 
близо 24 млн. лв.  
 



 

 
14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

Дата: 10.10.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1918088023  
Брой думи: 385  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ на 
запитване на БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Щонов освободил 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ на 
запитване на БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на министър Васил Щонов идват, независимо от позицията на ЕК, че "Честите 
смени на служители в администрацията, които работят с европейските фондове, не са от полза 
нито за България, нито за ЕК."  
13-те служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" са сменени в период, 
важен за страната ни, заради необходимостта работата на дирекцията да бъде ускорена, за да 
не се допусне загуба на средства по оперативната програма за изтичащия програмен период. 
На фона на това трябва да бъде финализирана и одобрена от ЕК ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" за 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 1,2 млрд 
евро.  
От МИЕ съобщават още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си на запитването.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган - дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на Оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се финансира изграждането на 
"София тех парк", чийто старт беше даден през месец юли тази година от президента Росен 
Плевнелиев.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1918088023
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17557034  
Брой думи: 497  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това съобщи БГНЕС, 
като се позова на официално писмо от министъра.  
В него се твърди , че "промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид 
натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на 
работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и яснота по 
отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол”.  
 
 
Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по 
еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това съобщи БГНЕС, 
като се позова на официално писмо от министъра.  
В него се твърди , че "промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид 
натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на 
работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и яснота по 
отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол”.  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност.  
"Честите смени на служители в администрацията, които работят с европейските фондове, не са 
от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази формулировка от осем години Брюксел се 
опитва да ограничи практиката всяка следваща власт да извършва политически уволнения и 
назначения в органите, които разпределят европейските фондове. Очевидно обаче тези опити 
не срещат разбиране, дори и при служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите.  
Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да ускорят работата си, за да 
минимизират рисковете от загуба на европейски средства от програмен период 2007-2013 г., те 
трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 1,2 млрд 
евро в следващите седем години.  
До момента от Министерството на икономиката не са обявявали какво се случва с новата 
оперативна програма и по всяка вероятност, включително и заради уволнението на кадри, 
нейното финализиране ще се отложи за началото или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец 
ноември",твърдят от управляващия орган на програмата „Конкурентоспособност”.  
Управлението на ОП " Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев.  
Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се финансира изграждането на 
"София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, направи лично Росен 
Плевнелиев.  
Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от близо 300 дка в района на 4-ти 
километър в София. Изпълнителен директор на "София тех парк" е арх.Елица Панайотова, 
бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и управляван от фирми, в които 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17557034
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участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица медийни публикации се твърди, че 
проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект Ангел Захариев, съпруг на 
вицепремиера Екатерина Захариева. /БЛИЦ  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/mladezh_ot_abv_pokoryava_varhove__-
257393.html  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва.  
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
 
Заглавие: Младеж от АБВ покорява върхове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва.  
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
Финансира се по оперативната програма "Конкурентоспособност" и чрез него Видин 
получава втори районен бизнес инкубатор. В момента за нуждите му в града се строи нова 6-
етажна сграда. В нея ще се разположат 40 фирми, които ще открият 150 работни места. Като 
депутат Иван Иванов ще работи за създаването на агенция за развитието на Северозапада, 
чието седалище да бъде във Видин. В нея ще работят 30 - 40 експерти, които ще оказват 
помощ на начинаещи бизнесмени да разработват проекти на фирми, общини и 
неправителствени организации.  
"Защото Северозападът се нуждае от специални грижи и това е първата от тях", смята новият 
народен представител. "Георги Първанов бе много щастлив като разбра, че АБВ ще има 
депутат от Видин", призна Иван.  
Той не е женен, тепърва ще си търси изгора. Знае, че като депутат ще му остава малко време 
за любимото занимание - планински туризъм. Бил е няколко пъти на старопланинския първенец 
в района - връх Миджур, бил е на Черни връх, изкачвал е Рила планина. В парламента се 
надява, че ще може да общува с всички депутати от района. "С червения лидер Михаил Миков 
няма какво да делим, познати сме, но не сме се срещали специално. Двамата сме родени в 
един ден - 16 юни. Само че аз много по-късно, през 1986 година", казва младият депутат.  
 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/mladezh_ot_abv_pokoryava_varhove__-257393.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/mladezh_ot_abv_pokoryava_varhove__-257393.html
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=680240  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
 
Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по 
еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=680240
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За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана. 
/БГНЕС  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/77237  
Брой думи: 910  
 
 
Резюме: Рекламата на европейските фондове по телевизии и радиостанции при управлението 
на Пламен Орешарски е струвала над 9.2 млн. лв. От тях три договора за близо 400 хил. лв. са 
подписани в последния ден преди предаването на властта на служебното правителство. Това 
става ясно от публикуваната справка за сключените договори на портала на еврофондовете.  
Информация за разпределянето на европейските средства за телевизии, радистанции и медия 
агенции за първи път започна да публикува вицепремиерът и министър на правосъдието в 
предишното правителство Зинаида Златанова.  
 
 
Заглавие: Реклама на еврофондовете за над 9 млн. лв. при кабинета "Орешарски"  
Подзаглавие: Три договора за близо 400 хил. лв., подписани в деня преди предаването на 
властта  
Автор:  
Текст: Рекламата на европейските фондове по телевизии и радиостанции при управлението на 
Пламен Орешарски е струвала над 9.2 млн. лв. От тях три договора за близо 400 хил. лв. са 
подписани в последния ден преди предаването на властта на служебното правителство. Това 
става ясно от публикуваната справка за сключените договори на портала на еврофондовете.  
Информация за разпределянето на европейските средства за телевизии, радистанции и медия 
агенции за първи път започна да публикува вицепремиерът и министър на правосъдието в 
предишното правителство Зинаида Златанова.  
Дотогава договорите за купуване на телевизионно и радио време оставаха скрити, защото 
сключването им става с пряко договаряне между страните без обществена поръчка. Липсата на 
информация даваше основание за множество спекулации.  
Както при всяка власт, така и при кабинета "Орешарски" най-щедро са спонсорирани 
националните телевизии – обществената БНТ, бТВ, Нова телевизия и ТВ7, в която най-често се 
изявяваха предишните управляващи. Доскоро програмен шеф на телевизията беше сестрата 
на министър Златанова – Миляна Велева. Най-крупните суми при радиостанциите са отивали 
за Дарик, Фокус и БНР.  
По-малки суми са отпускани на телевизиите "България Он Еър", "Европа", "Канал 3". ТВТ, 
Фолклор, Фен ТВ, ВТВ, Фиеста и други.  
Пари в последната минута  
Една част от договарянето на т.нар. програмно време е направено в последните дни на 
кабинета Орешарски, след като вече беше обявено че ще има предсрочни избори. Три 
договора дори са подписани преди предаването на властта на служебния кабинет – на 5 август. 
Те са сключени по програмите "Транспорт" и "Околна среда", чиито министри бяха от квотата на 
ДПС.  
По "Транспорт" договорите са с БНТ за 149 985 лв. и с бТВ за 142 080 лв. Договорът по "Околна 
среда" е с бТВ радио за 79 560 лв.  
В дните преди оттеглянето на правителството на БСП и ДПС по "Околна среда" са подписани 
договори за над 1.2 млн. лв. с бТВ, Нова, ТВТ, БТБ, Метрорадио и радио Фокус. Натискът за 
подписването на тези договори стана причина тогавашният шеф на програмата Яна Георгиева 
да хвърли оставка и да напусне Министерството на околната среда. В момента Георгиева 
отново е на поста.  
На практика купуването на медийно време в последната секунда може да се разглежда и като 
авансово плащане за "справедливо" отразяване на предизборната кампания на съответните 
политически партии.  
Така по програмите "Транспорт", "Техническа помощ" (под шапката на Зинаида Златанова) и 
"Административен капацитет" (под шапката на Петър Чобанов) са дадени средно по около един 
милион лева в последните дни на правителството на Орешарски. Бившият финансов министър 
Петър Чобанов беше в две листи на ДПС и влиза в новия парламент.  
Зинаида Златанова и тогавашният министър на транспорта Данаил Папазов не участваха в 
предизборната надпревара.  
Драгомир Стойнев и Десислава Терзиева най-щедри към телевизиите  
От министрите от квотата на БСП в предишното правителство най-щедри за финансиране на 
европейските програми по телевизии и радиа са били икономическият Драгомир Стойнев и 

http://www.vlastta.com/displaynews/77237
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регионалният Десислава Терзиева. И двамата бяха в листите на БСП, като Стойнев влезе в 
новото Народно събрание, докато Терзиева остана под чертата.  
Програма "Конкурентоспособност", която е под шапката на икономическото министерство, е 
платила програмно време за над 3 млн. лв., докато "Регионално развитие" – над 2.1 млн. лв. По 
тази програма обаче са сключени най-големите договори като единична стойност - с бТВ за 564 
хил. лв., БНТ – 516 хил. лв. и Нова телевизия – 443 хил. лв. Има и с други телевизии, но сумите 
са по-скромни. Договор с ТВ7 обаче няма.  
Социалното министерство подпомага майката на пловдивския кмет  
Министерството на труда и социалната политика, под чиято шапка е програма "Човешки 
ресурси", не е сключвало договори за информация и публичност по времето на министър Хасан 
Адемов, според публикуваната справка. Адемов беше на второ място в листата на ДПС в 
Разград.  
Последният подписан договор по тази програма, който е и най-голям като стойност от 2007 г. 
досега, е от времето на служебния кабинет на Марин Райков, когато вицепремиер и министър 
на труда и социалната политика беше Деяна Костадинова. Преди това пък тя бе секретар на 
президента Росен Плевнелиев.  
Договорът за 1.8 млн. лв. за логистика и провеждане на събития по "Човешки ресурси" е 
подписан с обединение "Логистика и събития ЛС".В него влизат фирмите "Марборо Турс" и 
"Квалификация Консултант", която е собственост на Роза Тотева, майка на кмета на Пловдив 
Иван Тотев. Единият от собствениците на "Марборо Турс" Ванко Иванов пък е дарител на БСП.  
Вместо информация и публичност, попълване на дупки по други проекти  
За изминалия програмен период 2007 – 2013 г. за информация и публичност бяха заложени 
общо около 150 млн. лв. по всички програми. Според европейските изисквания поне до 4% от 
бюджета на дадена програма са предназначени за тези цели.  
Досега обаче са договорени около половината, а са усвоени около една трета от планираните 
150 млн. лв. Причината българските правителства да са по-пестеливи в разходването на 
средствата е, че с тях се запълва недостигащо финансиране за изпълнението на важни за 
държавата проекти.  
Така например по програма "Транспорт" от предвидения бюджет от 23.5 млн. лв. е договорен 
под една трета, а са разплатени само 5.3 млн. лв. Причината е, че част от средствата бяха 
пренасочени за изграждане на железопътната инфрастурктура на страната. Средства по 
"Регионално развитие" за медии пък отидоха за интегрираните планове за градско развитие на 
допълнително включените 39 града, които сега Европейската комисия не иска да финансира. 
Подобна е картината и по "Околна среда", където беше направено наддоговаряне с 50% на 
средствата за водна инфраструктура.  
Изключение прави Програмата за развитие на селските райони, която е с най-голям бюджет от 
36 млн. лв. Той е договорен почти изцяло, но разплатените до момента средства възлизат на 
близо 24 млн. лв.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://burgasnews.com/novini-stranata/78490-shtonov-uvolnil-13-eksperti  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: Служебният министър Васил Щонов е уволнил 13 експерти по еврофондовете в 
Министерството на икономиката и енергетиката. "Промените са в резултат на оптимизация на 
процесите предвид натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на 
ефективността на работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и 
яснота по отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол." 
Така от ведомството мотивират решението за освобождаването на експертите, които са 
работили в Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Щонов уволнил 13 експерти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър Васил Щонов е уволнил 13 експерти по еврофондовете в 
Министерството на икономиката и енергетиката. "Промените са в резултат на оптимизация на 
процесите предвид натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на 
ефективността на работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и 
яснота по отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол." 
Така от ведомството мотивират решението за освобождаването на експертите, които са 
работили в Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Действията на министър Васил Щонов идват, независимо от позицията на ЕК, че "Честите 
смени на служители в администрацията, които работят с европейските фондове, не са от полза 
нито за България, нито за ЕК."  
13-те служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" са сменени в период, 
важен за страната ни, заради необходимостта работата на дирекцията да бъде ускорена, за да 
не се допусне загуба на средства по оперативната програма за изтичащия програмен период. 
На фона на това трябва да бъде финализирана и одобрена от ЕК ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" за 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 1,2 млрд 
евро.  
От МИЕ съобщават още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си на запитването.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган - дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на Оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се финансира изграждането на 
"София тех парк", чийто старт беше даден през месец юли тази година от президента Росен 
Плевнелиев.  
 

http://burgasnews.com/novini-stranata/78490-shtonov-uvolnil-13-eksperti
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4359978  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." 
 
Заглавие: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4359978
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Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4359981  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." 
 
Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4359981
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Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-118684  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
Това става ясно от отговор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 
при МИЕ до БГНЕС.  
„Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол.“ 
 
 
Заглавие: Щонов разчистил 13 експерти по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
Това става ясно от отговор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 
при МИЕ до БГНЕС.  
„Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол.“ Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“.  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците,  
които управляват европейската солидарност.  
„Честите смени на служители в администрацията, които работят с европейските фондове, не са 
от полза нито за България, нито за ЕК.“ Под тази формулировка от осем години Брюксел се 
опитва да ограничи практиката всяка следваща власт да извършва политически уволнения и 
назначения в органите, които разпределят европейските фондове. Очевидно обаче тези опити 
не срещат разбиране, дори и при служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен че служителите на Министерството на икономиката трябва да ускорят 
работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от програмен 
период 2007-2013 г.,  
те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г.,  
по която България би могла да усвои близо 1,2 млрд евро в следващите седем години. До 
момента от Министерството на икономиката не са обявявали какво се случва с новата 
оперативна програма и по всяка вероятност, включително и заради уволнението на кадри, 
нейното финализиране ще се отложи за началото или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица.  
Предвижда се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец 
ноември", уточняват от УО на ОП „Конкурентоспособност“ в отговора си до агенцията.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност".  
От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от страна на българския 
сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството на финансите.  
За спиране на една от осите на Оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. „Има грешки, 

http://www.bnews.bg/article-118684
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които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Управлението на ОП „Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев.  
Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се финансира изграждането на 
"София тех парк",  
чиято първа копка, през юли месец тази година, направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият 
технологичен парк се изгражда върху площ от близо 300 дка в района на 4-ти километър в 
София. Изпълнителен директор на "София тех парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен 
мениджър на "Бизнес парк София", изграден и управляван от фирми, в които участие преди 
години е имал Росен Плевнелиев. В редица медийни публикации се твърди, че проектирането 
на "София тех парк" се свързва с архитект Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина 
Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.zdrave.net  
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=QJ6xwoHjo88%3d  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: Робот за инвитро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт. Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в Института 
неговият директор проф. Васил Кавърджиков, цитиран на страницата на академията. 
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира.  
 
Заглавие: До месец робот за инвитро процедури започва тестове в наша клиника  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за инвитро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт. Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в Института 
неговият директор проф. Васил Кавърджиков, цитиран на страницата на академията. 
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира.  
С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, като се маркира 
най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира сперматозоидът в 
яйцеклетката. Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид 
е оставен в ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата „Микрона” към 
Института по механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. 
проектът получава финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Очаква 
се до месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия, съобщават още от БАН.  
 

http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=QJ6xwoHjo88%3d
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://www.haskovo.net/news/169006/Robot-za-in-vitro-proceduri-na-BАN-sas-zlaten-medal  
Брой думи: 479  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт.  
Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в института неговият директор 
проф. Васил Кавърджиков, съобщиха от БАН.  
 
 
Заглавие: Робот за ин витро процедури на БАН със златен медал  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт.  
Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в института неговият директор 
проф. Васил Кавърджиков, съобщиха от БАН.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид е оставен в 
ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата "Микрона" към Института по 
механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът 
получава финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Очаква се до 
месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още "материал на бъдещето" заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области. Беше демонстрирана апаратура за 
измерване на електромеханичните свойства на кръвта. Посетителите бяха запознати с 
методите за установяване на наркотични вещества в кръвни проби чрез изследване на 
вискозитета на кръвта.  
В направление "Биомеханика" бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: "От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир", "Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?" и 
"Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот". В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. 
Институтът работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и 
НАСА, и си сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в 
него се обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец.  
 

http://www.haskovo.net/news/169006/Robot-za-in-vitro-proceduri-na-BАN-sas-zlaten-medal
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/post/100470736/za-dva-meseca-sa-uvolneni-13-eksperti-po-evrofondovete  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени 
от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от отговор на 
министерството до агенция БГНЕС.  
 
Заглавие: За два месеца са уволнени 13 експерти по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Тринайсет експерти по еврофондовете в Министерството на икономиката са уволнени от 
началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от отговор на 
министерството до агенция БГНЕС.  
Експертите са работили в Управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". От министерството са мотивирали уволненията с необходимостта 
да се подобри ефективността и ясно да се знае кой носи отговорността.  
Действията на министър Щонов са в противовес с дългогодишните опити на ЕК да ограничи 
чистките сред чиновниците, които управляват европейските фондове, посочват от БГНЕС.  
ОП "Конкурентоспособност" финансира проекти на малки и средни предприятия в сферата на 
иновациите, модернизиране на технологиите и др.  
 

http://bnr.bg/post/100470736/za-dva-meseca-sa-uvolneni-13-eksperti-po-evrofondovete
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/shtonov-uvolni-13-eksperta-po-evrofondovete:54700  
Брой думи: 485  
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
В него се твърди , че "промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид 
натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на 
работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и яснота по 
отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол”.  
 
Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов.  
В него се твърди , че "промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид 
натовареността на отделите в дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на 
работа, необходимостта от специализация в определени дейности, както и яснота по 
отношение отговорностите на всяка стъпка от процеса на управление и контрол”.  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност.  
"Честите смени на служители в администрацията, които работят с европейските фондове, не са 
от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази формулировка от осем години Брюксел се 
опитва да ограничи практиката всяка следваща власт да извършва политически уволнения и 
назначения в органите, които разпределят европейските фондове. Очевидно обаче тези опити 
не срещат разбиране, дори и при служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите.  
Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да ускорят работата си, за да 
минимизират рисковете от загуба на европейски средства от програмен период 2007-2013 г., те 
трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 1,2 млрд 
евро в следващите седем години.  
До момента от Министерството на икономиката не са обявявали какво се случва с новата 
Оперативна програма и по всяка вероятност, включително и заради уволнението на кадри, 
нейното финализиране ще се отложи за началото или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец 
ноември",твърдят от управляващия орган на програмата „Конкурентоспособност”.  
Управлението на ОП " Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев.  
Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се финансира изграждането на 
"София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, направи лично Росен 
Плевнелиев.  
Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от близо 300 дка в района на 4-ти 
километър в София. Изпълнителен директор на "София тех парк" е арх.Елица Панайотова, 
бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и управляван от фирми, в които 
участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица медийни публикации се твърди, че 
проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект Ангел Захариев, съпруг на 
вицепремиера Екатерина Захариева.  
 

http://www.snews.bg/bg/statiya/shtonov-uvolni-13-eksperta-po-evrofondovete:54700
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/81005  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: Българската академия на науките (БАН) показа робот за ин витро процедури, който 
започва до месц експериментална работа в реални условия. Той е разработен в Института по 
механика и е получил златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата 
седмица, отличен е и с приз за иновативен продукт. Това съобщи при откриването на Деня на 
отворените врати в Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
 
Заглавие: БАН разработи робот за ин витро  
Подзаглавие: Започва работа след месец  
Автор:  
Текст: Българската академия на науките (БАН) показа робот за ин витро процедури, който 
започва до месц експериментална работа в реални условия. Той е разработен в Института по 
механика и е получил златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата 
седмица, отличен е и с приз за иновативен продукт. Това съобщи при откриването на Деня на 
отворените врати в Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката. С помощта на робота се извършва оценка на сперматозоидите по форма и 
скорост, като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се 
инжектира в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, което прави целия процес по-прецизен и дава 
100 % сигурност, че яйцеклетката е хваната от робота и сперматозоидът е инжектиран в 
цитоплазмата й. Успеваемостта на самата процедура зависи от самите специалисти, които 
използват робота.  
Роботът за ин витро процедури на БАН вече е спечелил златен медал на Международния 
панаир в Пловдив, а създателите му са са удостоени с приз за иновативен продукт.  
Роботът е част от разработките на фирмата „Микрона” към Института по механика и по него 
екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът получава финансиране по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/81005
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152926  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." 
 
Заглавие: ОФИЦИАЛНО: СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР ЩОНОВ УВОЛНИ 13 ЕКСПЕРТА ПО 
ЕВРОФОНДОВЕТЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на Оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=152926
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Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Брой думи: 1390  
 
 
Резюме: Сърбия не се отказва от намерението си да строи газопровода „Южен поток”. 
„Подготовката за строителството му върви по план” – заяви във вторник пред журналисти 
външният министър и сръбски вицепремиер Ивица Дачич след заседание на 
междуправителствения руско-сръбски комитет по търговско, икономическо и научно-техническо 
сътрудничество.  
 
Заглавие: Газови връзки оплитат Европа в гъста мрежа  
Подзаглавие: Какво, къде и кога ще се строи, пренася и доставя по света и у нас  
Автор:  
Текст: Сърбия не се отказва от намерението си да строи газопровода „Южен поток”. 
„Подготовката за строителството му върви по план” – заяви във вторник пред журналисти 
външният министър и сръбски вицепремиер Ивица Дачич след заседание на 
междуправителствения руско-сръбски комитет по търговско, икономическо и научно-техническо 
сътрудничество.  
Последният вариант за маршрута на „Южен поток“ предвижда, излизайки на европейския бряг в 
България, газопроводът да продължи към Сърбия, където ще се раздели. Едното разклонение 
ще тръгне през Унгария към Австрия, а другото – през Унгария и Словения към Италия. Освен 
това е набелязано и строителство на разклонения в Хърватия и Сърбия. Сръбският посланик в 
Руската федерация Славенко Терзич заяви миналата седмица, че се очаква началото на 
изграждането на „Южен поток“ в западната ни съседка да започне в края на тази година.  
Проектът за строителството на газопровода през акваторията на Черно море в страните на 
Южна и Централна Европа за целите на диверсификация на маршрутите на експортните 
доставки на природен газ се реализира от „Газпром“. Началото на изпълнението му бе 
поставено на 7 декември 2012 г. в Анапа. Първият газ в Европа по новата тръба е планиран да 
тръгне в края на 2015 г., като до най-крайния пункт, който ще бъде в Австрия, ще стигне в края 
на 2016 г. А пълната си мощност газопроводът ще постигне през 2018 г.  
Понастоящем Еврокомисията се опитва да блокира проекта, аргументирайки се, че той не 
съответства на нормите на Третия енергопакет, забраняващ на компаниите, добиващи газ, да 
притежават магистрални тръбопроводи в ЕС. С други думи енергийните компании не могат да 
притежават и суровината, и средствата за нейното разпределение Припомняме, че през август 
тогавашният наш икономически министър Васил Щонов нареди на Българския енергиен 
холдинг да преустанови всякакви работи по строителството на съоръжението на територията 
на страната.  
В своя годишен доклад за разширяването, публикуван в сряда, 8 октомври, Брюксел 
предупреди Сърбия, че перспективите й за еврочленство ще пострадат, ако реши да изгражда 
„Южен поток", заявявайки й, че „междуправителственото споразумение между Сърбия и Русия 
за изграждането на тръбопровода „Южен поток" не е съвместимо с правото на ЕС". „Сърбия не 
трябва да продължава работите по изграждането на "Южен поток", докато договорката не е 
приведена в съответствие с европейските закони", се казва в доклада.  
Еврокомисията повтаря същата позиция и в т.нар. стратегически доклад, публикуван също в 
сряда. Това е документът, който определя хода на преговорите по присъединяването през 
следващите 12 месеца.  
„Ще обърнем внимание на важността на диверсификацията, прозрачността на цените и достъпа 
на трети страни до мрежите за пренос на енергия", отбелязва специализираното издание 
EUobserver, позовавайки се на свои източници в европейските институции. Съгласно 
европейското законодателство енергийните компании не могат да притежават и суровината, и 
средствата за нейното разпределение. Освен това те трябва да позволят на конкурентите да 
използват техните тръби, като целта е да не се допусне монополите да надуват цените.  
EUobserver припомня, че Русия подписа със Сърбия сделката за "Южен поток" през 2008 г. и 
планира да започне изграждането тази година. Сходни споразумения бяха сключени с Австрия, 
България, Хърватия, Гърция, Унгария и Словения, както и меморандум за сътрудничество с 
Република Сръбска в Босна.  
Но ЕК предупреди държавите членки, че рискуват да бъдат глобени, което накара и нашата 
страна да спре изграждането на тръбата. В Сърбия, където се очаква „Южен поток" да осигури 

http://www.desant.net/show-news/31439/
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2 милиарда евро чуждестранни инвестиции, влиянието на Еврокомисията е ограничено до 
темпа на преговорите за присъединяване.  
„Казваме на кандидат-членките: Чуйте, ако продължавате с "Южен поток", нарушавате 
европейското законодателство, което не помага, особено когато предстои да отворите главата 
за енергията в предприсъединителните преговори", изтъква един от източниците на EUobserver.  
През последните години Сърбия залови обвинени във военни престъпления от конфликтите 
през 90-те години и нормализира отношенията си с Косово, което й осигури прогрес в 
разговорите с Брюксел. Но сега в Европейската централа не са доволни от западната ни 
съседка заради нейния отказ да се присъедини към санкциите на ЕС над Русия.  
Номинираната за върховен представител по външната политика и сигурността на ЕС Федерика 
Могерини заяви при изслушването си пред европарламента, че „Южен поток" дори и в 
съответствие с европейското законодателство не се радва на „подходящи политически 
условия". В същото време за България стана ясно, че поне още 3 до 5 години страната ни няма 
да има алтернатива на руския газ. Толкова време изостава изграждането на връзките между 
нашата газова мрежа и системите на съседните държави Румъния, Гърция, Турция и Сърбия. 
Това заяви пред журналисти във вторник зам.-министърът на икономиката и енергетиката от 
служебното правителство Антон Павлов.  
Интерконекторите с Румъния, Гърция и Сърбия бяха финансирани от Европейската комисия и 
първите два вече трябваше да са почти готови. Пусковият им срок бе планиран за края на тази 
година. Но дори и най-напредналата част от тях – тази между Русе и Гюргево, по която са 
изградени сухопътните участъци, едва ли скоро ще влезе в експлоатация заради проблеми с 
подводното трасе.  
За българо-гръцката връзка едва миналата седмица Регионалното министерство одобри част 
от подробния устройствен план на участък от трасето на българска територия, а сръбската все 
още е на фаза идеен проект. По отношение на връзката с Турция преговорите са в начална 
фаза.  
Както отбелязва „Медиапул“, забавянето на газовите връзки, които би трябвало да осигурят 
алтернативни на руските газови доставки, всъщност работи за запазване на статуквото, от 
което големият печеливш е държавният оператор и собственик на газопреносната ни мрежа 
„Булгартрансгаз", взимащ директно участие в строежа на връзките с Гърция и Румъния. Без 
интерконектори, половината от чийто капацитет трябва да се даде на други доставчици, както 
изисква европейското законодателство, държавата държи капсулиран пазара и гарантира 
монопола на своето дружество.  
Трудно е да се каже дали забавянето на строежа на интерконекторите е заради пословичната 
ни неспособност да си свършваме работата навреме, или пък е плод на негласната протекция 
над „Булгартрансгаз". Но засега държавната компания се радва на безметежно доминиране на 
пазара като газов доставчик.  
По думите на зам.-министър Павлов служебното правителство работи активно за изпълнението 
на тези проекти, които стартираха още по времето на правителството на Сергей Станишев през 
2009 г. Те бяха определяни като приоритетни и от следващото правителство на Бойко Борисов, 
и от това на Пламен Орешарски, както и от промеждутъчното служебно правителство на Марин 
Райков. Резултатът е, че проектите продължават да са със същия статус.  
Газовата връзка със Сърбия първоначално получи финансиране от програмата "Регионално 
развитие" за предишния програмен период, но след като стана ясно, че няма да се реализира, 
сега се движи по Оперативна програма „Конкурентоспособност". Предвижда се с пари от 
тази програма да се изготви предпроектното проучване по газовата връзка България - Сърбия, 
уточни Павлов. Относно потенциалните доставки през тази тръба той коментира, че идеята е 
интерконекторът да може да доставя газ и в двете посоки – от страна на Сърбия, от терминали 
в Хърватия, а от България – газ от мрежата на Южния газов коридор.  
От изявлението му във вторник стана ясно обаче, че по трасето има сериозни археологически 
обекти и трябва да се намери решение какво ще се прави с тях.  
По отношение на газовата връзка между България и Гърция, зам.-министърът успокои, че се 
работи активно. Нейните пускове срокове бяха отлагани нееднократно, като последната 
актуализация отпраща към 2016 г.  
Засега е ясно, че по нея ще се доставят договорените с Азербайджан 1 млрд. куб. м от 
находището „Шах Дениз ІІ", които обаче ще тръгнат едва през 2019 г. по Трансадриатическия 
газопровод. Затова сега трябва да се търсят варианти как този интерконектор ще се напълни 
със синьото гориво. Всъщност, той е единственият, в чиято реализация няма пряко да участва 
„Булгартрансгаз". В дружеството, което ще пренася газта по това трасе, дял има Българският 
енергиен холдинг.  
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За газовата връзка България – Турция, по думите на Павлов, все още очакваме Анкара да даде 
оферта с цената на газа и на транзита. На наша територия интерконекторът ще се гради от 
„Булгартрансгаз", а на турска земя – от тамошната компания „Боташ". И за двете връзки със 
съседите ни на юг все още се търси финансиране.  
Междувременно от изявление на енергийния министър на САЩ Ърнест Мониц стана ясно, че 
износът на природен газ от САЩ няма да започне реално преди 2015 г. или началото на 2016 г., 
а достигането му на съществени количества може би ще стане едва в края на десетилетието. 
Той попари надеждите на Украйна, че американците ще помогнат на Киев да намали 
зависимостта си от руския газ. „Няма бързо решение на въпроса“ - категоричен е Мониц и 
прехвърли топката на „редица международни експерти от държавите от Г7 или ЕС“, които 
следвало да съдействат на украинците да разрешат проблемите си с енергийните доставки за 
зимния период.  
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Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." 
 
Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  

http://www.republika.bg/index.php?id=82953
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Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-78649.html  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
 
Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по 
еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата Оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  

http://www.e-79.com/news-78649.html
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За спиране на една от осите на Оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-10&article=508444  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва. 
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
 
Заглавие: Младок от АБВ катери баири  
Подзаглавие:  
Автор: Първолета Цветкова  
Текст: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва. 
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
Финансира се по оперативната програма "Конкурентоспособност" и чрез него Видин 
получава втори районен бизнес инкубатор. В момента за нуждите му в града се строи нова 6-
етажна сграда. В нея ще се разположат 40 фирми, които ще открият 150 работни места. Като 
депутат Иван Иванов ще работи за създаването на агенция за развитието на Северозапада, 
чието седалище да бъде във Видин. В нея ще работят 30 - 40 експерти, които ще оказват 
помощ на начинаещи бизнесмени да разработват проекти на фирми, общини и 
неправителствени организации. "Защото Северозападът се нуждае от специални грижи и това е 
първата от тях", смята новият народен представител. "Георги Първанов бе много щастлив като 
разбра, че АБВ ще има депутат от Видин", призна Иван. Той не е женен, тепърва ще си търси 
изгора. Знае, че като депутат ще му остава малко време за любимото занимание - планински 
туризъм. Бил е няколко пъти на старопланинския първенец в района - връх Миджур, бил е на 
Черни връх, изкачвал е Рила планина. В парламента се надява, че ще може да общува с всички 
депутати от района. "С червения лидер Михаил Миков няма какво да делим, познати сме, но не 
сме се срещали специално. Двамата сме родени в един ден - 16 юни. Само че аз много по-
късно, през 1986 година", казва младият депутат.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-10-10&article=508444
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.kmeta.bg  
Връзка: http://www.kmeta.bg/robot-na-ban-za-in-vitro-proceduri-poluchi-zlaten-medal-35872.html  
Брой думи: 493  
 
Резюме: Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира.  
Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен медал 
на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за иновативен 
продукт.  
Това разкри проф. Васил Кавърджиков, съобщиха за kmeta.bg от БАН.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид е оставен в 
ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата "Микрона" към Института по 
механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът 
получава финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Очаква се до 
месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още "материал на бъдещето" заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области. Беше демонстрирана апаратура за 
измерване на електромеханичните свойства на кръвта. Посетителите бяха запознати с 
методите за установяване на наркотични вещества в кръвни проби чрез изследване на 
вискозитета на кръвта.  
В направление "Биомеханика" бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: "От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир", "Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?" и 
"Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот". В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. 
Институтът работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и 
НАСА, и си сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в 
него се обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец.  
 

http://www.kmeta.bg/robot-na-ban-za-in-vitro-proceduri-poluchi-zlaten-medal-35872.html
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.reporterbg.com  
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=82953  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
 
Заглавие: Щонов уволни 13 експерта по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за Оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  
За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 

http://reporterbg.com/index.php?id=82953


 

 
46 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/1

1
/2

0
1
4

 

които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1191740  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
 
Заглавие: Официално: Служебният министър Щонов уволни 13 експерта по 
еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 13 експерта по еврофондовете в Министерството на икономиката и енергетиката са 
уволнени от началото на мандата на служебния министър Васил Щонов. Това става ясно от 
отговор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при МИЕ до 
БГНЕС.  
"Промените са в резултат на оптимизация на процесите предвид натовареността на отделите в 
дирекцията и усилията за подобряване на ефективността на работа, необходимостта от 
специализация в определени дейности, както и яснота по отношение отговорностите на всяка 
стъпка от процеса на управление и контрол." Така от ведомството мотивират решението за 
освобождаването на експертите, които са работили в Управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Действията на служебния министър на икономиката Васил Щонов са в пълен противовес с 
дългогодишните опити на Европейската комисия да ограничи чистките сред чиновниците, които 
управляват европейската солидарност. "Честите смени на служители в администрацията, които 
работят с европейските фондове, не са от полза нито за България, нито за ЕК." Под тази 
формулировка от осем години Брюксел се опитва да ограничи практиката всяка следваща 
власт да извършва политически уволнения и назначения в органите, които разпределят 
европейските фондове. Очевидно обаче тези опити не срещат разбиране, дори и при 
служебните правителства.  
Уволнението на 13 служители от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" се 
извършва в изключително неподходящ момент за оперативната програма, която финансира 
проекти на малки и средни предприятия в сферата на иновациите, модернизиране на 
технологиите и др. Освен, че служителите на Министерството на икономиката трябва да 
ускорят работата си, за да минимизират рисковете от загуба на европейски средства от 
програмен период 2007-2013 г., те трябва да финализират успешно и одобрението от ЕК на ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която България би могла да усвои близо 
1,2 млрд евро в следващите седем години. До момента от Министерството на икономиката не 
са обявявали какво се случва с новата оперативна програма и по всяка вероятност, 
включително и заради уволнението на кадри, нейното финализиране ще се отложи за началото 
или дори средата на 2015 г.  
От МИЕ съобщиха още, че не очакват загуба на евросредства за 2014 г., съгласно правилото 
N+2. "До края на годината следва да се сертифицират 88 млн.лева по програмата, 70 млн. от 
които предстои да бъдат представени за сертификация през следващата седмица. Предвижда 
се останалите да бъдат включени в доклад по сертификация в началото на месец ноември", 
уточняват от УО на ОП "Конкурентоспособност" в отговора си до БГНЕС.  
От икономическото министерство отричат Европейската комисия да е спирала една от осите на 
ОП "Конкурентоспособност". От отговора обаче не става ясно, дали това не е сторено от 
страна на българския сертифициращ орган – дирекция "Национален фонд" при Министерството 
на финансите.  

http://news.bgnes.com/view/1191740
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За спиране на една от осите на оперативната програма по конкурентоспособност преди 
два дни намекна служебният вицепремиер по еврофондовете Илияна Цанова. "Има грешки, 
които се отстраняват", работим по някои констатации, но няма нищо страшно. Беше спряна 
една ОС, но не трябваше изобщо да се стига до там", заяви Цанова.  
Управлението на ОП "Конкурентоспособност" е във фокуса на вниманието, освен на 
ресорния служебен министър на икономиката Васил Щонов, а и на служебния вицепремиер по 
икономическата политика Екатерина Захариева, която е в отпуск като началник на кабинета на 
президента Росен Плевнелиев. Оперативната програма осигурява 50 млн.евро, с които се 
финансира изграждането на "София тех парк", чиято първа копка, през юли месец тази година, 
направи лично Росен Плевнелиев. Бъдещият технологичен парк се изгражда върху площ от 
близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Изпълнителен директор на "София тех 
парк" е арх.Елица Панайотова, бивш главен мениджър на "Бизнес парк София", изграден и 
управляван от фирми, в които участие преди години е имал Росен Плевнелиев. В редица 
медийни публикации се твърди, че проектирането на "София тех парк" се свързва с архитект 
Ангел Захариев, съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.  
Президентът Росен Плевнелиев и назначеният от него служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов днес участват в заседание на Индустриалния форум, на който ще 
бъде представено развитието на българската индустрия и иновации за сигурност и отбрана. 
/БГНЕС  

 


