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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.08.2012 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: 4 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 0 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 25.08.2012  
Източник: ТВ Европа  
Предаване: Рубрика с Европейски фонд за регионално развитие  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1824  
 
 
Резюме: Водещ: Здравейте, уважаеми зрители. ТВ Европа, съвместно с Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма стартира предаването Конкурентоспособност, в което 
всяка седмица ще ви разясняваме мерките по ОП Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика. Общата цел на оперативната програма е развитие на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световния пазар. За изпълнението на тази 
цел се насърчават икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни 
предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна 
бизнес среда. В следващите минути ще ви покажем какви са реалните ефекти от програмата и 
как се е подобрила работата на три компании, спечелили проекти по нея. Фирма „Новотехпром” 
ООД - Стара Загора например печели проект за закупуване на модерно оборудване. 
Компанията е основен производител на Балканите на покривни и стенни профили, с които се 
изграждат големите търговски вериги, заводи и спортни зали не само у нас, но и в чужбина.  
 
Текст: Водещ: Здравейте, уважаеми зрители. ТВ Европа, съвместно с Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма стартира предаването Конкурентоспособност, в което 
всяка седмица ще ви разясняваме мерките по ОП Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика. Общата цел на оперативната програма е развитие на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световния пазар. За изпълнението на тази 
цел се насърчават икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни 
предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна 
бизнес среда. В следващите минути ще ви покажем какви са реалните ефекти от програмата и 
как се е подобрила работата на три компании, спечелили проекти по нея. Фирма „Новотехпром” 
ООД - Стара Загора например печели проект за закупуване на модерно оборудване. 
Компанията е основен производител на Балканите на покривни и стенни профили, с които се 
изграждат големите търговски вериги, заводи и спортни зали не само у нас, но и в чужбина.  
Стефан Шоселов, собственик на „Новотехпром” ООД - Стара Загора: Чрез тази 
инвестиция, която в момента правя, аз обновявам тотално моя машинен парк. Всички линии, 
които до момента имах, бяха линии, които бяха произведени преди около 15-20 години във 
водещи европейски фирми, а сега в момента това, което закупувам и това, което касае тази 
програма, ще бъдат отново линии за профилиране на метали, които са също от най-добрите 
фирми. Това е вторият проект, който фирма Новотехпром в момента печели. Първият проект 
беше за една уникална линия за дълбоки профилни покриви, който беше на стойност около 2,5 
млн. евро. И най-добрите фирми в Европа в момента нямат тази генерация, това е най-новото и 
най-доброто, което в момента съществува в Европа за производство на покривни и стенни 
профили, с което аз се гордея. Тази линия се обслужва само от трима човека и 
производствените й възможности са тон на минута профилирани метали.  
Старозагорското дружество е кандидатствало за внедряване на модерните производствени 
линии и по мярка „Енергийна ефективност”. Но подобни проекти не са получили одобрение.  
Стефан Шоселов: В момента тръгва нова програма, която е с една година закъснение. 
Спокойно можеше да бъдат класирани фирмите със същите средства, които са по нова 
програма „Енергийна ефективност”. Можеше да бъдат класирани фирмите и всъщност да 
икономисаме една година - отново проекти, разглеждане на документи и така.  
Ползите от новото оборудване, което ще бъде внедрено в старозагорското дружество са 
безспорни.  
Стефан Шоселов: Чрез тази нова инвестиция, първо, разходите за електроенергия се намалят 
пъти, четири пъти по-енергоспестяващи са като линии. Следващият момент, качеството на 
произведената продукция е още по-добро. Рискът за производствен травматизъм също 
намалява значително, тъй като това са съвсем нова генерация машини и съоръжения. Така че 
надявам се с тази инвестиция, която в момента фирма „Новотехпром” прави, ние да станем 
лидери не на балканския пазар, а на европейския пазар.  
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Според Стефан Шоселов европейските средства, с които се финансират проектите на 
българските предприемачи, са огромна помощ и те трябва максимално да се използват, за да 
се увеличат производствените обеми, което ще доведе до успешно развитие на икономиката в 
страната.  
Стефан Шоселов: Сега е моментът българските фирми да направят всичко възможно да 
участват по тези програми и да обновят техния машинен парк. Това е невероятна възможност, 
която ни дават европейските програми. Разберете, с тази свита икономика, с това свито 
строителство, ако ние трябва със собствени средства да финансираме закупуване и 
изграждане на такива предприятия и съоръжения, това просто е невъзможно. Това просто, 
възможно е, но ние няма да можем да възвърнем инвестициите си следващите сто години. 
Затова казвам, че тези програми помагат невероятно много. И бих желал да насоча вниманието 
на управляващите, на министъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма да 
направят всичко възможно да стимулират хората, които инвестират в създаване действително 
на икономически потенциал на страната, създаване на нови предприятия, машини, 
съоръжения. Това е нещо, което в следващите години ще ни изтегли от икономическата криза. 
Защото в момента най-големите инвестициите се правят във вериги магазини. Тези вериги 
магазини, вие знаете, в следващите години какво правят – те убиват малките магазини, които 
са в България и след това парите от печалбите се изнасят в чужбина. Докато ние, българските 
фирми пак, инвестирайки ще създаваме инфраструктура и ще оставяме капиталите, които в 
момента ние получаваме, ще ги инвестираме отново в България. Това е начинът.  
Фирма „Новотехпром” ООД – Стара Загора кандидатства за финансиране с още два проекта по 
ОП „Конкурентоспособност” и очаква отново положителна оценка.  
Машиностроителното предприятие „Перла” в Нова Загора пък е сред многобройните български 
фирми, които са се възползвали от безвъзмездното финансиране на проекти по европейските 
програми. С помощта на мярка „Технологична модернизация” на ОП „Конкурентоспособност” 
на българската икономика, дружеството е внедрило в производството си нови машини. 
Фирмата е с над 90-годишна история и се занимава с производството на селскостопанска 
техника, растителнозащитна, почвообработваща, прикачен инвентар, както и производство на 
дървообработващи машини.  
Инж. Николай Монев, изпълнителен директор на „Перла” АД – Нова Загора: Закупихме 
технологично оборудване, състоящо се от един вертикален обработващ център, 
електромеханизирана машина за огъване на ламарина, четири-валова ролоогъваща машина, 
също компютъризирана, една приставка за плазменно рязане към системата за газово рязане, 
което пък тази система беше придобита, така да се каже, по един проект от 
предприсъединителните фондове по програма ФАР, сега разширихме нейните възможности, 
тъй като технологично ни е много важно и необходимо да имаме много добра и висока 
производителност.  
Европейските средства много помагат на българските предприемачи да направят важни за 
бизнеса си инвестиции, което прави производството по-рентабилно, качествено и 
конкурентоспособно. Безвъзмездното финансиране, което осигурява ЕС, е от особено голяма 
полза за малките и средни предприятия в страната ни, които разполагат с по-ограничен ресурс 
и е добре да се възползват от предоставената възможност, заяви още инж. Николай Монев.  
Инж. Николай Монев: Като идея това е едно добро решение за българските предприятия – 
използването на европейските фондове и разработването на проекти по тях. Разбира се, 
процедурата, административната процедура си е сложна. Вероятно продиктувана от много 
други изисквания както на ЕС, така и на нашата държава. И това е единственото, което 
затруднява изпълнителите. Но надявам се, че българските предприятия се научиха да 
управляват проекти и управлявайки тези проекти да използват фондовете, които са 
предназначени за технологично развитие. Вкарването на ново оборудване създава условия за 
произвеждането на много по-висококачествена продукция. То така се казва и проектът, и 
програмата – българските предприятия да станат по-конкурентоспособни. Тъй като не е тайна, 
че особено по-старите предприятия, към които можем да причислим и „Перла” с нейната вече 
92-годишна история. Все пак във времето оборудването не е било на последно ниво, затова и 
ние през последните 15-ина години непрекъснато работим в тази посока. Така че 
произвеждането на по-висококачествени изделия чрез по-добри средства за производство е 
важно условие, за да останеш на пазара, дори и да се развиваш, нали, при условията на една 
немалка конкуренция в нашия бранш.  
Другото предимство на новото технологично оборудване, внедрено в „Перла” АД през 
последните години, е реализирането на икономии, благодарение на по-малко енергоемките 
съоръжения.  
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Инж. Николай Монев: Мога да кажа, че използването на европейските фондове за 
технологично обновяване е важно и от гледна точка на разходите, тъй като вкарваме много по-
малко енергоемки машини и високоскоростни, разбира се.  
Изпълнителният директор на „Перла” АД - Нова Загора сподели още, че при изпълнението на 
последния проект, финансиран с европейски средства, управляващият орган е изплатил 
последния транш от парите бързо и коректно в рамките на 20 дни след приключване на 
дейностите.  
От края на юни микро, малките и средните предприятия могат да кандидатстват по схемата за 
енергийна ефективност и зелена икономика. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя 
от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. По 
схемата могат да кандидатстват всички сектори на икономическите дейности, с изключение на 
дейностите строителството, горско, селско и рибно стопанство.  
Гергана Опанова, главен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”: Целта на процедурата е да се подкрепи реализирането на 
инвестиционни проекти, които са пряко свързани с въвеждането на енергоспестяващи 
производствени технологии, технологии, свързани с въвеждането на възобновяеми енергийни 
източници, както и мерки, които са насочени към подобряване на енергийния мениджмънт в 
предприятието.  
Общият бюджет в безвъзмездната финансова помощ е 150 млн. евро, като ЕБВР дава още 150 
млн. лв.  
Гергана Опанова: От друга страна тази процедура сме се постарали да осигурим и заемно 
финансиране за проектите, които са одобрени по линия на процедурата, за да могат 
кандидатите, които вече са получили одобрение на своите проекти да могат да ги изпълнят, 
така да се каже. Това заемно финансиране се осигурява по линия на една кредитна линия, 
която е осигурена от ЕБВР, тоест в тази, в изпълнението на тази процедура имаме 
съвместяване на заемно финансиране от страна на търговските банки, и грантовото 
финансиране, осигурено от страна на оперативната програма. Също така важно е тук да се 
отбележи, че процедурата е интересна от гледна точка на това, че тук имаме един 
предварително одобрен списък на допустими категории материали и оборудване и кандидатите 
могат от този списък директно да избират оборудване, което в случай, че им е необходимо, да 
могат да си го закупят. Тоест те са, от тази гледна точка те са улеснени.  
Максималният размер на безвъзмездната помощ е 2 млн. лв., а минимален няма.  
Гергана Опанова: За да получи одобрение проектът, той предварително трябва да завърши 
процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта, което от гледна точка на 
последващо изпълнение, от гледна точка на това, от гледна точка на инвестиционни разходи е 
по-добре, тъй като още на етап подготовка на проектното предложение се знае какви са 
действителните инвестиционни разходи, които ще бъдат нужни на кандидата преди той да 
сключи договор с договарящия орган. Друго нововъведение е, че тук, така, сме предвидили 
изискването кандидатът да докаже, че разполага с не по-малко от 80% от финансовия ресурс, 
който му е необходим да изпълни проекта си, тоест по този начин осигуряваме един вид 
финансовото изпълнение на проекта и след това на етап изпълнение няма как да има паднали 
проекти, тъй като това беше посочвано многократно от наши бенефициенти, че е голям 
проблем при изпълнението на сключени вече договори по наши и други процедури. Ролята на 
банките, които са партньори по нашата процедура, е основна. Те са, в смисъл те се явяват още 
на етап подготовка на проектното предложение, тъй като те са тези, които трябва да 
удостоверят финансовата допустимост на нашите кандидати. Те издават едно потвърждение, 
че или кандидатите разполагат със собствени финансови средства, или че самата банка-
партньор може да им осигури кредит, с който кандидатите да си набавят това, тези необходими 
средства. И също така, банките освен че предоставят кредити, те следва да извършат 
случаите, разбира се за тези кандидати, на които са им необходими кредити, те ще извършват 
оценка на кредитоспособността на съответния кандидат.  
Шест банки са избрани за отпускане на кредитната линия за съфинансиране на проектите 
„Енергийна ефективност и зелена икономика”. Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е до 31 октомври 2013 г. ОП „Конкурентоспособност” е насочена към основните 
проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, 
които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на 
общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни.  
Гледайте ни и следващия път, за да сте наясно с мерките по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика”.  
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Резюме: През юли 2009 г. ГЕРБ спечели изборите с гръмки обещания, че ще "гарантира" 
европейски доходи и ще се справи с организираната престъпност, което ще даде предпоставки 
за приемането ни в Шенгенското пространство и до преустановяване на мониторинга над 
България в областите правосъдие и вътрешен ред. През първите 6-8 месеца от управлението 
му - цел N1 бе и присъединяване на България към ERM 2 (т.нар. чакалня на еврозоната), 
респективно и към самата еврозона.  
 
Заглавие: Трите стратегически провала на ГЕРБ  
Подзаглавие: За 3 години властта не изпълни нито една от главните си цели - влизане в 
еврозоната, Шенген и преустановяване на мониторинга на ЕК над България  
Автор: Йосиф АВРАМОВ  
Текст: През юли 2009 г. ГЕРБ спечели изборите с гръмки обещания, че ще "гарантира" 
европейски доходи и ще се справи с организираната престъпност, което ще даде предпоставки 
за приемането ни в Шенгенското пространство и до преустановяване на мониторинга над 
България в областите правосъдие и вътрешен ред. През първите 6-8 месеца от управлението 
му - цел N1 бе и присъединяване на България към ERM 2 (т.нар. чакалня на еврозоната), 
респективно и към самата еврозона.  
В средата на 2012 г. 3 години по-късно всеки читател, дори и да е заклет фен на премиера 
Борисов, може сам да си направи извода, че нито една от тези стратегически цели не е 
изпълнена. Няма и никаква вероятност поне една от тях да се осъществи до края на мандата на 
това правителство. То със сигурност може да се квалифицира като най-посредственото и 
безидейно правителство през последните 23 години демократично развитие у нас след 10 
ноември. А неизпълнението на обещанията - като провал на управленската политика на ГЕРБ. 
Особено в икономическата и социалната сфера, в резултат на кадровата и интелектуална 
немощ на по-голямата част от често сменящия се екип в изпълнителната власт.  
Дефицит на кадри.  
Стигна се дори дотам, че вече не се намират кандидати даже за зам.-министри. Нагледно 
доказателство за това е, че повече от три месеца не е назначен нов зам.-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма с ресор "Икономика и еврофондове". Подходящ експерт 
за този пост все още не може да се намери, а няколко души са отказали. И как няма да откажат, 
като трима преди тях от началото на годината до средата на май 2012 г. на "бърза ръка" бяха 
уволнени или сами си тръгнаха, като видяха хаоса при управлението на евросредствата по ОП 
"Конкурентоспособност" или стачкуващите за неполучени заплати миньори и металурзи.  
Министърът на вътрешните работи на Германия Ханс-Петер Фридрих пък попари надеждите на 
България и Румъния за бързо присъединяване към Шенгенското пространство, като пред 
германския вестник "Райнише пост" заяви: "Според мен в момента е изключено отварянето на 
границите за България и Румъния". Основен противник на присъединяването на България и 
Румъния към Шенгенското пространство е и Холандия. Правителството й в края на миналата 
година обяви, че ще изчака два положителни доклада на Европейската комисия по механизма и 
сътрудничество и проверка, за да вземе решение за шенгенското разширяване, макар че двете 
неща не са обвързани.  
Тези два доклада може да се получат в страната ни най-рано в края на 2014 г. предвид 
нелицеприятното заключение в последния, силно негативен доклад на ЕК от юли т.г. В него 
изрично се подчертава, че следващият доклад се очаква в края на 2013 г., т.е. Брюксел не 
желае повече да контактува по тези въпроси с настоящето правителство, а предпочита да се 
продължи мониторинга поне 6 месеца след парламентарните избори, когато у нас ще бъде 
сформиран нов кабинет.  
При следващото правителство вероятно поне няма да има такъв безпрецедентен протест на 
съдиите пред сградата на Висшия съдебен съвет в защита на своя колежка. С други думи, по 
време на мандата на правителството на ГЕРБ нито влизането на България в Шенген ще се 
случи, нито ще се преустанови механизма за мониторинг в областите "Правосъдие" и 
"Вътрешен ред".  
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По отношение на третия приоритет пред нашата страна - влизането ни в еврозоната, 
перспективата също никак не е розова и със сигурност няма да се случи през първите 2-3 
години от мандата и на следващото правителство. Тази стратегическа цел е преди всичко в 
ресора на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, на който през първите 6-8 
месеца от мандата много му се искаше България да влезе по-бързо в еврозоната. След като 
Евростат го залови в манипулиране на бюджетната ни статистика, той сякаш забрави за този 
свой блян.  
В Министерството на финансите за три години Дянков пък сътвори такива "чудеса" от грешни 
управленски и кадрови решения, че след края на мандата на ГЕРБ през лятото на 2013 г. 
неговият наследник на този пост едва ли може дори за цял четиригодишен мандат да оправи 
"батака" не само във финансовото ведомство, а и в публичните ни финанси.  
Първо, бившият служител на СБ закри Агенцията за икономически анализи и прогнози и 
"прибра" в МФ ОПАК, като веднага отряза от финансиране неправителствения сектор, бизнес 
сдруженията и браншовите камари и рязко намали парите за обучение на държавната 
администрация. В средата на юли 2012 г. обаче напрежението сред служителите не само в МФ, 
а и в останалата държавна администрация ескалира и стотици митничари и служители от 
"Морска администрация" няколко дни протестираха под прозорците на кабинета на Дянков, 
категорично отказвайки да се преместят да работят и живеят в Русе и Варна. Представителите 
на бизнеса (над 70%), в специално проведена анкета от БТПП в края на юли 2012 г., също се 
обявиха против местенето на чиновници в други градове у нас, тъй като това ще затрудни 
техните ежедневни взаимоотношения с администрациите на Агенция "Митници"(АМ) и на НАП 
(за ЦУ на НАП се гласи преместване във Велико Търново).  
На фона на стагнацията в българската икономика и недоимъка в науката, където бюджетът на 
БАН бе орязан наполовина, екстравагантната идея за местене на централни ведомства из 
страната не само създаде напрежение, съпроводено с улични протести, но ще натовари 
допълнително доста поизпразнената държавна хазна най-малко с няколко десетки милиона 
лева. Само преместването на ЦУ на АМ, към която е акредитирана Централната митническа 
лаборатория с модерни сървъри, ще струва най-малко 7-8 милиона лева по изчисления на 
ръководни митнически служители. Държавата пък ще загуби милиони от дела, предвид новата 
акредитация в Русе на лабораторията, която ще се забави поне няколко месеца.  
Няма да помогнат съществено за влизането ни в еврозоната и хвалбите относно емитираната 
на 3.07.2012 г. емисия облигации на стойност 950 млн. евро при лихва от 4,25%, с доходност 
4.436% и с падеж 9 юли 2017 г. Министър Дянков, а и редица приближени до него анализатори, 
ни я представиха като изключително успешна и като предвестник на бъдещо покачване на 
кредитния ни рейтинг и на сваляне на лихвите, които са важни условия за приемането ни в ЕРМ 
2. Очаквания за скорошно повишение на кредитния рейтинг на страната и за понижение на 
банковите лихви у нас даде самият Дянков пред БНТ, непосредствено след осъществената 
емисия. И досега тези мечти на министъра все още не са се случили, а и няма подобни 
индикации да се осъществят в близко време.  
Засега МФ все пак запази непроменени ниските ставки на основните данъци и по този начин 
донякъде осигури предвидимост за бизнеса, но това не важи за акцизите. През 2010 г. то вдигна 
акциза на цигарите и горивата значително над договорените ставки с ЕК с повече от 
предвиденото според договора ни за присъединяване. По този начин вместо да увеличи 
приходите в бюджета от акцизи, то ги намали под нивата на 2008 г. и приходите от акциз върху 
тютюневи изделия спаднаха с 15%. Ефектът беше точно обратният, увеличи се контрабандата 
до рекордното ниво от 35%.  
При осигурителните вноски МФ подходи твърде противоречиво. След като през 2010 г. бяха 
понижени с два процентни пункта, то на следващата година те бяха повишени отново с 1,8%. С 
оглед да се запълни част от дефицита в бюджета на НОИ с "лека ръка" бяха национализирани 
и част от парите на частните професионални пенсионни фондове. Това не само е лош знак за 
чуждите инвеститори, но се оказа, че е и противоконституционно според решението на 
Конституционния съд.  
МФ с министър Дянков започна с повод и без повод да задържа ДДС на фирмите и го 
използваше като безлихвен кредит. Това обаче бе за сметка на бизнеса, и то във време, когато 
липсата на оборотни пари реално може да доведе фирмите до фалит. Работодателските 
организации като БТПП и БСК остро възразиха на тази порочна практика и направиха 
предложения за законодателни промени като въвеждане на съдебен контрол в тази насока, 
регистър на некоректните платци на ДДС и т.н. БТПП напомни, че НАП и АМ следва да 
санкционират недобросъвестните данъчни субекти, но и да улесняват коректните 
данъкоплатци, тъй като над 90% от приходите в бюджета са вследствие на доброволното им 
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деклариране и плащане. Подходът на администрацията на Дянков към фирмите е като към 
априори виновни и до доказване на противното на около 3900 фирми неправомерно им се 
задържа ДДС, според данни, изнесени от БТПП.  
По отношение на разходната част на бюджета има много какво да се желае от 
администрацията на МФ. Бюджетните ведомства и общините получават средства от бюджета 
не според очаквания резултат от съответните програми при т.нар. програмно бюджетиране, а 
според размера на миналогодишния им бюджет, актуализиран с инфлационен индекс. Част от 
парите на данъкоплатците продължават да се изразходват непрозрачно, а твърде често и без 
решение на парламента. Това констатира неотдавна и Сметната палата, но наказани няма. 
Недотам обмислени промени, които скараха кабинета и синдикатите, бяха направени 
единствено в пенсионната система, като от 1.07.2012 г. престана да функционира системата на 
класове за прослужено време. Това намали обаче заплатите на служителите с повече от 10 г. 
стаж.  
Твърде неприятно е, че в областите образование, здравеопазване и сигурност на практика 
реформа нямаше и се направиха редица неразумни съкращения в тях, като закриване на 
болници и училища, за сметка на липса на съкращения в МВР, което стана "свещената крава" 
за кабинета на партия ГЕРБ.  
В името на незабавното влизане в еврозоната през есента на 2009 г. и зимата на 2010 г. Дянков 
не разплати около 1,5 млрд лв. държавни и общински поръчки, платени по-късно на фирмите, 
които ги бяха изпълнили чрез ББР с дискаунт от 7%. Номерът, който Дянков приложи с отчитане 
на бюджета на касова, а не на начислена основа пред Евростат, ЕЦБ и ЕК, не мина и през 
април 2010 г. България "лъсна" пред тях с бюджетен дефицит от 4,3%. Тогава влизането ни в 
ЕRM 2 бе снето от дневен ред за по-добри времена и през пролетта на тази година се появи 
отново чрез едно съобщение на сайта на МФ, че България изпълнявала критериите от 
маастрихт и че ЕЦБ била готова да препоръча страната да бъде приета в ЕRM 2. После се 
оказа, че такова нещо няма и говорител на ЕЦБ по БНР опроверга това твърдение.  
Кабинетът, и в частност МФ, са призвани от Конституцията и законите ни да подобряват бизнес 
средата у нас, респективно да стимулират коректните предприемачи. Те обаче гледат на тях 
априори като закононарушители и дори пращат ДАНС, Икономическа полиция и НАП да търсят 
причините за повишаване на цените на храните в мандрите, фермите и търговските обекти на 
малкия и средния бизнес. В другите страни от ЕС това е недопустимо, но не и у нас.  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2  
Брой думи: 380  
 
 
Резюме: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени. С предупреждение заради висок процент грешки е било и икономическото 
министерство като управляващ орган на оперативна програма "Конкурентоспособност". Това 
става ясно от отговори на дирекция "Регионална политика" в ЕК на въпроси на "Сега".  
 
Заглавие: ЕК пак е санкционирала България за некачествени европроекти  
Подзаглавие: Плащанията са били спрени за три месеца заради липса на последващ контрол 
от регионалното министерство върху обществените поръчки  
Автор: Таня ПЕТРОВА  
Текст: Подобреното усвояване на средства по оперативна програма "Регионално развитие" е 
ставало и за сметка на неадекватен контрол от страна на управляващия орган - 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Заради висок процент 
установени грешки и липса на последващ контрол върху обявявани от общините обществени 
поръчки част от плащанията по оперативната програма през 2011 г. са били временно 
замразени. С предупреждение заради висок процент грешки е било и икономическото 
министерство като управляващ орган на оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Това става ясно от отговори на дирекция "Регионална политика" в ЕК на въпроси на "Сега".  
През май м.г. България е получила предупредителни писма за висок процент финансови 
грешки, установени по две оперативни програми - 9.68% грешки по ОП 
"Конкурентоспособност" и 6.48% по "Регионално развитие" (за финансовата 2010 г.). Заради 
неефективния контрол плащанията временно са били спрени и са възстановени през октомври 
след налагане на финансови корекции, тоест орязване на веднъж признати разходи.  
При оперативна програма "Регионално развитие" липсата на последващ контрол е довела до 
преоценка на изцяло приключили проекти. По вече разплатените проекти е бил удържан общ 
наказателен процент. Тези санкции в момента тежат на общинските бюджети и напрежението 
между местните управи и МРРБ нараства.  
По данни на МРРБ наложените финансови корекции, тоест непризнатите разходи на общините 
по ОП "Регионално развитие", са стигнали 11 млн. лв. Наскоро регионалният министър Лиляна 
Павлова коментира наложените корекции като дисциплинираща за общините мярка. Огромна 
част от корекциите са заради нарушения в реда за провеждане на обществените поръчки. 
Кметовете обаче твърдят, че трябва да плащат и за проблеми, произтичащи от самите 
министерства. Затова от сдружението на общините отдавна настояват за ясен механизъм за 
разпределяне на отговорността при наложени корекции и осигуряване на финансов ресурс за 
малките кметства, които няма как да компенсират отнетите им пари.  
***  
ПРИОРИТЕТИ  
Европейската комисия подкрепя намерението на България да пренасочи 150 млн. лв. от 
средствата, предвидени за водни проекти и управление на отпадъците, към закупуване на 
екологично чисти превозни средства за общините. Изпълнението на тези големи проекти върви 
бавно и България рискува да загуби сериозни суми, резервирани за тези дейности. 
Включването на проекти в областта на чистотата на въздуха е част от приоритетите за 
следващия период и вече се прилага в някои държави членки, но прехвърлянето на средства 
изисква промяна в самата оперативна програма, изтъкват от ЕК в отговор на въпросите на 
"Сега".  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 16,17  
Брой думи: 1610  
 
 
Резюме: - Министър Добрев, разполага ли държавата с инструменти да намали цените на 
горивата?  
 
Заглавие: Делян Добрев, министър на икономиката енергетиката и туризма: Ще 
задържим цената на газа  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелина КАТАНСКА  
Текст: - Министър Добрев, разполага ли държавата с инструменти да намали цените на 
горивата?  
- Има две неща, които биха променили съществено цената. Едното е различна акцизна 
политика за целия ЕС, а второто е стимулиране на местния добив. Всички останали мерки, като 
например тази за съхранение на горивата в други държави, не биха довели до сериозно 
понижаване на цените.  
Дори да допуснем, че пазарът в България не е достатъчно конкурентен, това би довело до 
стотинки разлики в цените между нас и другите държави. По отношение на съхранението на 
горивата в други държави анализът показва, че тази промяна също ще бъде в рамките на до 1 
стотинка. Направихме опит да извършим тази промяна с наредба, но се оказа, че трябва 
промяна в акцизния закон, което означава, че ще се случи, след като заработи Народното 
събрание. Интересното е, че като говорих с Дянков, той ми спомена, че такива намерения за 
промени е имало още преди две години, но тогава министерство на икономиката е било против.  
- С какви мотиви?  
- Нямам представа, не съм погледнал документацията. За по-сериозно намаление на цените 
може да се говори при намаление на акцизите, но за съжаление в целия ЕС акцизите са близо 
7 пъти по-високи отколкото в САЩ например.  
- Но акцизите при нас са на минималния праг. Защо горивата в България не са най-евтини в 
ЕС?  
- Освен акциза влияние има и ДДС. Често се сравняват цените на горивата в България с тези в 
Люксембург, но там ДДС е 15%. Критерият за това дали пазарът в България е конкурентен или 
не е, е дали той се движи в съзвучие с европейския пазар. Всяка сутрин получавам дневен 
бюлетин за цените на горивата в целия ЕС и наблюдавам, че цените у нас се движат в синхрон 
с останалите в общността. Страната ни има трайно място, цената на бензина е на четвърто или 
пето място от всички страни, а дизелът е на шесто, седмо или осмо място, което означава, че 
цените ни се движат паралелно с европейските. Когато българските цени се движат в съзвучие 
с европейските, да кажем, че пазарът в България не е достатъчно конкурентен, значи в целия 
ЕС не е достатъчно конкурентен.  
- Стана ли пазарът по-конкурентен, след като "Лукойл" скри цените на едро?  
- Не мисля, че има някаква промяна. Публикуването на цените на мен ми даваше по-голяма 
прозрачност. Но това е решение на КЗК и не бих искал да го коментирам. Най-важното, върху 
което трябва да концентрираме цялата си енергия, ако искаме достъпни цени на газа и 
горивата, е да развиваме местния добив. Местният газ е с 40% по-евтин, но за съжаление в 
момента собственият ни добив е само 1015% от потреблението.  
Ако добиваме по-големи количества и газ, и нефт, защото имаме потенциал, цените щяха да са 
значително по-ниски. Най-близо до добив на газ в момента е "Дайрект петролиум" край Плевен, 
която ще започне още догодина. Минималните запаси на находището там са2 млрд. куб. м, 
максималните - 10 млрд. Много близо сме до сключване на концесионен договор с тях. С този 
добив очакваме до 2014 г. да задоволяваме над 30% от вътрешното потребление на газ, а до 
2017 г. с добив от находищата, които сега започваме да проучваме - почти 100%.  
Да не говорим, че това означава и в бюджета да постъпят средства от концесионните 
възнаграждения, които могат да достигнат до 30% от стойността на добива.  
- А какво се случва с преговорите с "Газпром"?  
- Цената за догодина не е определена, защото вървят преговори, въпреки че вече сме в 
активната им фаза, тъй като крайният срок наближава. Условията по новия договор със 
сигурност трябва да са по-добри. Не искам да влизам в подробности, защото преговаряме, но 
имаме твърди позиции, от които няма да отстъпим.  
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Например да нямаме клауза "вземай или плащай", защото това означава, че ще сме се 
фиксирали с един продавач за определени количества, а ние искаме да имаме гъвкавост.  
- Но тази клауза важи за повечето страни, които имат договори с "Газпром", какво ще отстъпим 
ние на руската компания, за да се съгласи тя?  
- Мисля, че ще успеем да подпишем договор. Защо трябва да е в замяна на нещо?  
- Обикновено когато някой се отказва от преференция, той очаква по-голяма...  
- Това е позицията ни и тя не е единствената твърда позиция, която имаме, когато преговаряме.  
- А какво стана с дългоочакваната отстъпка от 11% на цената на руския газ, за която се говори 
още от пролетта?  
- Това е хубав въпрос, отстъпката е изчислена още от 1 април до края на годината в абсолютна 
сума, така че въпреки забавянето ще получим 11% за целия период или 115 млн. долара.  
- И Все пак кога ще влезе в сила?  
- Съвсем скоро. Преди ноември.  
- Прогнозата от преди дни на "Булгаргаз" беше, че няма да се стигне до промяна на цените на 
газа за четвъртото тримесечие въпреки отстъпката...  
- Това е много оптимистично казано от страна на "Булгаргаз". Те обикновено искат по 20% 
увеличение и имат обективни причини да го правят, защото цената на газа се определя на 
базата на цената на петролните деривати и на база на цената на долара. В последните два 
месеца и двете се увеличават. Обективно бих казал, че цената на газа би следвало да се 
увеличи доста, но с тези 115 млн. долара най-малкото ще успеем да задържим без промяна. 
Потребителят ще го усети, като няма шоково поскъпване на газа, въпреки че има такива 
предпоставки.  
- За намалението се говори още от самото начало, че е обвързано с "Южен поток", така ли е? И 
докъде стигнаха преговорите за газопровода?  
- Така е и затова не беше подписано още на 1 април. Преговаряме, уточняваме детайли в 
акционерното споразумение. Близо сме до финал. Имаме твърди позиции и по тези преговори, 
но не искам да ги споделям все още. Като цяло "Южен поток" е проект, който подкрепяме, 
защото ще носи допълнителни приходи.  
- А обвързан ли е той и с цената на газа по бъдещите дългосрочни договори?  
- Нека да не отговарям на този въпрос.  
- Каква беше причината да се забави изборът на нов директор на НЕК?  
- Имаше конкурс, на който оценителната комисия не избра подходящ кандидат. Затова новият 
директор е отново от НЕК. И двамата директори, които смених в началото на тази седмица - на 
НЕК и на "Мини Марицаизток", са професионалисти. Предстои смяна на финансовия директор в 
НЕК, Иво Лефтеров си е подал оставката.  
- Каква е причината за уволнението на шефа на мините?  
- в "Мини Марица-изток" има проблеми, които само един професионалист може да реши. Те са 
свързани с увеличения добив. Това беше и една от причините за смяна на ръководството, 
защото от няколко години има изоставане с разкривката, особено това се усети, след като 
заработи AES Гълъбово.  
- Предстоят ли още смени в ръководствата на държавните енергийни компании?  
- Когато станах министър, казах, че никой не е застрахован. Във всеки един момент, когато 
някой не се справи със своите задължения, включително и самият аз, трябва да бъдат 
направени смени.  
- Подкрепяте ли политиката на ДКЕВР за определянето на по-добри цени на тока от биомаса в 
сравнение с този от останалите ВЕИ?  
- Цената на биомасата не е променена, тя е запазена. Наистина е по-висока от тази на 
останалите ВЕИ, но затова си има причини. При биомасата има производствени разходи, 
ресурсът за производство на ток е дървесината, която трябва да бъде транспортирана, 
преработена. При фотоволтаиците няма такива разходи.  
- Това означава ли, че не очаквате бум на проекти от биомаса?  
- Не се очаква бум, имаше само една подобна централа в Банско и тя обяви несъстоятелност 
преди няколко месеца. При това в момента, в който се забележат признаци за бум, ДКЕВР 
може да коригира цените.  
С последните промени в закона отвързахме ръцете на комисията, така че тя може да променя 
вече цените, когато види, че не отговарят на действителността. За съжаление тази поправка 
беше направена със закъснение. Интересното е, че през януари 2011 г., когато беше внесен 
проектът за промени в закона за ВЕИ, те по-скоро бяха насърчителни, а не ограничителни. 
Променихме го в Народното събрание между първо и второ четене. В противен случай  
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всички ВЕИ проекти, които са имали картбланш от ЕРП и ЕСО, можеха да останат на по-
високите цени.  
Разбира се, нищо лошо не искам да кажа за инвестициите във ВЕИ, но те са много скъпи. 
Трябваше тези инвестиции да бъдат отложени за края на периода до 2020 г. Тогава 
технологиите щяха да са по-напреднали и цените на тока по-ниски. Проектите, които успяхме 
да отложим, бяха изтеглени за след 2016 г. Затова се чува, че има нулеви години, но това е 
нормално, защото те са съобразени с възможностите на ЕСО за разширяване на мрежите, към 
които новите мощности да бъдат присъединени. Тогава цената на тока ще бъде по-
конкурентна.  
- Ще имате ли заместник в сферата на икономиката?  
- Не намерих подходящ човек и за мен в Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма приоритет трябва да бъде икономиката. Затова смятам аз да се заема с този ресор и 
да му посветя повече време.  
- Каква е причината програма "Конкурентоспособност" да е най-изоставащата спрямо 
останалите европрограми?  
- Категорично не съм съгласен с това твърдение. От май досега сме сключили договори по 
"Конкурентоспособност" за 360 млн. л в. Общо с тях са договорени 64% от ресурса на 
програмата, което наистина е по-малко в сравнение с останалите програми, където имаме до 
85% на договорените средства. Разплатените средства към фирмите са това, което трябва да 
следим. В началото на май във фирмите бяха влезли 9,28% от общия ресурс, вече са 12,3%. 
Тоест администрацията работи три пъти по-бързо. Преди имаше случай на забавяне на 
плащанията с до 12 месеца, сега няма такива.  
Разбира се, трябва ни още скорост на тази програма. Част от проектите ще започнем още през 
този програмен период да ги приемаме по електронен път.  
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Дата: 27.08.2012  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Над 13,5 млн. тона медна руда са добити и преработени в "Асарел медет" през 2011 г. 
Това стана ясно вчера на празника на дружеството. Компанията бе отличена от Българската 
агенция за инвестиции заради проектите си на стойност над 150 млн. лева. Вече е изпълнена и 
двегодишна програма за технологична модернизация по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 16,7 млн. лева.  
 
Заглавие: В "Асарел" добиха над 13,5 млн. т руда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 13,5 млн. тона медна руда са добити и преработени в "Асарел медет" през 2011 г. 
Това стана ясно вчера на празника на дружеството. Компанията бе отличена от Българската 
агенция за инвестиции заради проектите си на стойност над 150 млн. лева. Вече е изпълнена и 
двегодишна програма за технологична модернизация по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 16,7 млн. лева.  
86 асарелци получиха званието "Най-добър в професията" по случай Деня на миньора. Най-
добрите работници, началник-смени, диспечери, механици, технолози и специалисти се 
определят чрез анкета от колегите си. С награди посрещнаха празника и други 79 работници, 
служители и мениджъри, които през тази година навършват 40, 35, 30 или 25 години 
непрекъснат стаж в компанията.  
 
 
 
  
  



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 8

/2
7
/2

0
1
2
 

Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Няма намерена информация 
 
 


