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1. Камара на строителите в България 
 
Капитал Daily - стр. 1; 3 - Правителството подновява плащанията по две 
европрограми 
Нужни са близо 1 млрд. лв., част от които ще дойдат от публичната 
инвестиционна програма на кабинета „Орешарски" 
13.08.2014 00:01 
Радостина Маркова 
Плащанията по двете спрени европейски оперативни програми - "Регионално 
развитие " и "Околна среда", ще бъдат подновени с пари от бюджета. За това се 
споразумяха министърът на регионалното развитие и инвестиционното проектиране 
Екатерина Захариева, Националното сдружение на общините в България и Камарата 
на строителите . По оценка на камарата общият размер на неразплатените разходи 
вече наближава 1 млрд. лв. Финансовият министър Румен Порожанов обеща за 
възстановяване на спрените плащания да се използват всички резерви в бюджета, 
включително неусвоени пари по публичната инвестиционна програма на кабинета 
"Орешарски". След като Европейската комисия поднови плащанията по двете 
програми, изплатените средства ще бъдат възстановени. 
Правителството подновява плащанията от бюджета по двете спрени оперативни 
програми - „Регионално развитие " и „Околна среда", за да намали до минимум риска 
от загуба на средства тази година. За целта ще се ползват всички резерви, 
включително неусвоени пари по публичната инвестиционна програма на кабинета 
„Орешарски", по която между общини и държавни ведомства бяха разпределени над 
500 млн. лв. Очаква се, след като Европейската комисия поднови плащанията по 
оперативните програми, изплатените средства да бъдат възстановени в Националния 
фонд към Министерството на финансите. 
За тази схема се договориха министърът на регионалното развитие и инвестиционното 
проектиране Екатерина Захариева, Национално сдружение на общините в България 
(НСОРБ) и Камарата на строителите . Ангажимент за възстановяване на плащанията 
по двете програми поеха и министрите на финансите Румен Порожанов и на околната 
среда Светлана Жекова. 
Ckpumu резерви 
Възстановяването на плащанията по спрените оперативни програми е един от 
ангажиментите, поети от служебното правителство на проф. Георги Близнашки. За 
целта се налага да бъдат мобилизирани всички резерви от бюджета, тъй като 
дължимата сума според камарата на строителите вече е близо 1 млрд. лв. Става 
въпрос за направени и одобрени, но непокрити разходи по изпълнявани проекти 
заради спирането на оперативните програми. 
Бързото възстановяване на плащанията от бюджета по оперативните програми е 
важно, защото много от изпълняваните проекти са под риск от загуба на средства 
заради спряна работа или забавяне. 
Финансовият министър обеща държавата да направи всичко възможно да осигури 
нужните средства. До края на седмицата ще приключи проверка на финансираните 
проекти от публичната инвестиционна програма на кабинета „Орешарски". Тя ще 
покаже кои от тях може да бъдат прекратени, а парите пренасочени към европейските 
програми. Друг източник ще е пренасочването на средства от постановления за 
допълнителни разходи на предното правителство. Ще се направи и всичко възможно 
да заработи фонд ФЛАГ, който да осигури мостово финансиране на общините за 
европейските проекти. 
Румен Порожанов обясни, че парите за покриване на разходите по европейски проекти 
са заложени в Националния фонд към Министерството на финансите още с 
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приемането на бюджета за годината. В момента обаче фондът има дефицит, тъй като 
Европейската комисия е спряла да възстановява изплащаните от него средства. 
Очакванията на Екатерина Захариева са за програма „Регионално развитие "това да 
стане най-рано в края на октомври. От изказването на министър Светлана Жекова 
стана ясно, че това е най-ранният срок и за програма „Околна среда", макар и от 
управляващия орган на програмата да поставяха срок в края на август. 
Дължимо 
По разчети на Камарата на строителите в България (КСБ ) най-много от дължимите 
средства са по „Околна среда" - около 304 млн. лв. фактурирани, одобрени, но 
неизплатени. Проблемите там са най-тежки, защото ЕК спря плащанията по нея още 
през ноември миналата година, а държавният бюджет - през февруари. В същото 
време по нея в страната се изпълняват проекти за над 2 млрд. лв. - ВиК мрежи, 
пречиствателни станции, сметища и др. 
В началото налятото спря възстановяването на средства и по две оси на „Регионално 
развитие " - за градско развитие и туризъм, а в края на юли сертифициращият орган 
прекрати всички плащания и по тази европейска програма. Екатерина Захариева 
уточни, че сега се подновява финансирането по всички оси на „Регионално развитие , 
включително по двете спрени от Европейската комисия. Подадените искания за 
плащане по програмата до момента са на обща стойност 188 млн. лв., а всеки месец 
излизат нови за 120-130 млн. лв. 
По данни на сдружението на общините още 150 млн. лв. са дължими по Програмата за 
развитие на селските райони. Изпълнителният директор на сдружението Гинка 
Чавдарова допълни, че по европейски проекти има изпълнено строителство за още 
200 млн. лв., но то още не е фактурирано. 
Според сдружението месеците на неплащане по европейските програми са 
декапитализирали редица общини, които са впрегнали целия си ресурс, за да 
продължат да се издължават към строителите . Според председателя на сдружението 
Тодор Попов така някои общини няма да могат да участват с очакваното темпо в новия 
програмен период. 
По данни на строителните компании графиците на работа са нарушени, а в много 
случаи строителството е спряно от месеци. Според КСБ има опция сроковете по 
такива проекти да бъдат удължени, стига да се вместват в рамките на 2015 г., когато 
трябва да са приключени и разплатени всички оперативни програми от периода 2007 -
2013 г. 
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Преса - стр. 12 - Държавата плаща спрените европари 
Строители искат проектите да се финансират от фонд ФЛАГ 
13.08.2014 00:01 
Спрените 90 млн. евро по Оперативна програма „Регионално развитие " ще се 
изплатят от държавния бюджет на България. Това съобщи регионалният министър 
Екатерина Захариева след срещата си с Камарата на строителите и Националното 
сдружение на общините. 
Преди два месеца Европейската комисия блокира плащанията за развитие на 
градовете и туризма. Причината, както обикновено, бяха нарушения при провеждането 
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на обществените поръчки. . Вече са подадени искания за одобрение на малко под 188 
млн. лв. До възстановяване на плащанията от ЕК те ще се отпускат от бюджета ни 
периодично. 
Подобна е и ситуацията със спрените пари по „Околна среда". В следващите месеци 
при подаване на искания ще бъдат извършвани плащания в рамките на възможностите 
на хазната, подчерта финансовият министър Румен Порожанов. 
За двете програми от бюджета ще бъдат отделени 492 млн. лв. Те ще дойдат основно 
от публичната инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите" на стойност 
500 млн. лв., както и от ревизия на други разходи, направени в последните дни на 
кабинета „Орешарски", каза финансовият министър Румен Порожанов. 
Строителните фирми имат да получават над 1 млрд. лв. от европроекти. 
От Камарата на строителите настояват фонд фПАГ, който отпуска безлихвени заеми 
на общините, да бъде задвижен и за проекти по европейските програми. 

 
 
 
 
Струма - стр. 8 - С 500 млн. лв. от бюджета служебният кабинет размразява 
плащанията по ОП 
13.08.2014 01:36 
Първият транш е от 188млн. ле. по Оперативна програма "Регионалноразвитие", обяви 
вицепремиерът 2s. Захариева 
С 492 млн. лв. от бюджета служебният кабинет ще размрази плащанията по спрените 
оперативни програми „Регионално развитие " (ОПРР) и по „Околна среда" (ОПОС) 
възможно най-бързо. Средствата ще дойдат основно от публичната инвестиционна 
програма „Растеж и развитие на регионите", която е с бюджет от 500 млн. лв., но до 
средата на юли бяха усвоени само 50 млн. лв., по думите на предишния финансов 
министър Петър Чобанов. 
Парите са двойно по-малко от претендираните от строителните компании, но са добро 
начало за поставянето на диалог, какъвто липсваше през последната година, по 
думите на Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите . 
Целта е да няма загуба на над 3 млрд. лв. в края на годината по правилото п+2 (б.ред. 
бюджетът за усвояване за съответната година), каза служебният вицепремиер по 
икономическата политика и регионален министър Екатерина Захариева след среща с 
ръководството на Националното сдружение на общините (НСОРБ) и Камарата на 
строителите в Министерския съвет във вторник. 
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Първо ще бъдат пуснати 188 млн. лв. по ОПРР, а после още 304 млн. лв. по ОПОС. 
Министрите от служебния кабинет обаче не се ангажираха със срок кога тези средства 
ще пристигнат по сметките на общините, а от там във фирмите, за да платят забавени 
заплати на строителите . 
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на парите от публичната инвестиционна 
програма „Растеж и развитието на регионите", както и от ревизия на други разходи, 
направени в последните дни на кабинета „Орешарски", каза служебният финансов 
министър Румен Порожанов, без да посочи суми. Могат да се използват и „мъртвите 
пари от отчисленията за отпадъци", подсказа Гинка Чавдарова, изпълнителен 
директор на НСОРБ. Строителните фирми имат да получават над 1 млрд. лв. от 
европроекти, каза председателят на Камарата на строителите . От тях 304 млн. лв. са 
по ОПОС, 188 млн. лв. -по ОПРР, и още 150 млн. лв. по Програмата за развитие на 
селските райони. Отделно има още над 300 млн. лв. по всички програми, които обаче 
не са фактурирани, за да не се плаща ДДС заради спрените плащания. 
Общините продължават да тънат в неведение за наложените финансови санкции по 
ОПОС, заради допуснати нарушения при обществените поръчки. Предишният 
министър на екологията и настоящ евродепутат Искра Михайлова обеща да ги 
представи публично, но това не се случи с извинението, че още няма яснота. 
Служебният министър на екологията Светлана Жекова пое същия ангажимент. 
Плащанията към общините бяха спрени по ОПОС окончателно през февруари. В 
началото на юни се замразиха пари и по две оси по ОПРР - за градско възстановяване 
и туризъм, а от края на юли и по цялата програма. Ефектът е разкопани улици, 
недоволни граждани, а 19 общини са изправени пред фалит, по думите на Гинка 
Чавдарова. 
Размразяването на парите по ОПРР от Брюксел е възможно да стане най-рано в края 
на октомври, по думите на Захариева. Тя обеща дотогава да има ритмични плащания 
по всички оси на програмата. Месечно за това ще са необходими по 110-130 млн. лв., 
посочи тя. 
По ОПОС новите управляващи са изтеглили сертификата от 53 млн. лв. от 
сертифициращия орган, внесен от кабинета „Орешарски", и в момента се подготвя нов 
за 304 млн. лв., каза Светлана Жекова, без да уточни кога ще бъде внесен. Целта на 
този сертификат е да се тества дали системите за управление и контрол работят по 
новите правила след предприетите коригиращи мерки от страна на управляващия 
орган на ОПОС. 
Служебният екоминистър разсея „илюзията", че ЕК ще размрази плащанията по 
ОПОС до две седмици, подхранвана от предишните управляващи. По думите на 
Жекова предстоят „още преговори с ЕК и още сериозна работа", преди парите да 
бъдат пуснати от Брюксел. 
Ще се работи и за възстановяване на плащанията по инструмента ФЛАГ, от който 
общините получаваха заеми за разплащане по европроектите, каза Екатерина 
Захариева, без да каже кога ще се случи това. 
Общините „гадаят" за финансовите корекции, отпуснати в последните часове на 
кабинета „Орешарски" 166 млн. лв. на общините за плащания по ОПОС все още не са 
пристигнали до всички. В момента се получават, но не винаги заявените суми. Гадаем 
дали това се дължи на наложени финансови корекции и направени прихващания от 
страна на ОПОС, каза директорът на Националното сдружение на общините. Тя 
призова за повече „прозрачност и публичност" по този въпрос. 
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Вяра - стр. 18 - Възстановяват плащанията по ОП "Регионално развитие" 
13.08.2014 01:34 
Министърът на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране в 
служебното правителство Екатерина Захариева съобщи на пресконференция в МС, че 
се възстановяват плащанията по оперативна програма "Регионално развитие " по 
всички оси, дори и по спрените. Тя каза това след среща с ръководствата на 
Националното сдружение на общините и Камарата на строителите с участието на 
служебните министри на финансите и на околната среда. Вече са постъпили искания 
за плащания към сертифициращия орган от страна на управляващия орган за 188 млн. 
лева и периодически ще има средства, допълни Захариева. 
По Оперативна програма "Околна среда" в момента на подаване на искане от 
управляващия орган към сертифициращия орган, което да отговаря на изискванията, 
също се извършват периодични плащания. Това означава, че служебният кабинет 
намира резерви, преструктурира бюджета, така че да не се загубят средства в края на 
годината в размер на над 3 млрд. лева, каза Захариева. 
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Телеграф - стр. 2 - Държавата вади 188 млн. лв. за строителните фирми 
13.08.2014 01:08 
Държавата ще плати 188 млн. лв. на строителните фирми по проектите от 
Оперативна програма „Регионално развитие ", които бяха спрени от Брюксел. 
Както „Телеграф" вчера писа, очаква се европлащанията да бъдат възстановени през 
октомври, а дотогава държавата ще дава пари от бюджета, за да може работата по 
дейностите да продължи. След среща с Камарата на строителите вицепремиерът 
Екатерина Захариева съобщи още, че със средства от бюджета ще се извършват и 
плащания за проекти по Оперативна програма „Околна среда", която е в най-тежко 
положение и изцяло спряна от ЕК. В момента на подаване на искане за плащане от 
страна на управляващия орган, което отговаря на изискванията, ще има периодични 
плащания. В същото време текат ревизии на проектите, за да се установи какви 
финансови корекции трябва да се направят на първоначалните договори, така че да 
отговарят на изискванията на Еврокомисията. Търсят се и варианти да се отпуши 
работата по фонд ФЛАГ, който осигурява съфинансиране на общините. Министърът на 
финансите Румен Порожанов пък каза, че до 30 октомври може да се заявяват 
средства за възстановяване към Еврокомисията за тази финансова година. 
Председателят на строителната камара Светослав Глосов обаче посочи, че 
задълженията надхвърлят 1 млрд. лв., но точната сума ще се изясни, след като 
започне фактурирането на разходите. Към момента неразплатените проекти по 
„Околна среда" са 300 млн. лв., по „Регионално развитие " 188 млн. лв., а по 
„Развитие на селските райони" 150 млн. лв. 
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Монитор - стр. 9 - Тръгнаха всички плащания по програма “Регионално развитие” 
Предоговарят сроковете за забавените проекти 
13.08.2014 01:00 
С пари от бюджета се възстановяват всички плащания по Опе¬ра¬тивната програма 
“Ре¬¬гио-нално развитие”, включително и по двете спрени от Брюксел оси. Това 
съобщи вчера служебният вицепремиер и министър на регионалното развитие и 
инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на пресконференция след среща 
с представители на Камарата на строителите в България , На¬¬цио¬налното 
сдружение на общините. В нея участваха още служебният министър на околната среда 
Свет¬лана Жекова и фи¬¬нансовият й колега Ру¬¬мен По¬¬рожанов. Още днес (вчера 
– бел. ред.) започна изплащането на сертифицирани 188 млн. лева, уточни 
Заха¬рие¬ва. 
Що се отнася до плащанията по спряната от еврокомисията програма “Околна среда”, 
по нея също ще започнат поетапни плащания, като се търсят резерви от бюджета. 
Точните разчети ще бъдат готови и представени през следващата седмица, каза 
Поро¬жанов. 
Управляващите органи ще започнат да подават искания за плащания към 
сертифициращите органи по програмата, а те от своя страна ще ги внасят за 
разплащане според възможностите на бюджета, обясниха министрите. 
Търсят се и варианти да се отпуши работата на фонд ФЛАГ 
който осигурява мостово финансиране за общините, които работят по европейски 
проекти. Фондът спря плащанията по всички кредитни линии преди няколко месеца, 
след като първо ЕК, а след това и държавата прекратиха плащанията по програма 
“Околна среда”, припомня investor.bg. 
Поро¬жанов допълни, че целта е 
до 30 октомври – крайният срок за заявяване на средства 
за възстановяване към Брюксел, да се подадат максимални искания според всички 
изисквания. 
Светлана Жекова допълни, че е невъзможно възстановяването на спрените пари по 
програма “Околна среда” да стане до края на август, тъй като предстоят допълнителни 
преговори с ЕК. Гинка Чавдарова от сдружението на общините посочи, че в момента 
общините са в процес на получаване на пари от 166-те млн. лева, които одобри 
правителството на Пламен Оре¬шарски в последните дни от управлението си. 
От строителната камара обясниха, че ще започне и процес по предоговаряне на 
сроковете за изпълнение на забавените проекти заради забавените разплащания. 
Точният размер на задълженията към строителни фирми обаче не е съвсем ясен. 
Захариева обясни, че 
много строителни фирми са спрели да фактурират разходи, за да не плащат ДДС 
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върху тях, тъй като са изчерпали резервите си. Председателят на камарата Светослав 
Глосов посочи, че задълженията надхвърлят 1 млрд. лева, но точната сума ще се 
изясни, след като започне фактурирането. 
Неразплатените фактурирани разходи по проекти, финансирани от програма “Околна 
среда”, са за около 304 млн. лева, по програма “Регионално развитие ” са за около 
188 млн. лева, а по Програмата за развитие на селските райони – около 150 млн. лева, 
каза Глосов. 

 
 
 
24 Часа - стр. 9 - Брюксел пусна парите по „Регионално развитие" 
Вече започнаха плащания на строители за 188 млн. лв. 
13.08.2014 00:01 
МАРИЯНА БОЙКОВА 
Брюксел възстанови плащанията по Оперативна програма „Регионално развитие ". 
Това обяви вицепремиерът Екатерина Захариева. Започваме плащане на 188 млн. лв. 
одобрени разходи на строителни фирми по програмата, каза тя. 
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Това стана след среща с Националното сдружение на общините и с Камарата на 
строителите . В нея участваха и министрите на финансите Румен Порожанов и на 
околната среда Светлана Жекова. 
Издължаването по програма „Околна среда" ще започне поетапно, тъй като ще се 
търсят резерви в бюджета. Точните сметки ще бъдат готови следващата седмица, каза 
Порожанов. 
Финансовият министър иска ревизия на всички допълнителни плащания в последните 
месеци. Възможно е да се преразгледат и проекти на общини, за които държавата 
предвиди 500 млн. лв. До този момент от тях са похарчени 150 млн. лв. 
Целта е до 30 октомври, когато е крайният срок да се заяви през ЕК колко пари трябва 
да се възстановят за годината, да се подадат максимални искания, каза Порожанов. 
Така че ще се търсят пари, за да се разплаща строителството, а след това ще се иска 
възстановяването им от ЕК. 
Не могат да бъдат възстановени европлащанията по спряната „Околна среда" до две 
седмици, реагира министърът Светлана Жекова. Нейният предшественик бе обявил 
това. Предстоят сериозни преговори с ЕК, заяви тя. 
Шефът на Камарата на строителите Светослав Глосов каза, че неразплатените суми 
ще достигнат 1 млрд. лв. 
Захариева заяви, че не всички разходи са ясни, тъй като фирмите след спрените 
плащания не са фактурирали около 200 млн. лв., за да не дължат ДДС. 
Неразплатените пари по „Околна среда" са 304 млн. лв., 150 млн. са по програмата за 
селските райони и със 188 млн. лв. по „Регионално развитие " стават 740 млн. Като 
се прибавят и нефактурираните, излизат над 900 млн., пресметнаха експерти. 

 
 
 
Дума - стр. 6 - С ПАРИ ОТ БЮДЖЕТА ТРЪГВАТ ПЛАЩАНИЯТА ПО „РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ" 
13.08.2014 00:01 
С пари от бюджета ще се възстановяват всички плащания по Оперативната програма 
"Регионално развитие ", включително и по двете спрени от Брюксел оси, съобщи 
вчера служебният вицепремиер и министър на регионалното развитие и 
инвестиционното проектиране Екатерина Захариева след среща с представители на 
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Камарата на строителите в България , Националното сдружение на общините, 
служебния министър на околната среда Светлана Жекова и служебния министър на 
финансите Румен Порожанов. Възможно най-бързо ще се възстановят и плащанията 
по "Околно среда". Средствата ще дойдат основно от публичната инвестиционна 
програма "Растеж и развитие на регионите". 
Първо ще бъдат пуснати 188 млн. лв. по ОПРР, а после още 304 млн. лв. по 
ОПОС. Министрите от служебния кабинет обаче не се ангажираха със срок кога тези 
средства ще пристигнат по сметките на общините, а от там във фирмите, за да платят 
забавени заплати на строителите , 
Вече са постъпили искания за плащания към сертифициращия орган от страна на 
управляващия орган за 188 млн. лева и периодически ще има средства, допълни 
Захариева. 
По ОП "Околна среда" в момента на подаване на искане от управляващия орган към 
сертифициращия орган, което да отговаря на изискванията, също се извършват 
периодични плащания. Това означава, че служебният кабинет намира резерви, 
преструктурира бюджета, така че да не се загубят средства в края на годината в 
размер на над 3 млрд. лева, каза Захариева. 

 
 
 
Класа - стр. 1 - Възстановиха плащанията по програма "Регионално развитие" 
Постъпилите искания за плащане са за 188 млн. лева 
13.08.2014 00:01 
От вторник се възстановяват плащанията по оперативна програма "Регионално 
развитие " (ОПРР) по всички оси, дори и по спрените, съобщи министърът на 
регионалното развитие и на инвестиционното проектиране в служебното правителство 
Екатерина Захариева. 
Това стана след среща с ръководствата на Националното сдружение на общините и 
Камарата на строителите с участието на служебните министри на финансите и на 
околната среда. Вече са постъпили искания за плащания към сертифициращия орган 
от страна на управляващия орган за 188 млн. лева и периодически ще има средства, 
допълни Захариева. По оперативна програма 
"Околна среда" в момента на подаване на искане от управляващия орган към 
сертифициращия орган, което да отговаря на изискванията, също се извършват 
периодични плащания. 
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Класа - стр. 2 - Фонд ФЛАГ да плаща за строителни обекти по европрограми 
13.08.2014 00:01 
Фонд ФЛАГ, който отпуска безлихвени заеми на общините, да бъде задвижен за 
плащания на обекти по европейски програми, предлага Камарата на строителите в 
България . Според инж. Светослав Глосов, председател на Камарата по този начин 
могат да бъдат разплатени най-належащите дейности по проекти на програма "Околна 
среда", които са в най-трудна ситуация. "Това са все обекти, които пряко касаят 
населените места - водни цикли, пречиствателни станции. На много места в страната 
се вижда, че градовете са разкопани и почти не се работи защото липсват средства. 
Това създава лош микроклимат и за живеещите в тези населени места, но по-опасното 
е, че създава предпоставки за неизпълнение на проектите и неспазването на 
сроковете, който са разписани от ЕС, а това води до санкции към държавата", 
подчерта инж. Светослав Глосов. 
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Сега - стр. 3 - Пускат 500 млн. лева от бюджета по спрените европрограми 
13.08.2014 00:01 
ВЕНЕТА НАЧЕВА 
Общо 492 млн. лв. ще бъдат пуснати от бюджета към общините за плащания по 
проекти на спрените еропейски програми "Регионално развитие " и "Околна среда", 
стана ясно след вчерашната първа среща на трима служебни министри със 
сдружението на общините и Камарата на строителите в България . 
"Възстановяваме плащанията по "Регионално развитие " от бюджета, ще има превод 
на средства по "Околна среда", обяви вицепремиерът и регионален министър 
Екатерина Захариева. Миналата седмица се разбра, че националният сертифициращ 
орган е спрял превантивно всички плащания по регионалната програма. От 
регионалното министерство вече е подадено искане до финансовото за плащания на 
188 млн. лв. По екопрограмата управляващият орган ще заяви още 304 млн. лв. 
Очаква се осигуряване и на 150 млн. по програмата за развитие на селските райони. 
"Започват редовни плащания от бюджета по спрените програми. Това ще е приоритет, 
за да елиминираме загубата на европейски средства", обеща министърът на 
финансите Румен Порожанов. Той дори призова управляващите по програмите 
максимално бързо да подават искания за възстановяване на средства до националния 
фонд към финансовото ведомство. 
Основното перо, в което ще се търсят резерви, е програмата за развитие на регионите 
от 500 млн. лв. на правителството "Орешарски", допълни Порожанов. Ще се оценят 
всички проекти на какъв етап са и вероятно тези, които не са започнати изобщо, ще се 
анулират. Според него до петък ще има пълен анализ на програмата. Финансовият 
министър не уточни откъде още ще се търсят резерви, но коментира, че през 
последните месеци с постановления са одобрявани допълнителни разходи извън 
приходната част на бюджета. 
Не можем да очакваме, че Европейската комисия ще възстанови до 2 седмици 
плащанията по програма "Околна среда", каза екоминистър Светлана Жекова в 
отговор на въпрос за размразяване на парите. Общините и строителите бяха видимо 
доволни от възстановения диалог с властта, както и от поетите финансови 
ангажименти. 
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Стандарт - стр. 9 - Започват да плащат по европрограмите 
Удължават срока на част от договорите заради дългове към изпълнителите 
13.08.2014 00:01 
Размразени са всички плащания на държавата по европейските проекти. Това обяви 
вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева след 
среща с представители на Националното сдружение на общините и Камарата на 
строителите . Парите за проектите ще се дават от Националния фонд към 
Министерството на финансите. Министерството ще започне регулярно да се 
издължава към бенефициентите след предоставяне на нужните сертификати от 
управляващите органи на програмите, обясни финансовият министър Румен 
Порожанов. Министерството на регионалното развитие вече е пратило първия 
сертификат за 188 млн. лв. за свършени дейности, включително и по проекти от двете 
оси, за които Брюксел спря плащанията. Те са сертифицирани по новата система за 
управление и контрол и се очаква да бъдат разплатени от Националния фонд, каза 
Захариева. Постигната е договорка между държавата, общините и Камарата на 
строителите сроковете на част от проектите, които са били забавени заради 
неразплащането от страна на ведомствата през последните 6-8 месеца, да бъдат 
удължени. От Камарата на строителите благодариха за възстановения диалог с 
регионалното ведомство, какъвто според тях не е имало през последната година. 
Получихме уверение, че ще бъдат използвани и ресурсите на фонд фЛАГ, за да 
получат общините мостово финансиране за проектите и да се издължат с 
изпълнителите, каза председателят на Камарата на строителите Светослав Глосов. 
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Стандарт - стр. 9 - Строителите мълчали за свършеното заради ДДС 
13.08.2014 00:01 
Голяма част от свършената дейност от строителите по европроектите не е била 
фактурирана. Причината е, че заради забавените плащания от страна на държавата 
изпълнителите са предпочели да не представят нови сертификати, тъй като 
компаниите плащат авансово ДЦС, преди да си получат парите. Затова близо 300 млн. 
лв. не са фактурирани от изпълнителите на европроекти. Това стана ясно след 
срещата на вицепремиера Екатерина Захариева, финансовия министър Румен 
Порожанов и екоминистъра Светлана Жекова с представители на Националното 
сдружение на общините и на Камарата на строителите в България . Общо близо 1 
млрд. лв. са задълженията на общините към строителния бизнес. Те ще бъдат 
разплащани регулярно след представяне на нужните сертификати, обеща 
финансовият министър Румен Порожанов. 

 
 
 
 
Труд - стр. 12 - Кабинетът започва да плаща по блокираните европрограми 
13.08.2014 00:01 
ХРИСТО НИКОЛОВ 
Служебното правителство реши да възобнови плащанията от бюджета по спряната 
оперативна програма „Околна среда" и по частично блокираната „Регионално 
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развитие ". Това съобщиха вчера вицепремиерът Екатерина Захариева и 
финансовият министър Румен 
В момента се работи по обекти за около 2 млрд. лв. 
Порожанов след среща с ръководствата на Националното сдружение на общините и с 
Камарата на строителите . 
Строителите на няколко пъти алармираха, че са заплашени от фалити заради 
спрените плащания основно по „Околна среда". Според тях по нея общините им 
дължат към 1 млрд. лв. Точната сума не е ясна, защото при спрени плащания фирмите 
забавят фактурите за свършена работа, тъй като трябва да платят ДДС върху сумите, 
независимо дали са ги получили, а вече са изчерпали всички финансови резерви, 
обясни председателят на строителната камара Светослав Глосов. Спо-ред него 
обектите, финансирани с европари,по които се работи в момента, са за около 2 млрд. 
л в., 
Пърбо ще се разплатят 188 млн. лВ. по „Регионално разВитие " но плащанията по 
част от тях ще са догодина. 
С решението на кабинета общините, а след това и фирмите ще получат малка част от 
тези средства. 
Първо със 188 млн. лв. ще се разплатят проекти по „Регионално развитие ", а след 
това с 304 млн. л в. - такива по „Околна среда". Правителството ще даде и 150 млн. лв. 
по Програмата за развитие на селските райони. Общо ще бъдат платени 642 млн. лв. 
финансовият министър Румен Порожанов не можа да посочи точно откъде ще дойдат 
средствата за европроектите. Той изброи резерви в бюджета, неусвоени пари от фонд 
„Региони" и увеличени приходи от дейността на митниците, начело на която от вчера 
отново е Ваньо Танов, шеф на приходната агенция при ГЕРБ . 
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2. Строителство 
 
 
 
 
 
Седмичен Труд - стр. 12 - Панагюрище не дреме на стари лаври 
13.08.2014 02:19 
Възраждането на града е станало възможно благодарение на проекта "Панагюрище - 
столица на свободата", финансиран по оперативна програма "Регионално развитие " 
20072013 г. на стойност 4,8 млн. лв., обяснява ръководителят му Велко Сапунджиев. С 
малко удължаване проектът приключва в средата на август затова вече текат 
последните работи по оформянето на площада и уличните настилки. Всичко останало 
вече е готово. За да ни го покаже, наш гид става лично директорът на историческия 
музей в Панагюрище доц. д-р Атанас Шопов. 
На четири уникални възрожденски къщи, пострадали по време на Априлското 
въстание, е направен основен ремонт, реставрация и консервация. С изцяло 
ремонтирана сграда и обновена експозиция е историческият музей, в чийто приземен 
етаж е разположен модерен посетителски информационен център. Чрез 
възможностите на съвременните аудиовизуални средства той въвежда посетителите в 
историята по оригинален и интересен начин. 
По пътя към историческия музей е изградена "Стената на благодарността". Това е нов 
архитектурен елемент, създаден в знак на признателност към европейски 
общественици, подкрепили България в тежките моменти след потушаването на 
Априлското въстание. Сред тях са Виктор Юго, Джузепе Гарибалди, Иван Сергеевич 
Аксаков, Дмитрий Иванович Менделеев. 
По време на Априлското въстание Панагюрище е опожарено почти до основи 
унищожени са повече от 500 къщи 
Като по чудо оцеляват няколко от най-хубавите, пряко свързани с организацията на 
бунта. Днес те са реставрирани и ни помагат да се върнем към един от най-героичните 
моменти от българската история. 
На 20 април 1876 г. в двора на Тутевата къща е обявено Априлското въстание. 
Зданието е построено през 1873-1874 г., а е изографисано година по-късно от 
панагюреца Иван Мърков Гълъбов. Иван Тутев е занаятчия и търговец, участник в 
революционното дело, дал подслон на апостолите Георги Бенковски, Панайот Волов, 
Захари Стоянов и Георги Икономов. Днес къщата, дарена от наследниците му за 
музей, пресъздава обстановката на онзи съдбовен ден, когато пристига Кървавото 
писмо и вестта, че Копривщица е въстанала. Панагюрските комити излизат именно от 
Тутевата къща с възгласи: "Бунт! На оръжие!". Запазена е гостната, в която отсядат 
апостолите, и стаята на писарите, които преписват възванието към българския народ. 
Дудековата къща е архитектурен бисер от своята епоха. Построена е през 1853-1856 г. 
по симетричния план на пловдивските къщи и впечатлява с луксозния за времето си 
интериор. По време на Априлското въстание тя е една от последните крепости, в която 
са се крили десетки жени, деца и старци. Дупка от куршум на една от вратите показва, 
че тук се е водила битка. Стените на сградата сякаш са пропити от мирис на барут, 
кръв и отчаяна храброст. Собственикът - заможният търговец и патриот Петър 
Дудеков, е убит при жестокото потушаване на въстанието. 
В Лековата къща неведнъж е отсядал Апостола на свободата Васил Левски. Тук през 
1876 г. заседава и Военната комисия, избрана от Първото българско Велико народно 
събрание на Оборище, която подготвя плана за въстанието. Къщата има уникални 
стенописи отвътре и отвън, изпълнени през 1873 г. от местния майстор Иван 
Зографов. Особено впечатлява "Колелото на живота", който дава по-дълбока 
представа за философията и мирогледа на възрожденския българин. Тази къща е 
възпята от Пенчо Славейков в героичната поема "Кървава песен". 
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Къща-музей "Райна Княгиня" е най-старата в града - част от нея е построена още през 
далечната 1673 г. Тук се ражда Райна Попгеоргиева. пак тук, под този покрив, по 
заръка на войводата Георги Бенковски тя извезва знамето на свободата с разярения 
български лъв и крилатия девиз "Свобода или смърт". През много перипетии минава 
животът на българската княгиня от момента, когато, качена на кон, развява знамето на 
бунта, до кончината й през 1917 г. Днес тленните й останки са погребани в двора, под 
паметника й, а в приземието на къщата се пази копие на знамето, възпроизведено от 
Райна Княгиня през 1901 г. по повод първото официално честване на Априлското 
въстание. 
Струва си човек да посети отново тези места - ако не за друго, поне да си припомни, че 
е имало и безкористни българи, които са пожертвали себе си в името на по-висш 
идеал от собственото си живуркане свободата. Къде са те сега? 
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Твоят ден (Пловдив, Пазарджик, Смолян) - стр. 1 - Строеж остави без вода над 
1000 души В „Южен" 
Грохот на багери и камиони мъчи хората от няколко блона в района 
13.08.2014 01:34 
РАДКО ПАУНОВ 
Изкоп на нов строеж остави без вода цял ден жителите на 8-етажен блок на бул. 
„Стефан Стамболов". Багер копае под прозорците им дори от 14 до 16 ч -време, 
определено от общинската наредба за обедна почивка. 
„Полудели сме. От 3 дни работят непрекъснато, тежки самосвали с пръст ни съсипват 
настилката, минавайки под терасите", оплака се Таня Темелкова. 
Преди 2 г. жители на блока събрали подписка срещу бъдещия обект. 
„Никой не ни чу. Издадоха строително разрешение. а от дни е истински терор", 
негодуват хората. Потърпевши са и живеещи на ул. „Славееви гори". 
„Питате ли как се кара без вода в тези жеги. Никой не ни предупреди, че ще я спират. 
От 11 до 18,30 ч нямахме капка", жали се Евелина Василева. 
Хората настояват поне от 
14 до 16 ч багерите и камионите да не бръмчат. 
„Трима лекари живеят в нашия вход. Идват си на обяд, капнали от работа. Как ще 
лекуват на следващия ден", протестира Темелкова. 
„Ще се строи 6-етажна жилищна сграда, чийто проект е одобрен от общината и има 
надлежните разрешения. Инвеститор е Радослав Тодоров Даракиев, който е 
собственик на луксозна частна болница на „Коматевско шосе", обясни техническият 
ръководител на обекта Даниел Димитров. Според него още ден щели да продължат 
изкопните работа, а след това шумът нямало да е толкова силен, защото щели да 
подготвят терена за кофраж. Срокът за завършване на сградата е през май 2015 г. На 
място пристигна и зам.-кметът на район „Южен" Людмил Русанов. Той помоли 
строителите да спазват времето за почивка от 14 до 16 ч и да предупреждават 
живеещите, ако ще им спират водата. „Все ще се намери някой да протестира. Да си 
живеят в тия скапани панелки", отсече техникът Даниел Димитров. 

 
 
 
Телеграф - стр. 32 - Братовчед изнасилва 13-годишна 
13.08.2014 01:08 
РУМЕН ЖЕРЕВ 
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22-годишен ром изнасилва многократно 13-годишната си втора братовчедка в 
продължение на 3 часа. 
Кръвосмесителната гавра стана в неделя срещу понеделник през нощта в село 
Склаве, Санданско. 
Голяма компания млади роми били на сватба в неделя в селото. Привечер 22-
годишният Мариан поканил 13-годишната си братовчедка Айше и нейна приятелка на 
същата възраст у дома си, за да продължат забавлението, като послушат музика. 
Когато двете малолетни момичета се отзовали на поканата и отишли у дома на 
Мариан, вътре заварили и Сали, гадже на другото момиче. 
Купонът започнал съвсем невинно. Слушали музика, естествено пийвали ракийка, 
после Сали и гаджето му се усамотили в друга стая на къщата и братовчедите Айше и 
Мариан останали сами. Тогава момчето започнало да опипва Айше. Тя се 
съпротивлявала, но Мариан я ударил, заключил вратата, свалил й дрехите и я 
изнасилил брутално. Мариан държал Айше 3 часа в заключената стая и я изнасилил 
неколкократно. Музиката дънела до дупка, затова никой не чул виковете на момичето. 
След 3 часа и половина Сали чул викове и тръгнал да тропа и да отключва вратата, но 
насилникът избягал през прозореца половин час преди това. 
Жалба 
Всичко това Айше разказала на своите родители и те веднага подали жалба в 
полицията. Майката на малолетното момиче припадна пред полицейското управление. 
,Аз 5 години съм била гадже със съпруга ми, не но съм се любила с него. Сега дъщеря 
ми на 13 години да прави любов - няма да го преживея. Искам истината да излезе 
наяве. Ако Мариан е насилвал дъщеря ми, да си понесе своята отговорност. От 
дъщеря ми научих, че я е ударил по главата и я насилил. Тя повече нищо не казва, 
усещам я, че е притеснена. Ще бъде прегледана от съдебен лекар, за да извадим 
медицинско", проплака преди това майката пред полицаите. 
Семейството на Айше се ползва в селото с име на скромни и работливи хора. Майката 
Атанаска се грижи за малкото си дете, бащата Мартин е строител . В понеделник 
заподозреният за изнасилване Мариан е арестуван със заповед за задържане за 24 
часа. 
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Телеграф - стр. 9 - Шефът на Донбас строи само за руснаци 
13.08.2014 01:08 
МАРИЯ АТАНАСОВА 
„Ако купувате апартамент, да знаете, че с българи не работим, а само за руския 
пазар". 
С тези думи ни посреща служителка в офиса на строителната фирма на бившия 
премиер на отцепилата се от Украйна проруска Донецка народна република 
Александър Бородай в Поморие. 
Собственост 
„Да, тук е офисът на фирмата. Какво искате", отговаря една от служителките. Въпросът 
ни къде е Александър Бородай и как можем да се свържем с него, предизвиква видимо 
напрежение в офиса. Името му като собственик очевидно не е тайна за никого във 
фирмата. „Бородай го няма тук. В Русия е. Не знаем дали е идвал скоро, питайте 
управителката. Само тя поддържа връзка с него", казват служителките. Управителката 
Юлия Георгиева пък изведнъж категорично отрича да познава Бородай. „Такъв човек 
не познавам. Собствениците на фирмата са други - има ги в търговския регистър. 
Нямам представа защо служителите са ви казали друго", отсича Георгиева. След това 
обаче променя версията си и си спомня за Бородай. „Този човек ни беше само клиент. 
Купи си няколко апартамента в една наша сграда. Но аз дори не съм го виждала, 
защото сделките бяха сключени с негов пълномощник", каза Георгиева. 
Известен 
Всъщност в Поморие няма човек, който да не е чувал за Александър Юрьевич 
Бородай. Местните хора го знаят по име, като собственик на една от най-мощните 
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строителни фирми в региона - „Болгарстройгруп". Никой обаче не подозира, че 
всъщност строителният бос и „премиерът" на Донбаската народна република са едно и 
също лице. 
Според официалните регистри Бородай е собственик на апартамент в Поморие, който 
се намира на ул. „Софроний Врачански" 4, вх.1, ет.З, ап.17, малко по-далеч от офисите 
на фирмата. Уличката е малка пресечка на главната транспортна артерия „Проф. 
Парашкев Стоянов", от която започва руският квартал „Малката Москва". 
Кооперацията на Бородай е една от най-луксозните сгради в района, а точно пред нея 
са засадени две липи за разкош. Сградата си има и име - „Парус". Построена е от 
„Болгарстройгруп". На партерните етажи преди време е имало ресторант и магазини, 
но в момента всички помещения са под ключ, а на витрините стоят обяви за наем и 
продажба. 
В сградата, където е апартаментът на Бородай, свободно няма начин да се влезе. 
Входната врата е под ключ.а вероятно има монтирани и дискретни видеокамери. Заси 
чаме възрастна рускиня, която казва, че не познава Бородай и бързо се скрива. Млада 
двойка руснаци пък не помнят от кого са купили жилището си. И тримата обаче видимо 
се изнервят при споменава- " нето на името Бородай. 
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Новинар - стр. 8 - Желязната вода” и крилати кучета са сред атракциите на 
Брезник 
„Желязната вода” в Бърдото помага срещу анемия 
13.08.2014 00:33 
Тънем в неведение за съществуването на безброй много населени места в България, 
които се оказват на една ръка разстояние. Едно такова място за мен бе град Брезник, 
за който не бях чувала почти нищо, преди да попадна там, макар той да е едва на 50 
км от София. Бърза справка показа, че първото нещо, което изскача на сайта на 
общината, носеща същото име, са правилата за поведение и действие на населението 
при възникване на бедствия и аварии. Не се споменаваше нищо за находищата на 
злато, за лековитата вода или за крилатите кучета, за които скоро щях да разбера. 
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„Според сведенията, които са запазени за Брезник, той започва да съществува като 
град от началото на XV век, когато рудари започват да идват в околностите, за да 
добиват руда. В началото се е добивала сребърна, а вероятно и златна руда“, разказа 
Петя Свиленова, уредник в Общинския исторически музей. Вероятно това е причината 
градът да се споменава в стари турски документи като мина „Брезник“. Към момента 
още се смята, че в района има големи залежи на злато, като се предполага, че 
находището възлиза на над 14 тона. Според специалисти обаче добивът ще започне 
най-рано след още 4 години. 
По времето преди Освобождението тук е имало около 200 български и 30-40 турски 
къщи, като след това турското население се е изселило както от града, така и от всички 
села в района, допълва Свиленова. Любопитното е, че на територията на общината са 
запазени древни, средновековни и възрожденски паметници на културата. От особено 
значение са църквата „Света Петка“ и класното училище, Гигинският манастир, както и 
останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна и художествена стойност. В 
голяма част от населените места в района има храмове от епохата на българското 
Възраждане и войнишки паметници с местно и национално значение. 
Брезник е третата община, чието културно и историческо наследство се популяризира 
в рамките на проекта „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини“, 
финансиран по оперативна програма „Регионално развитие “, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие , както и от 
държавния бюджет. 
Крилатите кучета и легендата за св. Христофор-Песоглавец 
Едно от най-любопитните места в района е църквата „Св. Петка”. Старинният вид на 
храма потвърждава преданията за съществувалия някога тук „Бреза манастир”, който 
заедно с 6 църкви, построени по хълмовете, образувал прочутото дори в Цариград 
„Брезнишко седмопрестолие”. Предполага се, че църквата „Св. Петка” датира от края 
на XV или началото на XVI в. Около 1804 г. е опожарена, а през 1818 г. е 
възстановена, като е разширена с 2 метра. Стенописите датират от XIX в., като в 
средата на века е достроено още едно помещение, което е превърнато в женско 
отделение. 
Особеното за храма е, че има два олтара за двете отделения. Изключително 
интригуващо е това, че над олтара в мъжкото отделение има изобразени две крилати 
кучета, вероятно свързани с езически разбирания на местните жители. „Ние, 
брезничани, открай време сме по народното християнство. Ние не сме толкова 
вярващи, като истински християни, а всичко е свързано с фолклора”, разказа 
клисарката в църквата. Именно поради тази причина в църквата има и икона на св. 
Христофор-Песоглавец, който само тук е изобразен с кучешка глава, докато в 
Суховския и Роженския манастир е с овча. Според легендата, която е пресъздадена от 
майстора на късия разказ Елин Пелин в „Огледалото на св. Христофор”, светията бил 
много красив, снажен момък, когото всички харесвали – „от малки деца до най-
възрастните хора, даже и младите невести са били захласнати по него”. Още съвсем 
млад той се превърнал в защитник на доброто. Душата му се „възпламенявала в 
борбата със злото”, той се увличал и с един удар убивал хората, които правели злини. 
С течение на времето прекрасното лице на момъка полека-лека се издължило, 
веждите му паднали ниско, очите му се изпълнили с кръв, ноздрите му се разширили, а 
устата му се уголемила, докато не заприличал на зло куче. Всички жители на селото 
започнали да бягат от него. 
Отчаян, Песоглавеца решил да се засели на брега на близката река и да пренася 
хората от единия на другия край срещу хляб и месо. Веднъж при него пристигнал 
много благ старец и го помолил да го пренесе бързо на другия бряг, защото самият 
дявол го гони. Свети Христофор го пренесъл и дядото за благодарност му подарил 
огледало и му казал от време на време да се оглежда в него. Не след дълго 
пристигнал още един старец – грозен и груб. Св. Христофор го качил на гърба си, но 
подлият старик започнал да го хапе, щипе и обижда. На няколко пъти Песоглавеца се 
заканвал да го хвърли в реката, но все пак го пренесъл на отсрещния бряг. В това 



 
Преглед на медиите 

13.08.2014 г./Сряда 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

време на стареца му пораснали рога, копита и опашка. Св. Христофор се уплашил, че 
чертите на лицето му станали още по-страшни, щом е пренесъл най-големия враг на 
хората – дявола. Огледал се в огледалцето и видял, че си е възвърнал хубавите 
човешки черти. „Учим децата на прошка – един от най-големите християнски 
добродетели, и на това да помагат и да простят и на най-лошия”, допълва клисарката. 
Аязмото в Гигинския манастир 
Преди идването на османските турци в района Гигинският манастир „Св. св. Козма и 
Дамян” е разрушен. Според легендата едва към края на VXII век тук идват монаси от 
Хилендарския манастир и откриват аязмо, за чиято вода се е смятало, че може да 
лекува очни заболявания. Духовниците решават да съградят манастира отново, но 
променили местоположението му. „В Брезнишко в началото на XIX век се настаняват 
т.нар. кърджалии – това са спахиите, които отказват да се подчиняват на султана, 
заемат административната власт по места и се разпореждат сами и с данъците, и с 
войската“, пояснява Свиленова. Сред тях е свирепият кърджалия Карафеиз, който е 
бил взет от Брезник за еничарин. Предполага се, че по това време манастирът е 
опожарен, но около 1822 г. отново е възстановен. „Над вратата на малката църква в 
манастира има ктиторски надпис, в който се казва за времето на възстановяването му. 
Вътре, в самата църква има и портрет на дядо Алексо от село Гигинци, който е един от 
основните дарители за възстановяването на манастира“, подчерта Свиленова. 
Гигинският манастир е на 200 години, които са били чествани на 15 юли, разказва един 
от майсторите, които участват в реставрацията на малкия храм в двора на манастира. 
Светата обител е на три етажа, като най-долу има кръщелно помещение, в което има 
възможност роднини и близки да отпразнуват знаменателното събитие на големи 
трапези. На горното ниво е построена нова църква. В огромната камбанария, която е 
изградена в двора на манастира, отскоро има перила. На входа й се мъдри орел с две 
глави – символ на Атон. По стръмната стълба се стига до малък параклис, в който се 
служи само на 18 август, когато се чества Преображение Господне по стар стил. 
Според майстора всички църковни празници тук се отбелязват с 13 дни назад. По 
думите му много хора идват в обителта заради лековитата вода, която помага на очите 
– лекува глаукома, намалява диоптри, както и за стомашни проблеми и безплодие. 
„Желязната вода” в Бърдото помага срещу анемия 
Лечебни свойства има не само водата в аязмото на Гигинския манастир, а и 
"желязната вода" от извора в местността Бърдото в Брезник. На вид тя е жълтеникаво-
ръждива, а вкусът й е стипчив. Заради богатия си минерален състав и ценни съставки 
водата помага при анемия, чернодробни заболявания и кожни болести. „През 60-те 
години е имало басейн, в който са могли да се къпят хората, но някой е взел лошото 
решение да взривят водата с цел уж да увеличат дебита, но е станало точно 
обратното. Дълги години течеше от една тръбичка в хълмчето и през 2008-2009 г. 
направиха и пътя, и чешмата, за да могат да си налеят хората от водата”, разказва 
Петя Свиленова от Общинския исторически музей. 
Любопитното е, че през 1907 г., когато кмет в града е бил Васа Пушев, в общината 
пристигнало писмо, че в Лондон се организира изложение на редки и ценни неща. 
Брезничани решили да пратят от водата, сипали от нея в три дамаджани, затворили я 
в сандъчета, изпратили я и след три месеца получили колет, в който имало златен 
медал. На колетчето пишело само „Брезник”, а текстът бил на френски език. Медалът 
се съхранява в общината и до днес, но какво е пишело в документа не се знае. 
Интересното е, че на същото изложение пращат и сливова ракия, за която получават 
сребърен медал. Кота Кафеджийски, който е един от видните граждани, богатите 
занаятчии и търговци, изпраща ракия и от Лондон искат да им изпрати 400 литра. 
Годината обаче била слаба, нямало толкова джанки и той не успял”, допълва 
Свиленова По думите й местните изпратили на изложението още восък и мед, но за 
тях не се знае дали са отличени по някакъв начин. 
Етикети: Брезник, Бърдото, Гигинския манастир, св. Христофор-Песоглавец, 
„Желязната вода” 
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Новинар - стр. 9 - Хазната пуска 188 млн. лв. за регионално развитие 
Порожанов върна Ваньо Танов начело на митниците 
13.08.2014 00:33 
188 млн. лв. от хазната ще отидат за разплащане на спрените пари по оперативна 
програма „Регионално развитие ”. 
Плащанията по програмата се възстановяват по всички оси, включително и по 
спрените. Това съобщи вицепремиерът и министър на регионалното развитие в 
служебния кабинет Екатерина Захариева. Тя и финансовият министър Румен 
Порожанов обсъдиха с представители на строителната камара и сдружението на 
общините замразените европари. 
Захариева подчерта, че предвидените 188 млн. лв. за регионално развитие ще бъдат 
платени още тази седмица. По думите й се работи и за възстановяване на плащанията 
по оперативна програма „Околна среда”. 
Захариева уточни, че разплащанията ще стават всеки месец. Тя изтъкна, че 
правителството преструктурира бюджета, за да намери резерви и да не се загубят 3 
млрд. лв. по европрограмите в края на годината. 
"Преговорите с Еврокомисията, които се очаква да продължат до октомври, са от 
голямо значение", допълни служебният екоминистър Светлана Жекова. Тя добави, че 
ведомството е оттеглило искането си за сертифициране на 53 млн. лв. по проекти и в 
момента се подготвя ново за по-голяма сума. 
Финансовият министър Румен Порожанов увери, че ще направи всичко възможно, за 
да осигури средства по програмите от хазната. „Наш приоритет е да възстановим 
спрените пари”, допълни Порожанов. Той уточни, че ще се ревизират разходите в 
бюджета. 
„Прави се анализ на приходната част. В момента оценките са за неизпълнение на 
приходите от 900 млн. лв.”, уточни служебният министър. 
По думите му завишените приходи са около 1,7 млрд. лв. 
Порожанов каза още, че отстранява от поста шефа на агенция „Митници” Павел Тонев. 
В креслото му ще седне отново Ваньо Танов. 
На срещата министрите, представителите на общините и строителния бранш са 
обсъдили и проблемите с нефактурираните разходи заради липсата на пари. Според 
разчетите имало нефактурирани разходи от около 200 млн. лв. 
„Коментирахме възможността за предоговаряне на срока на проектите, които са със 
забавено изпълнение заради закъснели плащания”, заяви председателят на 
строителната камара Светослав Глосов. 
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24 Часа - стр. 4 - 13 млн. лв. от ЕС за саниране блокирани в КТБ 
Екатерина Захариева преговаря с други банки за нисколихвени заеми 
13.08.2014 00:01 
13 млн. лв. за саниране по програма „Регионално разивите" са блокирани в КТБ. Това 
е станало ясно след среща на вицепремиера Екатерина Захариева с квесторите на 
поставената под особен надзор банка. 
За тази сума имало риск, тъй като тя не била защитена с държавни ценни книжа. 
На срещата Захариева заявила, че се предприемат спешни мерки, за да може 
проектът за саниране на жилшцни сгради да бъде спасен. Щяло да има срещи с 
другите банки, които имат интерес да осигурят нисколихвени кредити на 
собствениците на сгради, одобрени за саниране. Възможности за финансиране 
можело да се потърсят и от бюджета. Квесторите уверили министър Захариева, че 
няма опасност за парите на собствениците на жилища, които са вложени по 
доверителни сметки в КТБ, защото те са до 100 хил. евро и съгласно закона са 
гарантирани от държавата ако банката фалира. 
В момента в банката имало разкрити разкрити 51 доверителни сметки, сключени са 52 
споразумения на сдружения на собственици и са одобрени 19 кредита. 
След затварянето на КТБ на 20 юни не били постъпвали плащания и не са откривани 
нови доверителни сметки. 
Захариева щяла да направи и проверка на собствениците, определени като 
социалнослаби, които получават 100% безвъзмездна финансова помощ за 
санирането. 
Според вицепремиера за останалата част от парите по проекта нямало риск, тъй като 
не били в КТБ. 
За саниране бяха отделени 63 млн. лева по програма „Регионално развитие ". От тях 
50 млн. лева са за безвъзмездната финансова помощ, а останалите 13 млн. са за 
нисколихвени заеми за домакинствата, които не могат сами да покрият разходите по 
ремонтите. 
КТБ пък спечели обществената поръчка за управление на фонда, който да отпуска 
въпросните кредити. 
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Отделно регионалното министерство отдели 100 хил. лв. за собственици, които не 
могат да си осигурат дори кредит за ремонта. (24 часа) 

 
 
24 Часа - стр. 4 - Петър Диков, гл. архитект на София: Ремонтите ще спестят ток, 
колкото от АЕЦ „Белене" 
13.08.2014 00:01 
ДАРИНКА ИЛИЕВА 
Санирането на всичките 204 000 панелни жилища в София ще намали енергийното 
потребление на сградите с 600 - 800 мегавата. Ако се обновят пък 800 000 панелки в 
страната, ефектът ще е 2000 мегавата, колкото са планираните мощности на АЕЦ 
„Белене". Това заяви пред „24 часа" главният архитект на София Петър Диков. 
Той обясни, че не знае дали държавата е на път да загуби парите за саниране по 
програма „Регионално развитие ", „факт е обаче, че проектите трябваше вече да са 
пред завършване, а още не са започнали", каза Диков. 
Според него основният проблем е, че не е направено нищо за убеждаването на хората 
да санират жилищата си, а 98% от тях са частни. „Каквато и програма да се измисли, 
ако хората не разберат ползите от санирането, тя ще се провали 
Не е нормално да се изсипят маса пари за цифровизацията и всеки ден по няколко 
пъти да ни обясняват къде да заврем един кабел, а за проблем, който е не само на 
хората, но и на държавата, да не се направи нещо", смята Диков. 
Според него проектите за саниране трябва да се движат от общините, които имат 
пряка връзка с гражданите, опит в строителството и са най-наясно с проблемите. Той 
даде пример с типовите проекти, които Столичната община направи, безплатните 
разрешителни за строеж за саниране и предимството по програмата за красиви 
междублокови пространства, които трябваше да мотивират собствениците. Интересът 
обаче бил нулев. 
„Енергийната независимост на страната може да се постигне по два начина - 
диверсификация на източниците, което е много сложен процес. И развитие на 
енергийната ефективност във всички посоки. Изчисленията показват, че имаме 5,5 
пъти по-голяма енергоемкост от средно развитите европейски страни и 10 пъти повече 
от най-напредналите в ЕС 
Това означава, че имаме уникални резерви, които не се използват. А те зависят от нас, 
за разлика от доставките на газ", обясни Диков. 
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Дума - стр. 4 - СТРОИТЕЛИ СПУКАХА ГАЗОПРОВОД В СОФИЯ 
13.08.2014 00:01 
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Скъсана тръба на газопровод на "София газ" причини авария и временно прекъсване 
на газоподаването в столичните квартали "Хладилника" и "Кръстова вада" вчера. 
Инцидентът е станал в 9,20 ч. при ремонтни дейности на булевард "Черни връх". 
Няколко минути по-късно се е задействала аварийната защита и течът е бил 
преустановен. Няма никаква опасност за хората в района и околната среда, увериха от 
"Овергаз". Представител на компанията подчерта, че аварията е малка. Още вчера 
газоподаването в кв. "Хладилника" беше възстановено. 
"Строителите са уведомени и нашите екипи следят къде в момента има строежи. 
Винаги ги предупреждават и се опитваме да поддържаме връзка. Единствено при 
нерегламентирани работи може да се случат подобни неща", коментира Грета Петрова 
от "Овергаз". 

 
 
 
 
Сега - стр. 24 - На голо поле - бой по канчето от Москва, Брюксел и Вашингтон 
13.08.2014 00:01 
"Про" и "за" 
Анна Цолова, НТВ: Как четете като политик и човек, който следи политиката през 
годините, действията на президента по отношение на служебния кабинет и всичко, 
което последва? 
Татяна Дончева, „Движение 21": Президентът демонстрира външнополитически 
симпатии, прекалено остро и прекалено отчетливо. Мисля, че за един президент, който 
не е току що встъпил, вече започва да изглежда подозрително. Хубаво е хората 
заемащи ключовите позиции да бъдат малко по на полусянка, малко по-обтекаеми, 
малко по-приглушени в симпатиите, за да може да заемат външнополитически ходове, 
без това да изглежда като драма. 
АЦ: Прозападни симпатии. 
ТД: Прозападните симпатии не са само „про" и „за" „Южен поток". България - и това 
смята „ Движение 21" - има огромна нужда от 2-3 големи инфраструктурни проекта... Те 
(западняците) са „против" самия проект. И са „против" самия проект, защото смятат, че 
това за пореден път ни обвързва с Русия. Истината е, че нас с Русия ни обвързва 
липсата на достатъчно сoбствени енергийни източници и обстоятелството, че сме 
страна, намираща се някъде по пътя на транзита. Това е ключовото обвързване. 
АЦ: Понеже става въпрос за прозрачност нас вас ясно ли ви е начинът, по който са 
избрани например българските фирми, участници в този проект? 
ТД: На мен ми е ясно, защото правих едно леко проучване за себе си, което разбира 
се, не е официално. То показа, че много по-прозрачно и много по-търгово са избрани 
фирмите изпълнители. Да, между тях се съдържат фирми на Делян Пеевски и няма 
защо Делян Пеевски пък непрекъснато да си служи с подставени фирми нови и нови и 
да ги пъха една в друга като матрьошка... Да си направи сметката! Той има право да 
има фирми, няма право да бъде член на управителния им съвет. Няма право да ги 
управлява пряко, но той има право да има фирми, и няма нужда толкова много да 
използва подставени лица. Фирмите, строители по „Южен поток" са избрани с един 
търг, в който са участвали 11 компании, по-голямата част от които външни... Коя руска 
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фирма ще си избере руската държава, ми се струва второстепенен въпрос и ми се 
струва претекст - непрекъснато навиране на тази фирма, която е избрана. А какви 
руски фирми ще ни даде руската държава, според вас? Те или ще са свързани с 
„Газпром", или с някой подобен на „Газпром". И кой пък освен „Газпром" е най-добрият 
строител на газопроводи, защото това също би трябвало да има някакво значение... 
Сега да се занимаваме дали Тимченко е в списъка или не е в списъка... На мен ми 
изглежда, че ако не се разберат Америка и Русия по отношение на трасето, ние всеки 
път ще се изправяме пред ситуацията ако този, който сме избрали, не е в списъка 
днес, утре да бъде вкаран в списъка. 
АЦ: Има ли нещо гнило във факта, че в 12 без 30 секунди бившият регионален 
министър подписва разрешение за строителство и за изграждане на „Южен поток" в 
онази част до Варна? 
ТД: Ще ви кажа откровено - българските политици и държавници, които си сложат 
главата в торбата да бъдат правени големи инфраструктурни проекти, въпреки 
международната конюнктура, ще трябва да приемат, че те ще участват в политиката 
кратко, но може би за добре. 
АЦ: Има ли нещо съмнително, че това разрешение за строеж е подписано в 
последните минути на живот на правителството „Орешарски"? 
ТДВсяко правителство, което свършва живота си, подписва едни неща в последния 
момент. 
АЦ: Особено за „Южен поток". 
ТД: Особено за „Южен поток" и особено за големите интереси. Сега, да си дадем 
сметка като българи за следното: Америка държи трасето да не напуска Украйна и 
синът на Джо Байдън, вицепрезидентът на САЩ ръководи компанията, която е 49% 
собственик на тези тръби. Ама това нас защо трябва да ни интересува като българи? 
...Може би, тук следващите правителства, включително и служебното ще трябва да 
употребят едни усилия България да бъде вкарана в пакет с още няколко държави. Не 
върви така ние сами, да вървим сами през едно голо поле и да ни бият от Москва и 
Вашингтон, и Брюксел. 
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Стандарт - стр. 13 - Искаме да кажем какво, а не кой 
13.08.2014 00:01 
- Г-н Порожанов, запознахте ли се вече със ситуацията, в която се намира държавният 
бюджет, има ли заложени "бомби" в отделните министерства? 
- В рамките на следващата седмица ще направим оценката на консолидираната рамка 
за това как е разположено изпълнението на основните фискални параметри (приходи - 
разходи) и отражението им върху дефицита. До отделните министерства в момента 
сме изпратили форми, по които те да си направят проверка на заложените разходи и 
сключените договори. Сформирали сме екипи с АДфИ и от този четвъртък те ще 
влязат във всички ведомства, за да проверят договорите и да преценим дали биха 
повлияли на бюджета на касова и начислена основа. 
- Какви са основните рискове пред настоящия бюджет? 
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- Има два глобални проблема - от една страна, са завишени прогнозните приходи, от 
друга страна -спирането на европейските програми - "Околна среда" и две от осите по 
"Регионално развитие ". Това нарушава баланса на Националния фонд като орган, 
който се разплаща и, независимо от това, че имаме заложени разходни тавани, 
невъзстановяването на приходи от Брюксел по двете програми увеличава дефицита 
по плансметката на Националния фонд, а оттам и на държавата. Ще се опитаме през 
септември-октомври да възстановим плащанията по "Околна среда", така че да ни 
бъдат възстановени разходите и да подобрим баланса. Ако успеем да заявим 
плащанията пред ЕК до 30 октомври те може да ни бъдат възстановени в рамките на 
финансовата година. 
- Ще стигнат ли 50 млн. лв. за справяне с последствията от наводненията? 
- Надяваме се отпуснатите допълнителни средства да са достатъчни. Средствата ще 
се разходват на база на документация, предоставена и одобрена от комисията по 
бедствията. Усилено се работи и за изготвяне на апликационните форми за 
кандидатстване за помощи по фонд "Солидарност" на ЕС, защото изготвените по-рано 
не бяха направени по съответния ред. Възнамеряваме да предоставим авансово 
необходимите средства от националния бюджет, а впоследствие да се възстановят от 
фонд "Солидарност". 
- Виждате ли опасност санкциите, наложени от 
Русия на страни членки на ЕС, да повлияят на нашата икономика и на приходите в 
бюджета? 
- Трябва да се направи икономически анализ. Много е важно да се върне и доверието 
на ЕС и на играчите на инвестиционния пазар към България. Ограничаването на 
инвестиции към такъв голям пазар като Русия би предполагало, че някои инвестиции 
могат да се насочат към нашата страна. 
- Как ще се разреши ситуацията с КГБ и кога хората и фирмите ще имат достъп до 
сметките си според вас? 
- Това е основен прерогатив и отговорност на БНБ. Министерство на финансите (Мф) е 
в пълно сътрудничество с БНБ. В момента се прави пълен анализ на банката от 
одитори и би било добре той да е готов колкото се може по-рано за да бъдат 
предприети решения. 
- В тази връзка по-различно ли ще бъде предложението ви за актуализация на 
бюджета от направеното от министър Петър Чобанов? 
- Предложението на министър Чобанов включваше капитализация на фонда за 
гарантиране на влоговете в банките, както и допълнителен буфер за финансовата 
система. Лошото е, че не беше прието предложението на президента, за да може да се 
използват следващите 2 месеца да се подготвят финансовите процедури, свързани с 
увеличението на дълга и натрупване на допълнителни средства във фискалния 
резерв. През декември и януари финансовите пазари не са толкова активни. В 
момента фискалният резерв, който имаме, е разчетен за покриване на разходите на 
дефицита на сегашния бюджет, плащанията по външния дълг и по гаранционния 
земеделски фонд в началото на следващата година, както и на текущия дефицит през 
януари 2015 г. Допълнителните буфери към сегашния фискален резерв са доста 
ограничени. Много се спекулира с нивото му: "Оставихме 8,2 млрд. лв., заварихме 4 
млрд. лв". 
От 2008 г. няма излишъци в бюджета скоро не е имало и приватизационни сделки. 
Това, че някой е оставил по-голямо число във фискалния резерв, е добре от гледна 
точка на стабилността на. публичните финанси, но е свързано основно с привличане 
на заемни средства. 
- Можете ли да ни кажете какво се случи със средствата от 1,23 млрд. лв., събрани от 
извънредния 5-месечен аукцион на ДЦК в края на юни за подкрепа на банковата 
система? 
- Тези средства са в банковата система. Частично бе ползвана разрешената от ЕК 
схема в размер на 3,3 млрд. лв. Било е преценено, че изтеглените средства осигуряват 
достатъчна ликвидност за банковата система. Постепенно средствата ще бъдат 
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възстановявани към фискалния резерв. Те са предоставени като гаранционни 
депозити и ще бъдат възстановени в размера на пазарната лихва от около 2%, 
- Спокоен ли сте за състоянието на банковата система? 
- Въпреки че имаме проблеми с бюджета и най-вече със спрените еврофондове, 
публичните финанси са в добро състояние и то от много дълъг период от време. От 
няколко години отговаряме на всички показатели на ERM2. Убеден съм, че банковата 
система е стабилна. Спрямо КТБ, законодателството ни предвижда процедура, която 
трябва да бъде извървяна, никой не би си позволил да нарушава закона и не вярвам, 
че подобни катаклизми ще се повторят през следващите месеци. 
- Какво е задължително да свършите като служебен министър? 
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Трета възраст - стр. 10 - СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ „БАИЗНАШКИ" -С 
ПРАГМАТИЧНИ ОЧАКВАНИЯ 
13.08.2014 00:01 
Президентът Росен Плевнелиев с указ разпусна 42-рото Народно събрание и назначи 
служебен кабинет, който ще управлява страната до назначаване на следващото 
редовно правителство след изборите на 5 октомври. По закон служебното 
правителство е чист административен, а не политически орган. То няма право да 
сключва договори, да взема заеми и приема закони. Трите досегашни служебни 
кабинета (Инджова, Софиянски, Райков) показаха, че обществото е по-толерантно към 
тях, защото: 1) при съставянето им се създава илюзия за надпартийност; 2) мандатът е 
до 3 месеца и няма време нито за сериозни промени" нито за сериозни грешки; 3) няма 
работещ парламент, който в последните години е основен дразнител; 4) партиите не 
му опонират, занимават се предимно с предизборна агитация. 
Новият служебен кабинет е втори през мандата на президента Плевнелиев. 
Премиерът - професорът по конституционно право Георги Близнашки, обяви три 
реалистични и прагматични приоритета: стабилност, подобряване образа на страната 
ни в ЕС и в НАТО и продължаване работата по ключови реформи независимо от 
ограничените средства. За главен приоритет Близнашки посочи провеждането на 
свободни и честни избори. При обявяването на кабинета президентът Росен 
Плевнелиев очерта една доста по-амбициозна програма, включваща пълна ревизия на 
правителството на „Орешарски", създаване на енергиен борд, подписване на 
споразумение с ЕК до 2020 г., стартиране на процедура по присъединяване на 
страната в Европейския банков съюз, закон за въвеждане на електронното управление 
в България. „Ясно си даваме сметка за правомощията на служебния кабинет и краткия 
мандат, в който ще работим. Няма да провеждаме никакви чистки или каквито и да 
било прояви на реваншизъм, няма да предприемаме никакви репресивни действия. От 
постовете си ще бъдат освободени само служители, замесени в корупция, или такива, 
които проявяват ярко политическите си пристрастия", обяви премиерът. Той помоли за 
малко време по горещи теми като споразумението с „Уестингхаус" за „АЕЦ Козлодуй" и 
проекта „Южен поток" и уточни, че тези въпроси не са предрешени и правителството 
има възможност да предприеме действия. Близнашки увери, че България ще търси 
европейска солидарност за наводненията, но призова и за национална солидарност. 
Като личен пример новите министри обяРумен ПОРОЖАНОВ, финансов министър: 
Държавата ще изпълни финансовите си ангажименти към изпълнителите по 
програмите „Регионално развитие " и „Околна среда", за да не се стига до закриване 
на фирми и увеличаване на безработицата. Екипът ми ще изготви проект за 
актуализация на бюджета, който ще бъде внесен още в първите дни от работата на 
следващото Народно събрание. Най-вероятно тази година страната ни ще завърши с 
бюджетен свръхдефицит (над 3%, б.р.), каквато беше ситуацията през 2009 г. 
Йордан ХРИСТОСКОВ, социален министър: 
- Ще запазим социалния мир и всички социални плащания ще се извършват в срок. Ще 
се стараем максимален брой хора да бъдат включени в плана по заетостта (б. р. 
субсидираните работни места) плюс тези по ОП 
„Човешки ресурси". Основните ни усилия в първите дни са свързани с хората от 
бедстващите райони, за да могат да посрещнат най-острите си нужди. Трябва да им 
покажем, че има държава. 
Д-р Мирослав НЕНКОВ, здравен министър: 
- Изключено е да се проведе здравна реформа за 2 месеца. Една от стъпките за 
стабилизиране на здравната каса е тя сама да затегне коланите, да ревизира и намали 
разходите си. „Бърза помощ" ще е мой приоритетно се съмнявам, че ще има пари за 
увеличение на заплатите. 
Материала подготви Ема ИВАНОВА 
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Труд - стр. 15 - 1000 лв. глоба, ако хвърлиш боклука от ремонта в кофата 
13.08.2014 00:01 
АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА 
Натрупани чували със строителни отпадъци, стара дограма или части от непотребни 
вече мебели са честа гледка край кофите за боклук в летните месеци, когато кипят 
усилени ремонти. 
Но освен че е неприятна гледка за околните, изхвърлянето на строителни боклуци до 
кофите за боклук е вредно за околната среда. А смесването им с битовите отпадъци в 
кофите повреждат камионите за събиране на боклук. И в двата варианта става дума за 
нарушение, което се наказва с глоба. По закон санкциите за физически лица започват 
от 300 лв. и стигат 1000 лв., а фирмите могат да изгорят с между 3000 и 10 000 лв. На 
практика глоби почти не се налагат, тъй като екоинспекторите, които и без това не са 
много, трябва да хванат нарушителя на „местопрестъплението". 
Извозване с фирми 
За добросъвестните ремонтиращи има два варианта - сами да си извозят 
строителните боклуци или да се обърнат към специализирана фирма. Първият 
вариант изглежда по-евтин, но не във всички населени места има депа за строителни 
отпадъци. Специализираните фирми ще съберат и ще транспортират боклука до 
найблизкото строително сметище, но услугата, разбира се, е платена. Цената зависи 
от вида и количеството на отпадъците, както и от кой етаж се свалят и има ли 
асансьор. Има твърда такса ангажимент - минимум между 20 и 60 лв. 
Ако сградата е стара и няма асансьор или той е малък и не върши работа и се налага 
чувалите с отпадъци от ремонта да се свалят по стълбите, цената на услугата 
нараства. В този случай е важен етажът, от който се свалят отпадъците. Хубавото е, 
че повечето фирми за извозване на боклук извършват безплатни огледи на обектите, 
за да формират оферта. 
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За изнасяне с асансьор на 20-25-килограмов чувал, собственост на фирмата, се плаща 
между 0,50 и 1 лев. Без асансьор същият боклук се сваля срещу 1 лев от втория етаж, 
като цената се качва с по 40-50 стотинки за всеки по-горен. 
Тарифа 
Големите количества строителни боклуци трябва да се събират в специални 
контейнери,които по принцип се дават под наем. В момента за контейнер с обем 4 
кубика се плаща 96 лв., а за такъв от 6 кубика -144 лв. В цената са включени доставка, 
тридневен престои плюс такса смет, която е между 20 и 65 лв. в зависимост от типа 
боклук и се заплаща от фирмата на сметището. Извозването на 3,5-тонния контейнер 
струва между 60-100 лв. 
Малко по-евтино излиза, ако чувалите със строителни отпадъци се товарят директно в 
превозното средство, което ги откарва на сметището. Извозването с микробус на до 
3,5 тона боклук (което е 4 кубика) струва 40 лв. Използването на самосвал за по-
обемни отпадъци е по-скъпо - 75 лв. за курс. Наемите на минибагер и челен товарач за 
8 часа са между 230 и 260 лв. на ден, но такава техника се ползва при доста големи 
ремонти. 
Рециклиране 
От началото на тази година разделното събиране, рециклиране и повторната употреба 
на строителни отпадъци е задължително. 
Новите правила обаче важат основно за големи ремонти и строителни обекти, които се 
правят от строителни фирми . За целите на рециклирането предварително се изготвя 
план за управление на строителните отпадъци на обекта. Такъв план е задължителен 
при разрушаване или ремонт на големи сгради, но не се изисква за събаряне на сгради 
със застроена площ по-малка от 100 кв. м или при ремонт и реконструкция на строежи 
с площ под 500 кв. м. 
При строежа или разрушаването на по-големите сгради минимум 85% от бетона и 70% 
от тухлите, керемидите и фаянсовите плочки трябва да се изхвърлят разделно. 
Процентът е още по-висок за железните и стоманените части от сградата - 90 на сто. 
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Жълто шоу - стр. 10; 11 - Строителният бос Джими Орфея , който завлече Ивана 
със 100 000 лева влиза в затова 
13.08.2014 00:01 
След поредица от дела за неплатени данъци и дълги и ексцентрични родни 
строителни предприемачи Стоян споделиха че Джими Орфея е завлякъл 
изпълнителката на „Шампанско и сълзи" със 100 000 лева. 
Управителят на „Айлин строй" ЕООД, който си навлече и гнева на десетки хора, ще 
търка наровете, след като беше признат за виновен в това, че е избегнал плащането 
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на ДДС в размер на 500 000 лева. Класическата данъчна измама е станала чрез 
използване на документи с невярно съдържание. Така Джимито се оказа първият 
строителен предприемач, който ще лежи ефективно три години за неплатени данъци. 
Това поставя 
Ивана в твърде неудобна ситуация защото през следващите три лета тя най-вероятно 
няма да получи своите 100 бона, които е дала на Джимито Орфея. „Това ми е най-
болната тема. Днес човек не може да има вяра на никого! С неговото семейство сме 
близки, жена му ми е приятелка. Затова разчитам на неговата лоялност и доблест, и 
все още вярвам, че той ще ми върне парите", изплака певицата на народа малко преди 
Върховният касационен съд да потвърди неговата тригодишна присъда. 
Притиснат от борчове и необслужвани кредити, строителният бос поискал от певицата 
въпросната сума преди три години. Без увъртане Ивана услужила на приятеля си със 
стоте бона. Сделката не била узаконена с договор, мокър печат и подпис, нито била 
изповядана пред нотариус. Ивана демонстрирала разбиране към приятеля си и близо 
две години не отваряла дума за заема. От миналата година обаче започнала да се 
притеснява, защото Джимито спрял да отговаря на телефонните обаждания на своята 
дружка и се покрил. „Действително не притежавам документ, с който мога да потърся 
парите си по съдебен ред", откровеничи измамената певица. „Оправил съм си 
отношенията с нея и нищо не й дължа! Нещо повече - платил съм й турне за 20 000 
лева", контрира остро бившата си приятелка Атанасов. 
Джимито нашумя и след като обяви война на владиката Николай Пловдивски. Като 
тартор на опозицията в община Куклен, бизнесменът започна да води люти битки с 
дядо Николай и игуменката на кукленския манастир „Св. Св. Козма и 
Дамян". Пред Нова телевизия Стоян Атанасов се оплака, че пловдивският митрополит 
го е анатемосал и го гони от Светата обител заедно със съмишлениците му. Като 
контраатака бизнесменът и представляваното от него „Сдружение за Куклен" настояха 
за незабавна проверка в манастира. Те изпратиха жалба до Министерството на 
културата, главния прокурор и Районна прокуратура Пловдив. Според тях в един от 
най-старите български манастири цари анархия и пълен хаос, а вдигането на нов 
параклис и събарянето на стария е в разрез със закона. Като главен виновник за 
нередностите в манастира те посочиха пловдивския митрополит Николай. „По негово 
разпореждане е бутната старата църква на манастира. В нея иконите и веригите са 
излекували стотици хора! От Министерството на образованието и науката ни 
отговориха, че действията на Николай Пловдивски са незаконни. А този човек няма кой 
да го накаже, защото си е въобразил, че е Господ и си върши беззаконията. Той е 
болен мозък! Преследва, рекетира и гони до дупка поповете, които не го слушат. 
Всички са вдигнали ръце от него", каза още строителният бос. 
Джимито скочи и на игуменката на манастира сестра Анастасия, която е назначена на 
поста лично от митрополит Николай. Пред миряните тя се изповяда, че, преди да се 
покае и да стане послушница, многократно е прелюбодействала. Оказа се, че 
игуменката, чието светско име е Бойка Атанасова, има извънбрачен син на име 
Николай Чавевов. Той по необясними причини е постоянен обитател на женския 
манастир. А според местните дори „закачал" монахините.Най-вероятно под влиянието 
на дядо Николай сестра Анастасия отрича и чудодейната сила на веригите от старата 
църква. Хората от векове вярват, че те лекуват. А предишният управител на манастира 
отец Иван е описал тяхната лечебна сила в книга. „ Владиката Николай има най-
голяма нужда от веригите, защото е болен мозък. С изчанчените си приемни той е 
показал това. Лично съм влизал в приемната на дядо Николай горе в манастира. Тя е 
пълен кич и за нея са хвърлени едно 200 - 300 000 евро", пресметна Джимито. По 
време на броженията срещу дядо Николай той и последователите му се възмущаваха, 
защото не можеха да се помолят и пред мощите на Св. Св. Козма и Дамян. 
В отговор на нападките срещу себе си Николай Пловдивски отслужи в манастира 
Света литургия, в която пред десетки миряни анатемоса Джимито. „Атанасов не го 
боли за манастира. Той иска да завземе ливадите на Кукленския манастир и да вдигне 
на тях хотел", отсече дядо Николай и припомни, че Джими е собственик на луксозния 
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хотелски комплекс в Куклен - „Замъка Орфей". В хода на съдебните битки срещу него 
от страна на измамени клиенти Джимито пропищя, че скандално известният частен 
съдебен изпълнител 
Атанас Атанасов го е измамил със 
700 000 евро 
Според строителния предприемач - Атанасов, чийто права бяха отнети, бил в основата 
на грандиозната измама. „Заради него загубите на клиенти, които са ми платили 
жилища в нова кооперация, но не могат да се нанесат в тях, са в размер на 500 000 
евро. А аз съм платил шестцифрена сума на собствениците", изчисли предприемачът. 
По думите му, той купува терен и върху него изгражда въпросната кооперация, 
останали само довършителните работи. Заради кризата в бранша строежът е 
замразен. Междувременно ЧСИ Атанасов организира търг, на който, без знанието на 
Джими, имотът е продаден. Препродадени са и апартаменти на нови собственици. 
След като разбират, че парите им са изгорели, четирима от възрастните родители на 
първите собственици умират 
Измамените собственици започват да водят съдебни дела. Чрез съдебни решения 
някои от тях успяват да си върнат апартаментите. „Най-много държа моите клиенти да 
си върнат жилищата. ЧСИ Атанасов го е провел търга с неактивно пълномощно и той 
трябва да се анулира", настоя бизнесменът. 
Междувременно срещу скандалния частен съдебен изпълнител се завеждат три 
досъдебни производства. След разследване отнемат правата му за доказани 
длъжностни престъпления. 
Месец и половина преди Върховният касационен съд да потвърди тригодишната 
ефективна присъда на Стоян Атанасов, той стана главен герой на екшън, разиграл се 
на пъпа на пловдивската главна улица. С изпълнителен лист съдия изпълнител изгони 
Джимито от Виенската сладкарница - един от най-апетитните имоти в града. Като 
наемател на грандиозната сграда, в която се помещава сладкарницата, Джими беше 
изведен от владение. Атанасов е собственик на фирма „Юнит пропърти", която има 
договор за наем на сладкарницата с джамииско настоятелство Пловдив. „Договорът ми 
изтича през октомври 2016 година и дотогава нямат право да ме пипнат! Вложил съм 
50 000 лева за ремонт и стока! Ще обжалвам изпълнителните действия и ще пусна 
жалба до Камарата на ЧСИ за неправомерни действия от страна на ЧСИ Величко 
Апостолов!", проплака тогава Джими, който бе категоричен, че именно той е законният 
стопанин на апетитния имот. 
След като се разбра, че ще влиза в затвора, репортер на народното издание загря 
джиесема на 44-годишния бизнесмен, който не можа да коментира новината, защото 
се оказа неоткриваем и сякаш потъна вдън земя. 
Междувременно се разбра, че управителят на „Айлин строй" ЕООД е представил 
документи, които доказват неговото влошено здравословно състояние. Чрез тях най-
вероятно Джими цели да забави действията на прокуратурата. Върховният касационен 
съд обаче е потвърдил тригодишната му реална присъда. След като тя стана факт, 
прокуратурата изпрати разпореждане на Съдебна охрана Джимито да бъде въведен в 
Пловдивския затвор, който е известен със звездните си клиенти, някои от които са: 
Кирил Рашков - Цар Киро, злополучният банкер Христо Александров, рапърът Ванко 1, 
шефът на първия у нас рокерски клуб „Вагабондс" Малено, Наско Моторхед - личният 
татумайстор на Мис Силикон Джулиана Гани, килърът Пеньо Мангъров, женен за 
скандалната Мис Силикон за 2011 г. Лили Иванова /зад решетките Мангъров, по 
прякор Сашо Чешкия, успя набързо да се ожени и разведе и със Соня Алексиева, 
която напусна прокурорско място, за да защитава като адвокат любимия си/. . Тези дни 
прокуратурата вкара в съда u друго дело за измама срещу Атанасов 
То е за продажба на два апартамента за ипотекиран имот. През ноември 2006 г. 
строителният предприемач сключва договор за покупко-продажба на апартамент. 
„Строителството ще продължи до две години. Повечето апартаменти са продадени на 
„зелено", затова строежът на кооперацията започва всеки момент" убеждава клиентите 
си Джими. Хората си избират апартамент и броят 27 515 евро- вноските според 



 
Преглед на медиите 

13.08.2014 г./Сряда 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

договора. Останала само последната вноска, която се плаща след издаване на Акт 16. 
През 2009 г. обаче клиентите установяват, че Атанасов въобще не е собственик на 
имота. Те го канят в кантора на нотариус, за да им върне парите, но той така и не се 
появява. 
Преди кризата да удари строителния бранш Стоян Атанасов построи десетки 
кооперации в Града на тепетата и бързо се наложи като едно от знаковите имена в 
бизнеса. Прякорът си Джимито Орфея пък „спечели", след като купува от скандалния 
бизнесмен Петър Станчев замъка „Орфей" в Куклен. 
Пловдив, Мария ДРУМЕВА 
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Всеки ден - стр. 2 - СЛУЧИ СЕ 
13.08.2014 00:01 
Кюрди У нас на бунт 
ХАРМАНЛИ. Десетки кюрдски бежанци от лагера в Харманли излязоха на мирен 
протест срещу разрастването на влиянието на джихади стите от теро ристичнат 
групировка „Ислямска държава за Ирак и Леванта". Един от ор ганизаторите е Хайтам 
Абас, който е сирийски кюрд. Той иска да покаже, че случващото се в Ирак е безумие, 
което трябва да се прекрати от международната общност. Бежанците настояват 
международна комисия, която да вземе решение за прекратяване на безчинствата на 
нслямистите. 
--- 
Отпушиха европарите за регионите 
СОФИЯ. Възстановени са спрените плащания по Оперативна програма „Регионално 
развитие ". За отпушването на европарите за регионите обяви служ е б н и я т 
вицепремиер Екатерина Захариева. Тя коментира, че спирането е изключително 
неприятно н води до увеличаване на недоверието към институциите. Вече обаче 
всички средства ще бъдат на разположение по проектите. 
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Всеки ден - стр. 12 - Изверг изнасили 13 годишната си братовчедка 
Майката на жертвата припадна пред полицейското управление 
13.08.2014 00:01 
13-ГОДИШНО дете ат санданското село Склаве е било изнасилвано жестоко и 
държано заключено в дома на втория си братовчед. Вчера родителите на малолетната 
Айше пуснаха жалба в районното за гаврата, а майката на момичето Атанаска, 
припадна пред сградата на полицията. 
Заподозреният за изнасилването 22-годишен Мариан е задържан, детето е дало 
показания. „С едно момиче от селото, което е приятелка на братовчеда на Мариан - 
Сали, отидохме да слушаме музика в къщата на Мариан. Знам, че приятелката мие 
гадже със Сали. Те двамата си бяха отделно и както си слушахме музика, Мариан 
започна да ме опипва. Аз се съпротивлявах. Удари ме по главата, след това започна 
да ми сваля дрехите. Аз виках, но никой не ме чу. 3 часа ме държа заключена. 
Половин час преди Сали да отключи вратата, Мариан избяга. Той е известен в селото 
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с буйния си характер. Твърди се, че и друг път е посягал на непълнолетни момичета", 
твърди малолетната Айше. 
Майката на детето не може да преживее ужаса. „Аз 5 години съм била гадже със 
съпруга ми нв но съм се любила с него 
Сега дъщеря ми на 13 години да прави любов, няма да го преживея. 
Искам истината да излезе наяве. Ако Мариан е насилвал дъщеря ми, да си понесе 
своята отговорност. От дъщеря ми научих, че я е ударил по главата и я насилил. Тя 
повече нищо не казва, усещам я, че е притеснена. 
Ще бъде прегледана от съдебен лекар за да извадим медицинско", каза потресената 
жена. Семейството на Айше в селото се ползва с име на скромни и работливи хора. 
Майката Атанаска се грижи за малкото си дете. Бащата Мартин е строител . В деня на 
инцидента в селото имало сватба, силната музика е попречила да се чуят виковете на 
момичето. 

 
 
Преса - стр. 7 - Пари като шума 
13.08.2014 00:01 
Деница БОЯДЖИЕВА 
Изтънелият портфейл на клетата ни татковина е обект на всестранни попълзновения. 
Решава някой да построи нещо за поколенията или пък да похарчи някой лев на ползу 
роду и хоп - държавата емитира нов дълг и му налива някой и друг милиард. Брюксел 
ни замразява парите по еврофондовете и тряс - бюджетът поема плащанията. Този, 
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неактуализираният бюджет, трябва да понесе и тежестта на неизпълнените 
задължения към строителните фирми (виж стр. 12). 
Летят едни милиарди като каймета към пазвата на циганска булка. Положението обаче 
никак не е тържествено! Дефицитът е 1 млрд. лв. (при 7,6 млн. лв. през юни м.г.). 
Приходите са с 1,3 млрд. лв. по-малко от планираните за полугодието. 
Но служебният кабинет трябва да сложи малко месце в пицата, за да са сити 
избирателите през октомври... 

 
 
 
Репортер - стр. 1; 3 - КАДРИ НА БОРИСОВ връща Плевнелиев във властта 
13.08.2014 00:01 
Само за седмица премиерът Георги Близнашки освободи трима шефове на дирекции и 
агенции и назначи на тяхно място кадри от кабинета „Борисов". Във вторник бе 
уволнен и директори на Агенция „Митници" Павел Тонев, а на негово място бе 
назначен скандалният Ваньо Танов, управлявал ведомството от 2009 до 2013 г. Близки 
до ГЕРБ овладяват ключови агенции и дирекции 
Назначеният от президента Росен Плевнелиев служебен кабинет масово възстановява 
управленски кадри от времето на Бойко Борисов. Въпреки обещанията на премиера 
Близнашки, че уволнения няма да има, само за седмица временното правителство 
освободи шефовете на Дирекцията за национален строителен контрол Николай 
Христов и Агенция „Пътна инфраструктура" Стефан Чайков , а вчера и директорът на 
Агенция „Митници" Павел Тонев. Мястото му се заема от Ваньо Танов, управлявал 
агенцията четири години от 2009 до 2013 г., когато бе уволнен от финансовия 
министър Петър Чобанов. Името на Танов бе забъркано в редица скандали, сред които 
подслушай разговор с бившия премиер Бойко Борисов, в който лидерът на ГЕРБ му 
нарежда да спре митническа проверка срещу биреното предприятие„Леденика". 
Новият стар митнически шеф от години води открит конфликт и с компания „Лукойл 
България", като през 2011 г. първо отне лиценза на фирмата, а след това го 
възстанови през 2012 г. 
Начело на ключовата Агенция „Пътна инфраструктура" застава Лазар Лазаров, сочен 
за близък до министъра от кабинета „Борисов" Лиляна Павлова и управлявал 
агенцията по време на мандата на ГЕРБ. Постът си от времето на Борисов си върна и 
Милка Гечева, която отново ще оглави ДНСК. Според освободеният Николай Христов 
промяната се налага заради открити множество нарушения при разрешителните на 
стотици строителни обекти и предстои замитане на следите. 



 
Преглед на медиите 

13.08.2014 г./Сряда 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 



 
Преглед на медиите 

13.08.2014 г./Сряда 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 
 
Репортер - стр. 3 - Плащат 500 млн. лв. от бюджета за европрограми 
13.08.2014 00:01 
Близо 500 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат изразходвани за размразяване на 
плащанията по спрените оперативни програми „Регионално развитие " и .Околна 
среда", заяви служебният вицепремиер Екатерина Захариева. 
Първоначално ще бъдат отпуснати 188 млн. лв. по програма 
„Регионално развитие ", а после още 304 млн. лв. по „Околна среда' 
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Средствата ще бъдат осигурени за сметка на парите от публичната инвестиционна 
програма "Растеж и развитие на регионите". 
Финансовия! министър Румен Порожанов обясни, че цепта на служебното 
правителство е до 30 октомври, когато изтича срокът за заявяване на средства за 
възстановяване към Еврокомисията, да се подадат максимални искания според всички 
изисквания. 

 
 
Репортер - стр. 6 - НАКРАТКО 
13.08.2014 00:01 
Строят върху историческа керамика на Яйлата 
, СНИМКА: БУЛФО 
Строителите на археологическия обект на Яйлата директно унищожават културно 
наследство като строят върху антична керамика. опасяват се граждани. Реставрацията 
на обекта може да се определи по-скоро като груб строеж, алармират от групата 
„Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство". 
--- 
Взривиха опасна морска мина 
Опасна морска мина бе открита и взривена в района на Паша дере, съобщават от 
щаба на ВМС. Тя е намерена на 4 мили от брега, на 21 метра дълбочина. 
Класифицирана е като опасен боеприпас и унищожена без последствия, информират 
още от ВМС. 
--- 
Намериха антични статуи пред пощата в Пловдив 
Поредни находки откриха археолози на разкопките пред Централна поща в Пловдив. 
Намерени са части от две статуи, датиращи от II-III век от новата ера, Най-вероятно 
едната представлява бюст на жена. но тепърва предстои да разберем, а другата 
находка е част от статуя, разкри ръководителят на обекта Елена Кесякова. 
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