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Интервю с Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент /пълен текст/ 
2015-05-29 
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Водещ: Оценка на резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007-2013 
за хората и бизнеса, определяне поуките от изпълнението оперативните програми за 
сегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и възможности 
през следващите години. Това ще се случи днес на форума, който е организиран от 
Камарата на строителите в България, „Кохезионната политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи“, под патронажа на председателят на комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова. Госпожо Михайлова, 
добро утро в ефира на „Преди всички“. 
Искра Михайлова: Добро утро. Добро утро и на Вашите слушатели. 
Водещ: Кажете как ще се отрази на страната ни забавянето на одобрението на част от 
европейските програми втора година от втория програмен период? Смятате ли, че ще 
наваксаме? 
Искра Михайлова: Много се надявам, че ще наваксаме, тъй като България е една от 
страните, за които инвестициите от политиката за сближаване от Европейския съюз (ЕС) 
са изключително важни. Според шестият кохезионен доклад за периода, който вече 
завърши до 2013 година, а и инвестициите от структурния и кохезионния фонд в България 
са представлявали повече от 73% общо от инвестициите в страната, което означава 
преобладаващата част. Ако ние забавим този поток на инвестиции, означава да запазим 
растежа в страната. И затова е изключително важно да направим преглед на това какво 
сме направили добре, къде сме бъркали, къде сме имали проблеми и да бъдем 
максимално готови, той като наистина се забави одобряването на програмите. То е, 
първо, общо за ЕС забавяне и, второ, допълнително забавяне на част от програмите за 
България, тъй като една част от оперативните програми вече са одобрени, както знаете, и 
по тях се работи. Общото забавяне за ЕС беше доста сериозно, само за информация на 
Вашите слушатели, към ноември миналата година 2014, която беше първата година от 
плановия период, бяха одобрени само 12 програми за целия ЕС. Новата Европейска 
комисия (ЕК) направи всичко възможно и към края на годината те станаха около 150.Сега, 
в момента са над 250 одобрени и остават тези няколко десетки, които ще бъдат 
разпределени, надявам се, до края на юни. 
Водещ: Сред които са и част от нашите оперативни програми. 
Искра Михайлова: Сред които са и част от нашите оперативни програми, говоря за 
политиката по регионално развитие, нямам предвид земеделската политика, т.е. от 
нашите програми там са програмите „Региони в растеж“ и „Околна среда“. 
Водещ: „Околна среда“, където като че ли ще има най-големи проблеми. Той като Вие сте 
и бивш министър на околната среда, нека да кажем, смятате ли, че ще има проблем с 
това, че вече ВиК операторите ще бъдат изпълнителите на проекти във ВиК 
инфраструктурата, докато ВиК активите продължават да бъдат общински? Ще има ли там 
проблем и наистина ще има ли забавяне още по-голямо на приемането и одобрението на 
тази оперативна програма? 
Искра Михайлова: Ако трябва мислим позитивно, ще кажем, ще бъде трудно. Ако трябва 
да бъдем по-конкретни, да, ще има проблеми , особено на някои места, тъй като 
финансовото състояние на ВиК дружествата не е добро и тъй като ние на практика не сме 
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приключили реформата във водния сектор. Още когато започнахме преговорите по новия 
програмен период, още когато работихме по партньорското споразумение, беше ясно, че 
е необходима реформа във водния сектор, която да включва и ясно разпределение на 
собствеността, ясно определяне на ролята на ВиК операторите, на собствениците на 
инфраструктурата, ясно участие на държавата там, където това е необходимо, и 
изграждането на общ териториален, интегриран подход. Което означава на една 
територия да се планира и програмира като цяло, на територията на ВиК дружеството 
нека да бъде, нямам нищо против, нека да бъде една област, на която оперира едно ВиК 
дружество, също нямам нищо против, чудесно, но нека на тази територия, ако това е една 
област, да се проектира и програмира комплексно, така че да не достигаме до 
парадоксите, до които достигахме в предишен период. Аз лично като министър съм 
ходила да откривам нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която се намира на 
12км от друга, която се строи в момента. 
Водещ: Парадокс. 
Искра Михайлова: Това е парадоксално, това е неефективно използване на ресурса и 
това доведе до категоричното изискване, поставено пред България, да направи реформа 
във водния сектор, да определи отговорността на всички, които участват в управлението 
на водите като собственост на инфраструктурата, като доставка на услугата и като 
отговорност за инвестициите в тази инфраструктура. 
Водещ: Госпожо Михайлова, кажете, заради подобни парадокси, за които и Вие 
споменахте, ще загубим ли средства по проекти от първия период? Какви калкулации 
имате там към този момент? 
Искра Михайлова: Това, което мога да кажа от гледна точка на Европейския парламент 
(ЕП) и от информацията, която имаме от ЕК, е, че се прави всичко възможно във всички 
страни членки, където има забавяне, да се завърши успешно плановия период по схемата 
определена по него – М+2, за някои страни – М+3. Знаете, че Комисията включително 
разреши удължаване на изпълнението на проекти. Целта е да постигнем максимално 
усвояване на средствата, които са били предвидени, не защото това е целта на 
Комисията – средствата да бъдат усвоени, а защото проектите, за коти те са 
разпределени, са от много голямо значение и трябва да бъдат завършени, което е най-
важното. По програмата „Околна среда“ ние имаме много проекти, които са пред 
завършване тази година и е от много голямо значение да се мобилизират ресурсите, както 
на изпълнителите, така и на ръководителите на програмата, за да могат да бъдат 
завършени проектите. Ако не бъдат завършени проектите, ние губим възможността да се 
възползваме от ефекта на тези проекти навреме и това води и до финансови проблеми и 
загуби евентуално. 
Водещ: Като председател на комисията по регионална политика в ЕП, как ще коментирате 
факта, че ЕК одобри всички 67 града да развиват градската си среда, изключи по-малките 
28 на брой, за които ще се прилагат проекти за енергийна ефективност? 
Искра Михайлова: ЕК следва много ясни принципи, докато води преговорите с всички 
страни-членки. Един от тези принципи е концентрация на ресурсите. Когато стане дума за 
развитие на териториите, става дума са концентрация на ресурсите в определени 
територии и това води до решението на концентрация на ресурсите в териториите на о-
големите градове. Това е общата логика, която следва Комисията, така е заложено в 
регламентите, такъв подход е заложен в решенията, приети за регионалната политика за 
периода 2014-2020 година. Това е позицията на ЕК, тя се прилага към всички страни-
членки. 
Водещ: При нас това няма ли да доведе обаче до повече дисбаланс между развитието на 
отделните региони? Още повече че тук се отчитат най-големите дисбаланси, знаем за 
северозападния. 



 

 

 

Искра Михайлова: Така е, не само северозападния, пет от нашите региони са най-слабо 
развитите в ЕС. Пет, с изключение на София, т.е. югозападния регион, в който присъства 
София и променя картината на целия регион, всички останали региони са от 
слаборазвитите региона на ЕС. Така е, права сте. Имено заради това три правителства 
български се опитваха и правиха всичко възможно да договорят по-широк кръг от градски 
зони, които да получат подкрепа по оперативната програма. Това е национален интерес. 
Аз Ви казах каква е позицията на Комисията, но националният интерес е ние да намерим 
ефект от регионалното развитие и в по-малките градове, защото особено в България има 
по-малки градове, които са със значение за развитието на територията. Те са естествени 
центрове и те бяха заложени в един от вариантите на оперативната програма. България 
успя частично, не напълно, а частично. Някои от градовете успяха да влязат в първия 
кръг, останалите ще получат отделна подкрепа. Опитвахме се да балансираме с решения 
свързани с програмата за развитие на селските райони и аз продължавам да се надявам, 
че правителството и българските власти ще гледат общо на двете програми, за да видят 
цялата територия на страната и къде има подкрепа, за да има някакъв баланс. Но, само 
да завърша, от гледна точка и на ЕП, това не е проблем само за България и ние 
разглеждаме т.нар. градски дневен ред или urban agenda, известен с това, че търсим 
баланса между големите градове и заобикалящите ги територии. Аз лично съм защитник 
на полицентричния модел, в който има много центрове, не само един, и в който 
територията, която заобикаля големия град, населена с много по.малки населени места, е 
от голямо значение за развитие на самата градска система. Така че предстоят много 
дебати, предстои работа и с Комитета на регионите и аз се надявам, че ще стигнем до по-
балансирани решения в бъдеще. 
Водещ: Добре, така за завършим този разговор. От конференцията ще има и повече 
новини. Искра Михайлова - председател на комисията по регионалната политика в ЕП. 
Благодаря.  
БНР, Преди всички 
 
Изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма" през Кресна - предизвикателството на 2014-
2020 г. | | 01.06.2015 00:03 | Строителство градът | стр. 29 | 
Най-голямото предизвикателство на новия програмен период е изграждането на лот 3.2 
на автомагистрала „Струма". 
Това каза председателят на управителния съвет на Камарата на строителите в 
България инж. Светослав Глосов по време на конференция „Кохезионната политика 
2014 - 2020 г. - предизвикателства и перспективи ". 
„От близо година водим дебат за един от най-големите проекти, които трябва да бъдат 
реализирани през новия програмен период - лот 3.2 на АМ „Струма". Преди години е взето 
решение това да стане с мегасъоръжение, което е огромно като мащаби не само за 
нашата страна, но и за Европа. Мнението на водещи учени и специалисти, обединени в 
Експертен съвет на КСБ, е, че изграждането на такъв тунел през Кресненското дефиле е 
нецелесъобразно и не е съобразено със сеизмичните, геоложките и екологичните 
неясноти, които поставят под риск завършването на обекта. 
С тези думи инж. Глосов обясни, че Експертният съвет на КСБ със свое решение от 26 
май 2015 г. излиза със становище по изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма". Именно 
това становище връчи инж. Глосов на председателя на Комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент Искра Михайлова , която също участва в 
конференцията. 
„Строителният бранш в България има потенциала да гарантира икономически растеж", 
подкрепи българския строителен бизнес г-жа Михайлова. 



 

 

 

Инж. Глосов каза още, че Камарата на строителите в България категорично подкрепя 
решението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" за разработването на 
алтернативен вариант за преминаване през дефилето - къси тунели, естакади и наземен 
път". 
Припомняме, че НК СИП обяви търг за алтернативен проект на тунела през Кресна. 
Офертите на изпълнителите бяха отворени на 5 май. 
Пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова каза, че ще бъде избрано най-доброто решение за лот 3.2 на АМ „Струма": 
„Както обявиха от Камарата на строителите в България, има специално създаден 
експертен съвет, който вече даде своите експертни заключения. Бяха наети 
допълнителни чужди експерти освен екипите на БАН и Минно-геоложкия институт. Имаше 
допълнителни минно-геоложки, сеизмични и екологични проучвания. Тяхното заключение 
е, че изграждането му в първоначално предвидения вариант от 2008 г., а именно един цял 
тунел, не е подходящо от техническа и финансова гледна точка", посочи Павлова. 
„Както знаете, в много държави магистралите се разделят и двете платна не са едно до 
друго. Трябва да бъде предвидено съчетание от различни видове тунели, виадукти и 
други съчетания на инженерни решения. Това се надяваме да се случи до месец ноември, 
паралелно ние ще внесем окончателния проект за екологична оценка в Министерството 
на околната среда и водите. Процедурата ще е двуфазна, с къса листа на изпълнители и 
икономически най-изгодната цена, както и допроектиране на принципа на инженеринга", 
обясни Павлова. 
На конференцията „Кохезионна политика 2014 - 2020 -предизвикателства и 
перспективи " на КСБ министрите отчетоха усвояването на средствата по оперативните 
програми и предизвикателствата. Строителната камара постави въпроса за обществените 
поръчки. Специалистите определиха дългия тунел през Кресна като нецелесъобразен и 
връчиха на Искра Михайлова становището на Експертния съвет на КСБ по въпроса 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQIPAl5RUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVR
NdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQIPAl5RUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQIPAl5RUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQIPAl5RUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==


 

 

 

 
 
Откриха лот 2 Димитровград - Харманли от автомагистрала „Марица" | | 01.06.2015 
00:03 | Строителство градът | стр. 30 | 
Над 300 души присъстваха на церемонията по откриването на лот 2 Димитровград -
Харманли от км 36+400 до км 70+620 на автомагистрала „Марица" в 16 часа на 28 май 
2015 г. Събитието се състоя на пътен възел Димитровград. 
От трибуната присъстващите бяха приветствани от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова , министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ивайло Московски, премиера Бойко Борисов. Отслужен беше 
водосвет. 
Премиерът Бойко Борисов обиколи лота и сподели радостта си от обновяването на 
България. Той дори каза, че лот 1 на „Марица" може да бъде завършен през септември. 
Министър Павлова връчи на инж. Лазар Лазаров разрешението за ползване на лот 2 от 
АМ „Марица". 
Вицепремиерът Томислав Дончев и директорът на Главна дирекция „Регионална и 
урбанистична политика " от ЕК Витория Алиата ди Вилафранка се присъединиха към 
официалните лица към 16.30 часа. 
Лентата беше прерязана малко преди 17 часа от Лазар Лазаров - председател на УС на 
Агенция „Пътна инфраструктура", Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие 
и благоустройството, Бойко Борисов - премиер, Витория Алиата ди Вилафранка - 
директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика " от Европейската 
комисия, Томислав Дончев - вицепремиер по европейските фондове и икономическата 
политика. 
На събитието присъстваха и изпълнителите - строители (ДЗЗД „Марица Хайуей"), 
строителен надзор (ДЗЗД „Рутекс - ЕТЕ"), проектанти („Пътпроект" ЕООД). 
Управляващият орган на оперативна програма „Транспорт" също беше представен на 
церемонията. Час по-късно, в 18 часа, 34-километровата отсечка беше пусната за 
движение. 
Пътен възел Димитровград - най-големият в Южна България 



 

 

 

Общата дължина на отсечката Димитровград 
- Харманли е 34.22 км. Трасето е на територията на област Хасково и преминава през 
общините Димитровград, Хасково, Симеоновград и Харманли. На най-големия пътен 
възел в Южна България 
- п.в. „Димитровград", се осъществява пресичането на автомагистралата с международен 
път Е-85 (1-5) Димитровград - Хасково, който е на второ ниво, над магистралата, която се 
развива на ниво терен. Пътният възел е с 4 отвора и е тип „пълна детелина". 
В този участък има още два пътни възела. При п.в. „Симеоновград" се осигурява 
комуникацията с път Ш-503 Симеоновград - Харманли, а при п.в. „Тополовград" 
- с път П-76 Тополовград 
- Харманли. И трите пътни възела са с LED осветление, консумиращо 3 пъти по-малко 
електроенергия. За пръв път пътните възли в страната ще бъдат осветени. За 
повишаване безопасността на движението хоризонталната маркировка по целия участък е 
със светлоотразителни перли. 
Големите съоръжения на лот 2 са общо 27. Изградени са мост над р. Харманлийска с 
дължина 130 м, 4 надлеза, 3 подлеза, надлез над жп линията Пловдив - Свиленград, 
подлез на жп линия Димитровград - Узунджово, подлези под селскостопански пътища, 
паркинги и площадки за отдих и т.н. Шумозащитни стени ограничават въздействието на 
високите нива на шума от интензивния трафик по трасето на магистралата. Те са в 
близост до селата Поляново, Александрово и град Харманли. Предпазната ограда - от км 
68+070 до км 68+586, е в непосредствена близост до помощно училище „Пенчо Р. 
Славейков" в Харманли. 
Изпълнителите 
Изпълнител на лот 2 е Сдружение „Марица Хайуей" с основен партньор „ПСТ Холдинг" и 
партньор „Порр Бау" ГМБх. Стойността на договора за строителномонтажни работи е 146 
564 400 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Рутекс - ЕТЕ". Техният 
договор е за 799 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект" ЕООД. Договорът им 
е за 112 800 лв.с ДДС. 
Лот 2 на АМ „Марица" е изпълнен в периода юли 2011-май 2015 г. 
Проектът се реализира с финансиране по ОП „Транспорт" 2007-2013. 
Ползите 
С пускането на лот 2 Димитровград - Харманли се очаква трафикът по участъка да се 
увеличи средно на денонощие от около 7207 МПС през 2015 г. на 8134 МПС през 2020 г., 
което е ръст от около 13%. 
Автомагистрала „Марица" е част от Трансевропейския транспортен коридор IV и от 
трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". Тя ще свързва АМ „Тракия" при пътен 
възел „Оризово" с Капитан Андреево на българско-турската граница. АМ „Марица" е 
основен маршрут на движение в посока Пловдив - ГКПП Капитан Андреева 
Лот 2 на АМ „Марица" е част от проекта „Изграждане на АМ „Марица" лот 1 и лот 2" с 
обща дължина 65.62 км. До края на октомври т.г. следва да завърши строителството и на 
лот 1 Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+400 с дължина 31.4 км. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQIPAl5RXUcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
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Томислав Дончев: Няма държава, усвоила 100% от европарите през първия 
програмен период | | 30.05.2015 01:11 | Вяра | стр. 19 | 
Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони, смята 
вицепремиерът 
Няма държава – членка на ЕС, която да е успяла да усвои 100% от средствата през 
първия програмен период. Това каза Томислав Дончев , зам. министър-председател по 
европейските фондове и икономическата политика, по време на конференция на тема 
„Кохезионната политика 2014 – 2020г. – предизвикателства и перспективи “. 
„Благодарение на всички индивидуални и колективни мерки ние продължаваме да сме 
една от страните с ниско ниво на грешки. Те са под прага на същественост, който е 2%. 
При всички случаи ще започнем новия програмен период една година по-рано от 
предишния. Не всички държави членки са в същата ситуация, по отношение на стария и 
по отношение на новия програмен период“, посочи Дончев. 
На въпрос, свързан с решението в полза на общините за покриването на финансовите 
корекции, той отговори: „Не може да има решение на едро. Ние имаме различни 
финансови корекции и някои от тях безспорно се дължат на държавата като цяло. Говоря 
за примерите от 2008-а и 2009-а, когато имаме несинхронизирано национално 
законодателство с европейското. Не може да търсим индивидуална отговорност на 
общините, когато друг орган на държавата, разбирайте съда, се е произнесъл кой да бъде 
изпълнителят. Тогава няма как да има индивидуална отговорност на бенефициента, така 
че общ подход е невъзможен, а вината трябва да се диференцира“. 
„Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони“, каза 
Томислав Дончев . 
„Убеждението от началото на стария програмен период, че в режим на естествена 
конкуренция и състезание между по-добрия и най-добрия проект ще даде резултат и на 
слабо развитие райони, се оказа илюзия. Като резултат от по-скромния административен 
капацитет виждаме, че когато има конкурентен подбор на проекти, те биват бързо 
изпреварени от по-опитните и агресивни администрации от по-развитите краища на 
България“, обясни Дончев. 
По думите му, ако не се обръща специално внимание на такива райони, като резултат ще 
се получи ясно раздалечение между по-богатите и по-бедни райони на страната ни. 
„Научените уроци предопределят бъдещите ни стъпки. Трябва да се работи и по 
отношение на кодифицирането и усъвършенстването на нормативната уредба. Работим 
по двата ключови закона, които трябва да бъдат на вниманието на българския парламент 
преди лятната ваканция. И двата са в режим на междуведомствено съгласуване. Това са 
Закон за еврофондовете и Закон за обществените поръчки. Тези закони ще играят 
ключова роля, за да може парите да отиват там, където има по-голяма нужда от тях, както 
и да бъдат разпределяни справедливо“, категоричен бе Томислав Дончев . 
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Сигнали за „нарушения" предизборно блокират стотици европроекти | 5 нови фонда 
ще разпределят парите по програма „Региони в растеж" | 30.05.2015 00:47 | Сега | стр. 
5 | ВЕНЕТА НАЧЕВА 
Управляващите звена по оперативните програми са залети от неоснователни сигнали за 
нарушения по изпълнението на европейските проекти. За това алармира вчера 
вицепремиерът и министър на еврофондовете Томислав Дончев на конференция за 
управлението на средствата от новия програмен период, организирана от строителната 
камара. 
Има стотици сигнали, но дори да са безпочвени, те трябва да бъдат проверени. А това 
ангажира ненужно експертите и губи време", каза Дончев. Той обясни, че за втори път в 
година на местни избори се наблюдава „ентусиазъм" по контрола за изпълнението на 
проектите, което ги възпрепятства и бави усвояването на парите. Затова вицепремиерът 
беше категоричен, че ще се мисли законово да се въведе наказателна отговорност, когато 
подаденият сигнал е неоснователен и дори злонамерен. 
Според Дончев в този програмен период България ще успее реално да започне 
изпълнение на проекти по новите програми за иновациите и в сектора човешки ресурси, 
много по-рано, а не година след старта, както станало през 2007-2013 г. „Трябва да гоним 
не „колко", а „какво", защото понякога имаме повече пари, отколкото добри проекти", 
призна той. 
Междувременно регионалният министър Лиляна Павлова съобщи, че се предвижда 5 
нови фонда по програма „Региони в растеж" да разпределят финансовия ресурс. Единият 
от тях ще е за София, други два - за Северна и 
Южна България. Четвърти фонд ще се грижи за туризма, а петият ще е гаранционен - той 
ще ръководи инвестициите при санирането на сградния фонд. 
Новите проекти ще бъдат така структурирани, че да няма инвестиции на парче, а да се 
постигне интегрирано градско развитие, допълни Павлова. 
Държавата ще започне да строи с бюджетни пари продължението на магистрала „Хемус", 
обяви за пореден път Лиляна Павлова . В пътната агенция пък вече е постъпил проект от 
изпълнителя на един от новите участъци на „Тракия", по който се появиха неравности 
скоро след пускането му в експлоатация. След като проектът бъде одобрен, започва 
ремонт. Както преди време съобщи в интервю пред в. „Сега" регионалният министър, 
според договора строителят ще поправи отсечката за своя сметка. 
--- 



 

 

 

Грешките по европрограмите са в рамките на 1-2%, похвали се наскоро вицепремиерът 
Дончев. 
Снимка: бгнес 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBVVRV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 

 
 
Без тунел под Кресненското дефиле | | 30.05.2015 00:09 | Монитор | стр. 10 | 
НИКОЛЕТА ЦВЕТКОВА 
Магистрала „Струма* ще остане без 15-километров тунел. Нови ггроучвания са показали, 
че той не е най-подходящото решение за района на Кресненското дефиле каза 
регионалният министър Лиляна Павлова след участието си в конференция на тема: 
„Кохезионната политика 2014 2020г. - предизвикателства и перспективи ". 
Изграждането на „Струма" през Кресненското дефиле ще започне през 2017 г, съобщи 
още министърът на регионалното развитие. Очаква се строителството да се извърши до 
2019 г. Все още обаче не е ясно какво ще е трасето в участъка. Първоначалният план 
предвиждаше изграждане на дълъг близо 15 км тунел, като стойността му можеше да е 
над 1 млрд. лева. Но проучвания на чуждестранни експерти към екипи към БАН и минно-
геоложкия институт в района показаха, че такова съоръжение не е подходящо нито от 
техническа, нито екологическа, нито от финансова гледна точка. Сега определеният 
проектант трябва да предложи най-подходящият начин за преминаване през дефилето, 
като анализира изграждането на множество тунели и виадукти и съществуващия път. 
Яснота за трасето трябва да има до края на годината, а след това ще започне и 
процедурата за избор на строител. 
От думите на регионалния министър стана ясно, че изграждане на други два участъка от 
аутобана ще започне още през следващата година. Това са трасетата между Благоеврад 
и Крупник и от Кресна до Сандански. За тях вече има избрани изпълнители и предстои 
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подписване на договорите през юни или юли. Стойността на двата обекта е близо 400 
млн. лв., а дължината им е над 45 км. 
Следващата година се очаква да започнат и фактическите дейности по още един аутобан 
- „Хемус". Става въпрос за отсечката от 
Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч, която е с дължина около 60 км. Процедурите за 
избор на изпълнител вече са започнали и се предвижда до края на годината той да бъде 
избран 
Парите, които са предвидени за влагане, ще са спестени от строителството на „Струма". 
Все още не се знае колко ще бъдат, а докато това стане ясно, средства за работа по 
участъка ще се дават от националния бюджет. 
Павлова информира още, че всички ремонти по автомагистралите се движат по план. 
Интензивно се работи по няколко моста на „Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 
км, припомни регионалният министър. При тях е нужно да се правят допълнителни 
проучвания, за да се установи нужна ли е подмяна на основата и изолацията. Очаква се 
обновяването на магистралните участъци да приключи до 1 юли. „Може да има няколко 
участъка от 200-300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на 
годината", поясни още Павлова. 
--- 
В конференцията за кохезионната политика участваха вицепремиерът по европейските 
фондове и икономическата политика Томислав Дончев , министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева . 
СНИМКА: БТА 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBVRQXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBVRQXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBVRQXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBVRQXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==


 

 

 

 
 
Дъжд от сигнали по европроекти | | 30.05.2015 00:01 | Труд | стр. 18 | 
Заради наближаването на местните избори управляващите органи на оперативните 
програми са заливани от всякакви сигнали за нарушения по европейски проекти. Това 
съобщи вчера вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев на конференция за 
кохезионните фондове . Той призова участниците в нея да се направи обществен дебат 
дали е необходимо подаването на фалшиви сигнали да се криминализира. 
„Това са стотици и дори хиляди сигнали, чиято проверка изисква много време от страна на 
работещите в управляващите органи. На практика ние ще похарчим хиляди човекочасове, 
за да ги проверяваме, а голяма част от тях не довеждат до нищо, защото не се 
установяват нарушения", каза Дончев. 
Според него така е било и преди последните местни избори. Най-активни в подаването на 
сигнали са общинските съветници, кметовете и кандидатите за тези постове. „Разбирам, 
че и най-съвършената контролна система не може да замени хилядите очи и уши на 



 

 

 

будните български граждани, но мащабите на явлението са огромни", оплака се 
вицепремиерът. 
Пет нови фонда за финансов инженеринг ще бъдат създадени с общ капитал от 370 млн. 
лв., като парите ще дойдат от новата оперативна програма „Региони в растеж", съобщи на 
същия форум регионалният министър Лиляна Павлова . Тя каза, че се надява тези пари 
да бъдат поне утроени с помощта на банките, които ще поемат управлението им. Три от 
новите фондове ще са за регионално развитие - за София, за Северна България и за 
Южна България. Освен тях ще има фонд за изграждане на туристическа инфраструктура 
и атракции, както и гаранционен фонд, с който ще бъдат подкрепяни дейности по 
енергийна ефективност на сградния фонд, посочи Павлова. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBFJUUUcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINBFJUUUcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
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Делят на 5 фонда парите от ОП „Региони в растеж" | Бизнесът предложи 
алтернативен вариант за преминаване през Кресненското дефиле | 30.05.2015 00:01 | 
Стандарт | стр. 9 | 
В 5 фонда ще бъдат разделени средствата за всичките 39 града по новата програма 
"Региони в растеж 2014-2020". Това заяви министърът на регионалното развитие Лиляна 
Павлова по време на конференция "Кохезионна политика 2014-2020 г." По думите й ще 
има три фонда за градско развитие за районите на София, Северна и Южна България, 
един Гаранционен фонд за подобряване на сградния фонд с проекти за енергийна 
ефективност и един фонд за туризъм, с който ще се правят инвестиции в туристически 
атракции и инфраструктура. "По този начин очакваме 370 млн. лв. от програмата като 
минимум да бъдат утроени, а в някои сектори инвестициите може да са още повече, 



 

 

 

защото ще мобилизират много сериозен частен инвестиционен ресурс", посочи Павлова. 
Тя отбеляза, че програмата "Региони в растеж" ще има нов подход в три посоки - първо, 
няма да има инвестиции на парче, второ, общините сами ще избират проектите си, и 
трето, голям процент от финансирането по програмата ще бъде насочено към 
инструменти за финансов инженеринг. При финансовия инженеринг пари от ЕС се дават 
на заем за реализиране на печеливши проекти и така ще може да бъдат осъществени 
повече инициативи. "Тези 39 града вече сами ще избират своите конкретни проекти и 
дейностите, които да включват, а ние ще им делегираме правомощията на наши 
междинни звена по отношение на избора на проекти. Увеличен е ресурсът за средствата в 
програмата, които отиват за финансов инженеринг - 370 млн. лв.", каза Павлова. По 
думите й през новия програмен период предстои изграждането на лот 1.3 на магистрала 
"Струма" по участъка от Благоевград до Крупник и на пътя от Кресна до Сандански. "И за 
двата участъка има избрани изпълнители и ако няма обжалвания, договорите с тях ще 
бъдат сключени до месец. Така реалното строителство ще може да започне от 2016 г.", 
поясни министърът. За най-тежкия участък лот 3.2 на Кресненското дефиле тече 
процедура по проектиране и избор на най-доброто решение. "Според експерти 
изграждането му в първоначалния вариант като един цял тунел не е подходящо от 
техническа, екологична и финансова гледна точка. Затова проектантът ще има задачата 
да предложи вариант, който да е съчетание от виадукти, тунели и инженерни съоръжения. 
Надяваме се това да се случи до ноември, за да може през 2016 г. да изберем 
изпълнител", каза Павлова. Да се разработи алтернативен вариант за преминаване през 
Кресненското дефиле с къси тунели, естакади и наземен път, поискаха и от Камарата на 
строителите в България. Председателят й Светослав Глосов връчи на председателя на 
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова 
експертно решение на КСБ по изграждането на лот 3.2 на АМ "Струма". 
Михаела БЛАГОЕВА 
Вицепремиерът Томислав Дончев (в средата), председателят на Комисията по 
регионално развитие на ЕП Искра Михайлова (в ляво от него), министрите на 
регионалното развитие Лиляна Павлова и на екологията Ивелина Василева , 
председателят на КСБ Светослав Глосов и шефът на Главболгарстрой Симеон Пешов 
участваха на конференция за Кохезионната политика на ЕС 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINA15bUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 
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Правят Академия за обучение по еврофондове | | 30.05.2015 00:01 | Стандарт | стр. 9 | 
Ще има Академия за обучение по еврофондовете, за да се подобри администрацията. 
Това заяви вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев по време на 
конференцията "Кохезионна политика 2014-2020 г.". Той обясни, че не става дума за нова 
институция, която да харчи още пари, а за взаимно обучение на служителите на държавно 
и местно ниво. "По-опитните административни служители ще обучават останалите", каза 
Дончев и посочи, че това ще гарантира подобряване подготовката на администрацията. В 
този процес важна е ролята на електронната система ИСУН 2020 и интегрирането й със 
системите на останалите местни и държавни ведомства. 
Дончев подчерта, че през новия програмен период ще се приложи формулата "пари 
срещу реформи" и инвестициите ще бъдат насочени само към реформирани сектори. 
"Дотук имаме пет одобрени оперативни програми, а още две са в техническа процедура. 



 

 

 

Две от петте програми вече са стартирали - ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", каза Дончев. "Работим по закона за еврофондовете и 
новия закон за обществените поръчки и очакваме да са факт до края на годината. Те ще 
са гаранция за равноправие и справедливост за всички участници в процеса", каза още 
вицепремиерът. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINA15bXUcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 

 
 
Експертният съвет към КСБ: Дългия тунел през Кресненскоито дефиле е 
нецелесъобразен | Специалистите препоръчват алтернативния вариант на 
преминаване с къси тунели, естакади и наземен път | 29.05.2015 00:01 | Строител | 
стр. 1; 10; 11; 12; 13 | Десислава Бакърджиева 
„Вариантът за преминаване на автомагистрала „Струма" през Кресненското дефиле с 
дълъг тунел е нецелесъобразен и неприемлив заради инженерногеоложките, 
сеизмичните, икономическите и екологичните неясноти, които поставят под риск 
завършването на обекта в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 - 2020". Изграждането на съоръжение с дължина 15 км не само че 
няма да реши транспортните проблеми на България и да отговори на инфраструктурните 
потребности на ЕС, но и ще заложи сериозни рискове пред гражданите и околната среда. 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQINA15bXUcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
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Фактът, че тунелът попада в една от най-сеизмично активните зони на Балканския 
полуостров, слага под въпрос безпроблемното функциониране на съоръжението. 
Инвестицията в такъв мащабен обект ще е с твърде висока стойност - по предварителни 
прогнози 1,2 млрд. лв. Не по-малко сериозен е и въпросът за високите експлоатационни 
разходи. Всички тези негативи могат да бъдат избегнати с алтернативно трасе с къси 
тунели, естакади и наземен път. Нужно е държавата, обществото и строителната гилдия 
да застанат зад него. България не бива да губи повече време, защото статистиката 
показва, че броят на жертвите по съществуващия път между Крупник и Кресна расте." 
Около това становище се обединиха участниците в проведения на 26.05.2015 г. Експертен 
съвет към Камарата на строителите в България (КСБ) на тема „Анализ на проблемите 
при строителството на АМ „Струма" лот 3.2. - вариант „Тунел". В рамките на заседанието 
специалистите изготвиха решение, в което са отразени всички констатирани проблеми, 
свързани с реализацията на съоръжението с дължина 15 км. Документът е връчен на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова . С общата 
позиция ще бъде запозната и Искра Михайлова , председател на Комисията по 
регионална политика на ЕП, по време на конференцията „Кохезионна политика 2014 - 
2020 - предизвикателства и перспективи ", организирана от Камарата на строителите 
в България и в. „Строител". 
Съпредседатели на Експертния съвет са проф. инж. Николай Михайлов - ръководител на 
катедра „Пътища" в УАСГ, и проф. д-р инж. Румен Миланов - Българска браншова 
асоциация „Пътна безопасност". В съвета са включени председателят на УС на КСБ инж. 
Светослав Глосов , почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, изпълнителният 
директор на КСБ инж. Иван Бойков , проф. д-р Харалампос Сараглоу - Университет за 
строителни инженери NTUA (Гърция) и Империал Колидж (Англия), инж. Спирос 
Папагригориу - изпълнителен директор на ENVECO S.A., Петър Диков - главен архитект на 
Столичната община, д-р Николай Иванов - председател на Българска браншова 
асоциация „Пътна безопасност", инж. Павел Диковски - председател на Българска 
браншова камара „Пътища" и съпредседател на Сдружението на пътните инженери и 
консултанти, проф. д-р инж. Добрин Денев - УАСГ, проф. д.г.н. Стефан Шанов - геолог, 
доц. Николай Добрев - БАН, проф. д-р инж. Иван Трифонов - почетен член на Българската 
браншова асоциация „Пътна безопасност", инж. Тодор Тодоров - изпълнителен директор 
на Сдружението на пътните инженери и консултанти, инж. Валентин Зарев, председател 
на секция „Проектиране и строителен надзор" към КСБ, доц. инж. Стефчо Стойнев - 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски", доц. инж. Кирил Ангелов - инженер-
геолог, и инж. Мирослав Мазнев консултант към КСБ. 
Гости на заседанието на съвета бяха председателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Лазар Лазаров, изпълнителният директор на 
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) инж. Асен 
Антов и инж. Евгени Чачев, съветник на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
В началото на заседанието инж. Асен Антов благодари на КСБ за съдействието, което 
оказва на НКСИП по темата „Лот 3.2 на АМ „Струма". „Този процес започна в края на 
миналата година, когато Камарата на строителите в България организира дискусия, 
която се фокусира върху инженерно-геоложките условия на Кресненското дефиле. Още 
тогава коментирахме, че проектът е изключително сложен и аспектите, свързани с 
неговата реализация, са много разнопосочни. Стана ясно, че дебатът трябва да 
продължи, за да се обсъдят и други важни теми, като опазването на околната среда и 
икономическата ефективност. Експертният съвет към КСБ е поредната стъпка в тази 
посока", заяви инж. Антов. 



 

 

 

Като ръководител на държавната институция, която се занимава с поддръжката на 
пътната инфраструктура, инж. Лазар Лазаров подчерта, че има няколко безспорни 
аргумента в полза на изграждане на алтернативния вариант с къси тунели и виадукти. 
Според него, ако се вземе предвид опитът на западните държави при строителството на 
такива съоръжения, България ще може да се похвали с тунел с две тръби с дължина по 
15 км всяка едва през 2030 г. „През това време статистиката за жертвите на автомобилни 
катастрофи ще става все по-ужасяваща. Сега всеки уикенд в Кресненското дефиле има 
най-малко по 10 жертви и пострадали заради трафика и състоянието на пътя. Тези 
произшествия ще продължат и през дългия период на изграждане от 10 - 15 г. Трябва да 
се замислим и дали наистина ще има екологично предимство от този тунел, защото в 
периода на реализацията му трафикът ще минава през Кресненското дефиле. Скоростта 
на движението ще е много по-ниска, в резултат на което ще имаме по-високо замърсяване 
на района. Материалът, който трябва да бъде депониран някъде, също ще даде 
отражение върху околната среда", заяви председателят на АПИ. По думите му с дълъг 
тунел няма как да бъде спестено време, тъй като скоростта за движение в тунела е 80 
км/ч. За сравнение в алтернативния вариант в същия участък скоростта по двулентовия 
път ще е 90 км/ч. Друг важен въпрос, който постави на обсъждане инж. Лазаров, е, че 
почти всяка седмица има аварирали тежкотоварни камиони в някоя от тръбите на най-
дългия ни тунел „Витиня" - 1,2 км. При тези случи трафикът се пренасочва в другото 
платно. Ако това стане в дългия тунел, системите на едната тръба ще бъдат 
пренатоварени, а те трябва да генерират достатъчно чист въздух. 
„Средствата, които трябва да се инвестират в тунела, са в пъти по-високи от всеки друг 
алтернативен вариант. Геоложките изненади задължително ще присъстват при 
изграждането на този тунел. Получихме редица предупреждения от сериозни експерти, че 
по средата на съоръжението има разлом, което е изключително притеснително. А какво 
ще стане с тунела след неговото изграждане, дали ще можем да гарантираме 
устойчивостта му? Средствата, които ще използваме за поддържането му, по никакъв 
начин няма да могат да бъдат сравнени с необходимите суми за същите дейности на 
алтернативния вариант. Ако изберем тунела, ще трупаме отрицателно салдо само от 
поддържането му, без да имаме ефективно предимство от него. Затова трябва да убедим 
държавата, еколозите, обществото, че решението с алтернативното трасе е по-добро. 
Като експерти в тази област трябва да излезем с ясна позиция, че алтернативата на 
тунела ще е по-удачна, полесна за поддържане на участъците, на по-ниска цена и 
екологично съобразна", коментира той. Инж. Лазаров допълни още, че съответно със 
спестените пари ще могат да се изградят други пътни участъци, които да подобрят 
екологията. В случай че се избере вариантът с тунелно преминаване през Кресна, ще 
трябва да се вдигнат винетките или ТОЛ таксите, които се очаква да бъдат въведени след 
2 години. Платеното преминаване ще е неминуемо, тъй като за експлоатацията на 
съоръжението ще отиват 40% от средствата за поддържане на инфраструктурата. 
„Алтернативата може да бъде изградена за около 4 - 5 години срещу 20 години 
строителство на дълъг тунел. Ще спестим поне няколко хиляди човешки живота. Факт е, 
че шофьорите не са достатъчно дисциплинирани, те лесно се изнервят от товарните 
автомобили и катастрофите са ежедневие. Убеден съм, че 40% от инцидентите с 
пътнотранспортни средства се случват именно в Кресненското дефиле. Затова не бива да 
оставяме проблема нерешен още 30 години. 
Не трябва такива мегаломански проекти да са за сметка на човешкия живот", заключи 
инж. Лазар Лазаров. 
Инж. Павел Диковски посочи, че цената на управление на експлоатацията на лот 3.2 на 
АМ „Струма" трябва ясно да се докаже, за се реши задачата „разход - полза" и да се 
изясни какъв бюджет ще е необходим за поддържането на тунела. Той е убеден, че при 



 

 

 

реализацията му НСКИП ще се сблъска с два много сериозни проблема. Първият е 
технологично-експлоатационният по време на строителството. Вторият е финансовото 
обезпечаване на съвременна „европейска" работна среда. „Авторите на проекта цитират, 
че изкопната скална маса е около 6 млн. куб. метра, без да изяснят дали става дума за 
разбухналата скална маса или не. Сериозният технологичен проблем е, че тази скална 
маса трябва един път да се депонира временно и след това да се извози. И двете 
операции ще се извършат по съществуващото трасе Е-79 при наличния трафик за 5 - 7 
години. Този относителен период считам за оптимален след един задълбочен преглед на 
реализацията на всички пътни, железопътни и алпийски тунели в Швейцария", поясни 
инж. Диковски. Експертът запозна аудиторията с изследване на Виенския технически 
университет, което е обхванало 50 тунела в Австрия и Германия. Резултатите от анализа 
са показали, че по цени от 2015 г. основните годишни експлоатационни характеристики за 
съоръжение с дължина 4 км с две тръби са: 500 хил. долара за осветление, 1,5 млн. 
долара за вентилация, 600 хил. долара за заплати на персонал и 2 млн. долара за 
експлоатация и поддържане. Съответно за тунел с дължина 15,4 км с две тръби за 
осветлението за една година ще са необходими 1 925 000 долара, за вентилацията - 5 
770 000 долара, за заплати на персонала - 2 310 000 долара, за експлоатация и 
поддръжка - 7 700 000 долара. Или сумарно това прави 17 705 000 долара годишно, т.е. 
приблизително 31 146 000 лв. Статистиката, с която разполага България, е от Областно 
пътно управление - София, което финансира осветлението на 5-те автомагистрални 
тунела - 4 на АМ „Хемус" и 1 на АМ „Тракия". През 2014 г. то е изплатило 600 хил. лв. за 
петте съоръжения с обща дължина около 4 км. Това означава, че за тунел с дължина 15,4 
км само за осветление ще са необходими приблизително 2,4 млн. лв. 
Инж. Павел Диковски заключи, че за момента не съществува ясна визия как ще бъде 
осигурен финансов ресурс за нормална експлоатация на дълъг тунел. Дори такива 
средства да бъдат осигурени, не е ясно как това ще се отрази на бюджета за текущ 
ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. Не са отчетени и редица разходи, 
които ще бъдат непредвидени, като рехабилитацията на съществуващия Е-79 след 
изграждането на тунела. Не са предвидени и какви допълнителни средства ще са 
необходими на превозвачите при ограничителния режим на движение по време на 
строителството с такъв дълъг срок на изпълнение. Всички тези въпроси трябва да 
намерят своя отговор, преди да бъде взето окончателно решение за съдбата лот 3.2 на 
АМ „Струма". 
В рамките на Експертния съвет бяха разгледани обстойно и инженерно-геоложките 
условия в района на Кресна. Инж. Стефчо Стойнев изтъкна, че инженерно-геоложките 
условия са изключително сложни. Тунелът попада в Кресненската сеизмична зона, 
генерирала много силни земетресения в миналото. Всички изследвания до момента са 
показали, че дългият тунел преминава през многообразен геоложки състав, особено 
южната му част. По трасето на съоръжението са регистрирани два активни разлома - 
Крупнишки и Яворовски, и над 70 разломни структури, като има области, които все още не 
са проучени. Хидрогеоложките условия също са доста разнообразни с множество 
водопроводящи зони. Водните нива в района на тунела са с височина в диапазон много 
над нивелетата, което допълнително усложнява строителството и експлоатацията на 
такова съоръжение. Инж. Стойнев обясни, че масивът е силно натрошен, поради което 
неговото качество се определя като много лошо. Дисперсните зони също ще се отразят 
негативно на строителния процес. Той припомни и факта, че има наличие и на 
радиоактивност в подземните води - найвероятно заради генетично свързани уранови 
материали и активния Кресненски разлом. „При изграждането на тунел ще настъпи важно 
изменение при подземните води. Нивата значително ще се намалят, което ще доведе 
реките до постоянен уток, ще настъпи дрениране и изсушаване на региона, което ще 



 

 

 

навреди на флората и фауната. Моето заключение е, че геотехническите аспекти на 
тунела са неблагоприятни и носят голям риск", заяви инж. Стойнев. 
Темата за геологията в района беше допълнена от доц. Николай Добрев, който е 
направил т.нар. рок мас рейтинг изследване в района на Кресна. 
Резултатите от него са, че един от показателите на скалните масиви е с много ниски 
стойности. Ученият обърна внимание и на факта, че голяма част от трасето ще бъде 
прокарана по направление на разломните зони, от които някои са широки до 5 - 6 метра. 
Много сериозен проблем е, че в участъка на тунела могат да възникнат различни процеси, 
като кален поток, термални води с особен химизъм, пълзене по разломната зона с доста 
високи скорости. 
Доц. Кирил Ангелов, ръководител на екипа, проучвал алтернативния вариант на дългия 
тунел, беше напълно съгласен с изводите на колегите си относно геологията. „Чрез 
варианта с къси тунели и виадукти можем да избегнем всички опасности в дефилето. 
Имаме значително по-малък сеизмичен риск и чрез него ще бъде избягнат разломът. Не 
бива да забравяме, че земетресенията са периодични", сподели доц. Ангелов. Той 
допълни, че много често се спекулира с темата, че в етапа на строителство на варианта с 
къси тунели и виадукти ще възникнат повече свлачища и срутища. „Дори това да е така 
- дългият тунел струва около 40 млн. евро на км, а укрепването на най-сложните 
свлачища в България 
- около 5 млн. евро на км", каза още той. 
Проф. Николай Михайлов засегна темата за фобиите и психическите проблеми, които 
създава у хората преминаването през един дълъг тунел. Такива сериозни данни се 
отчитат в Норвегия и често катастрофите са в резултат на неприятното чувство, което 
усещат част от шофьорите. Оказва се, че почти всеки дълъг тунел В света е бил белязан 
от инцидент. 
Това стана ясно от доклада на д-р Николай Иванов, който представи различни 
исторически факти. Той посочи, че според данните на Световната здравна организация 
1,2 млн. души загиват всяка година вследствие на пътно-транспортно произшествие. В 
Европа - 70 човека на денонощие, в света - 35 на час. .Транспортната инфраструктура 
трябва да пази човека, да му осигурява видимост, време за реакция. Човешкото тяло е 
лесно ранимо и безопасността трябва да е приоритет. Безусловно можем да построим 
най-дългия тунел на Балканите, но първо е необходимо да се замислим, че човешкият 
живот е по-важен", посочи д-р Иванов. Като примери за трагични катастрофи в тунелни 
съоръжения в Европа той посочи тази през 1999 г. в Монблан, където загиват над 40 
души. През 2001 г. в Швейцария пожар в тунел води до много жертви. Д-р Иванов 
допълни, че от една страна, шофьорите са различни, а от друга, никой не може да бъде 
принуден да спазва правилата. Затова е важно България да потърси по-безопасен 
вариант от дългия тунел. 
След всички изказвания съпредседателите предложиха и експертният съвет прие 
единодушно решение относно строителството на АМ „Струма" лот 3.2. вариант „Тунел". 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQILCVNbV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQILCVNbV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==
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http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQILCVNbV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMVRNdTw==


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, 
открива форум на КСБ | | 29.05.2015 00:01 | Строител | стр. 8 | 
Конференция „Кохезионна политика 2014 - 2020 - предизвикателства и перспективи ", 
организирана от КСБ, започва днес в столичния „София хотел Балкан". Събитието е под 
патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по регионално развитие 
на Европейския парламент. 
Във форума ще вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев , министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева , министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка 
Фандъкова ще представи проектите на София през програмния период 2014 - 2020 г. В 
конференцията ще се включат и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов , изп. 
директор инж. Иван Бойков , Витория Алиата ди Вилафранка , директор на Главна 
дирекция „Регионална и урбанистична политика " на ЕК, и Маргарете Хофман от 
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАф ). 
По време на конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на 
проекти в строителния сектор от водещи фирми в бранша. 
Форумът е възможност в началото на новия програмен период 2014 - 2020 г. да се 
направи оценка на резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007 - 
2013 г. за хората и бизнеса, да се определят поуките от изпълнението на оперативните 
програми за досегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и 
възможности през следващите години. лот 2 - Комплексният инфраструктурен проект" - 
инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг" АД. 
13:45 - 14:00 ч. „Развитието на „Геострой" АД в метростроителството - от станция „Джеймс 
Баучер" до станция „Бизнес парк", „Младост 4" инж. Стефан Банков, главен инженер в 
„Геострой" АД и ръководител проект в Обединение „Геометро Б.П." 
14:00 - 14:15 ч. „Проект за разширение на метро София - първи диаметър; Етап III, лот 2. 
Обособена позиция 1: Участък от км. 15+450 до км. 17+000" 
- инж. Стефан Чонков, проджект мениджър в „Джи Пи Груп" ООД. 
14:15 - 14:30 ч. „Добри практики във ВиК сектора - проект „Изграждане, реконструкция и 
модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград". 
Очакванията на строителния бранш за програмен период 2014 - 2020 г." 
- инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо 
строителство" към КСБ. 
14:30 - 14:45 ч. Кафе пауза 14:45 - 15:05 ч. Споразумение за партньорство на България 
2014 - 2020 г. 
- възможности и перспективи за строителния сектор - Добринка Кръстева, директор на 
Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС", Централно координационно звено, 
Министерски съвет 
15:05 - 15:35 ч. Дискусия 
15:35 - 16:00 ч. Заключителни слова Заключително слово на г-жа Искра Михайлова - 
председател на Комисията по регионално развитие , Европейски парламент 
Заключително слово на инж. Светослав Глосов - председател на Камарата на 
строителите в България 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBQILCVBSUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoMV
RNdTw== 
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В рамките на ОПРР ще заработят пет фонда на принципа на финансовият 
инженеринг | | 01.06.2015 10:08 | www.stroimedia.bg | Новини | 
Те ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна България и за развитие на 
инвестиции в южна България, фонд за туризъм, за развитие на туристическата 
инфраструктура и гаранционен фонд за подкрепа инструментите за енергийна 
ефективност„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще 
създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 



 

 

 

благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради, училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия. „Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 
общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и уточни, че 
първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на 
парчета. „Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които 
инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 
година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични 
услуги и социално развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че 
делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на 
помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и 
здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази 
надежда, че в най – скоро време оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде 
окончателно одобрена от Европейската комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни 
да отворим първите възможности за кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта 
Павлова.На конференцията регионалният министър съобщи, че до момента по ОП 
„Транспорт“ в частта пътища са финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км 
първокласни пътища. В момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и 
„Марица“, до края на месец октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални 
участъци. С европейски средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 
1600 км пътища. 
http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=13382 
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Рискови са 11 ВиК проекта и 3 проекта в сектор отпадъци по ОПОС | | 01.06.2015 
09:04 | www.greentech.bg | Новини | GreenTech.bg 
Общо 11 са рисковите проекти в сектор водоснабдяване и три са рисковите проекти в 
сектор отпадъци по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г., каза министърът 
на околната среда Ивелина Василева по време на конференция за кохезионната 



 

 

 

политика на ЕС.До края на годината очакваме пълна мобилизация за завършване на 
проектите по програмата “Околна среда”, работим за преодоляване на трудностите, 
добави тя.Василева посочи, че по програмата са изградени и ремонтирани 2070 км. 
водопроводи. От планирани 20 регионални системи за управление на отпадъците, до 
момента са завършили част от депата, 60 процента е физическият напредък в сектор 
отпадъци.При изпълнение на проектите през предходния програмен период са създадени 
7 000 нови работни места, временни или постоянни, както и публична инфраструктура, 
която трябва да подсигури доброто управление на водата за 30-40 години напред, каза 
Василева. 
http://www.greentech.bg/archives/61366 

 
 
Министър Василева: Заводът за отпадъци ще спести 10 % от горивото за парно в 
столицата | | 01.06.2015 08:55 | www.agro.bg | Новини | Maria Efremova 
Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна е най-мащабният 
проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., каза след инспекция на 
съоръженията край София министърът на околната среда и водите Ивелина Василева . 
Тя беше на обекта заедно със столичния кмет Йорданка Фандъкова и с директора на 
"Регионална и урбанистична политика " в Европейската комисия Витория Алиата ди 
Вилафранка .„Близо 70% от отпадъците ще бъдат предварително обработвани, което 
означава възможности да се генерират и приходи“, обясни Василева. Това се случва чрез 
производството на компост и електроенергия на компостиращата инсталация, RDF 

http://www.greentech.bg/archives/61366


 

 

 

горивото, което ще бъде произведено в завода. Чрез последната фаза на проекта, която е 
заложена в новата оперативна програма, ще бъде икономисано 10% от горивото, което в 
момента се ползва от „Топлофикация София“ за отопление на града, каза още 
министърът.В завода ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души. „През 
програмен период 2007-2013 година 750 млн. лв. бяха отделени за подобни проекти в 
цялата страна. В новата оперативна програма сме заложили още 560 млн. лв., които ще 
бъдат на разположение на общините, за да надграждат вече изградените системи за 
управление на отпадъците“, уточни Василева. Други ползи от новото съоръжение ще са 
свързани преди всичко с това, че не се допуска никакво замърсяване на почви, води и 
въздух. 
http://agro.bg/news/article54467.html 
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Лиляна Павлова: С новата ОП „Региони в растеж“ ще се инвестира в развитието на 
градската среда, образованието, културата и здравеопазването | | 30.05.2015 10:11 | 
www.focus-radio.net | Новини | 
Лиляна Павлова , министър на регионалното развитие и благоустройството в интервю за 
предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“Водещ: Пет нови фонда за финансов 
инженеринг с общ капитал от 370 милиона лева ще бъдат създадени по новата 
Оперативна програма „Региони в растеж“, чието одобрение се очаква скоро от 
Европейската комисия, съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова 



 

 

 

на конференция за кохезионната политика на Европейския съюз. Това са десетократно 
повече средства спрямо изминалия програмен период, когато имаше само два фонда – за 
София и за останалите шест големи града. Темата ще коментираме сега с министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова . Министър Павлова, какви 
ще бъдат целите на тези пет нови фонда?Лиляна Павлова : Така, както в този програмен 
период 2007-2013 направихме пилотно инициативата „Jessica“ като Фонд за градско 
развитие за седемте града, сега вече в новия програмен период 2014-2020 целта е да 
дадем по-голяма възможност на частните инвеститори, на публично-частното 
партньорство и да привлечем по-голям ресурс за градско развитие, защото в 
оперативната програма, в основната ос, която именно е и градско развитие, ние имаме 1,3 
милиарда лева, които безвъзмездно предоставяме на 39-те големи общини като наши 
конкретни бенефициенти за подобряване на градска среда, образователна 
инфраструктура и като цяло за инфраструктура. Паралелно с това обаче, създавайки тези 
фондове, нашата цел е да увеличим и да мултиплицираме този ресурс от 370 милиона 
лева под формата на публично-частно партньорство и той да се утрои и да стане още 1,2 
милиарда лева реално като инвестиции, привлечени в градско развитие. Проекти, 
свързани с, да кажем, реализацията на спортни зони, ледени площадки, аквапаркове, 
базари, тържища, атракциони, изложбени, конферентни, съответно, съоръжения и всички 
проекти, които хем са свързани с градско развитие, хем са генериращи приходи и 
създаващи възможност за такъв тип партньорство като този път всъщност ние даваме 
възможност на всичките големи градове, всичките 39 града, на тези големи градове, те са 
двигатели за икономическо развитие и за растеж съгласно, включително нашата 
концепция за развитие на регионите. Там живее и над 75% от населението, така че 
потенциалът за създаване на работни места и заетост е много голям. Фондовете ще 
бъдат – един за София, един за цяла Северна България, един за Южна България. 
Отделно един отделен фонд правим за инвестиции в туризъм, туристически 
инфраструктура, туристически атракции и един гаранционен фонд, с който да подкрепим 
инвестиции в енергийна ефективност на жилищни сгради и на сградния фонд, за да 
можем всъщност, предвид, че не можем там да даваме на 100% безвъзмездно. За частта, 
която се съфинансира, да бъде всъщност финансирана, да бъде нисколихвена, да бъде 
дългосрочна, за да може да имаме много по-евтин ресурс, който да предоставяме като 
кредитиране.Водещ: Много проекти ще могат да се реализират явно със средства по 
новата програма. За какво обаче няма да може да се използват средства, примерно в 
сравнение с предишния програмен период? Лиляна Павлова : Може би първо трябва да 
кажем обхвата на програмата. Извън първата ос, за която вече говорихме, която касае 
развитието на градска среда, и градски транспорт, и образователна, и културна 
инфраструктура – училища, университети и така нататък, в програмата много важен 
елемент е подкрепата на реформата в здравеопазването. Всъщност чрез програмата 
„Региони в растеж“ ние инвестираме над 160 милиона лева за реформата в сектор 
„Спешна помощ“ – оборудване на всички 28 областни града плюс всичките спешни 
помощи не само като стационари, но и като закупуване на всички необходими линейки, 
реанимобили, високо проходими линейки и апаратура за тях, за да можем всъщност по 
този начин да направим и това. Отделно от това предвид пък подкрепа на реформата в 
образованието, най-вече професионалното образование, имаме инвестиция от 200 
милиона лева, която фокусираме в професионалното образование, средно 
професионално образование. Това са всички професионални гимназии да получат 
възможност да бъдат обновени, да имат добри оборудване, лаборатории и всичко, което е 
необходимо независимо дали тези професионални гимназии са в областта на култура или 
изкуства, икономически специалности или земеделие, наистина да ги подкрепим, защото и 
дуалното образование като такова, като дългосрочна концепция има нужда от добра база 



 

 

 

за учениците във всички населени места. Продължаваме с инвестиции в републикански 
пътища, рехабилитация на втори и трети клас пътища, но това, което ме питахте, което 
пък за съжаление не можем да финансираме – това са общинските пътища. По 
предишната програма можеше, вече не може да бъдат финансирани. Такива са правилата 
на Европа. Това е едното, което не финансираме. Другото са инвестициите, доскоро които 
бяха в нашата програма досегашната за туристическите атракции бяха с безвъзмездна 
помощ сега в новия програмен период затова правим специален фонд, защото по-
големият елемент преди това, че са проекти, генериращи приходи, трябва да е 
нисколихвено кредитиране и публично-частно партньорство и много по-малко 
безвъзмездна помощ. Това е също разлика, която имаме с настоящия програмен период. 
Водещ: Стана ясно, че тези 39 големи общини ще могат сами да избират своите проекти и 
ще бъдат междинни звена. Как това променя контрола върху изразходването на 
средствата и променя ли го въобще? Лиляна Павлова : Да, това е много голяма и много 
радикална, бих казала, промяна, защото тя е част от научените уроци, които имаме от 
първия програмен период, когато през 2007 година започнахме без готовност за проекти, 
без яснота и бих казала – с инвестиции на парче, защото тогава оттук там, който кмет е 
по-активен в зависимост, откъдето има обявена схема за финансиране, просто подготвяш 
някакъв проект и кандидатстваш. Не винаги с добро качество, не винаги за добър или 
изобщо някакъв проект, което беше притеснението тогава. Да не говорим, че много често 
се случваше, че първо се правеше, да кажем, асфалтирането на улиците и после 
изведнъж с някакъв проект за водопровод се разкопаваше всичко. За да избегнем това, 
предоставихме финансиране на тези големи и средно големи общини да си направят 
интегрирани планове, да си направят своите проекти и проектите да включат комплексна 
дейност и подземна инфраструктура и после вече отгоре инфраструктура, за да нямаме 
тези кръпки и да нямаме това финансиране на парче. Именно защото инвестирахме 
толкова много в предварителната подготовка, в предефинирането на проектите, в 
плановете в проектите, това ни дава увереност, че ние вече на един вид първата стъпка 
на подготовката на проектите сме я направили. Затова им делегираме правото сами, на 
местно ниво заедно с техните общински съвети, заедно, за да има все пак и волята и 
желанието на местните власти да си ги определят какви точно проекти, какви точно 
дейности да има и съответно да определят сами обхвата на своите проекти в детайлите, 
мисля, че това е, това е справедливо от гледна точка на това, че в дългосрочен план 
обмисляме и една децентрализация, така че трябва да се доверим и местните власти да 
имат отговорността, разбира се, обаче, да изберат такива проекти, които отговарят и на 
критериите за допустимост. Оттам нататък разбира се ние ще контролираме под формата 
и на текущ и на последващ контрол, че избраните проекти отговарят и на правилата, и 
отговарят и на приоритетите на програмата, и най-важното е, че се изпълняват спазвайки 
Закона за обществените поръчки от една страна и второ – за да спазват качеството, 
защото устойчивостта на проектите е другият научен урок освен необходимостта от 
предварителна подготовка и после реализация и въвеждане в експлоатация, а не да се 
разпаднат на първата, втората година, това също е много важно и липсва, на което ще 
следим много внимателно. 
Димитър ДРАГАНОВ 
http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=20311&reg=1 
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В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 30.05.2015 09:13 | www.rtv-
gabrovo.com | Новини | 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на 



 

 

 

регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 
благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия . „Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 
общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и уточни, че 
първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на парчета. 
„Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които инвестирахме 
средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 година, трябва 
да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични услуги и социално 
развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те 
големи общини, основни бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами 
да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро 
инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази надежда, че в най – скоро време 
оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската 
комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова.На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища. В 
момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец 
октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски 
средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. 
http://rtv-gabrovo.com/index.php?Itemid=218&catid=124%3Anews&id=55270%3A--------2014-
2020---------&option=com_content&view=article 

http://rtv-gabrovo.com/index.php?Itemid=218&catid=124%3Anews&id=55270%3A--------2014-2020---------&option=com_content&view=article
http://rtv-gabrovo.com/index.php?Itemid=218&catid=124%3Anews&id=55270%3A--------2014-2020---------&option=com_content&view=article


 

 

 

 

 
 
Правителството ще създаде пет нови фонда по ОП „Региони в растеж” | | 30.05.2015 
09:03 | www.antenneair.eu | Новини | gissen 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на 



 

 

 

регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 
благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия.„Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 
общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места. „Новата програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и 
уточни, че първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на 
парчета. „Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които 
инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 
година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични 
услуги и социално развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че 
делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на 
помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и 
здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази 
надежда, че в най – скоро време оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде 
окончателно одобрена от Европейската комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни 
да отворим първите възможности за кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта 
Павлова. На конференцията регионалният министър съобщи, че до момента по ОП 
„Транспорт“ в частта пътища са финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км 
първокласни пътища. В момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и 
„Марица“, до края на месец октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални 
участъци. С европейски средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 
1600 км пътища. 
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b
b%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-
%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-
%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1
%8f/05/2015/ 

http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/
http://www.antenneair.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/05/2015/


 

 

 

 
 
Дъжд от сигнали по европроекти | | 30.05.2015 08:36 | www.fakti.bg | Новини | Андрей 
Симеонов 
Заради наближаването на местните избори управляващите органи на оперативните 
програми са заливани от всякакви сигнали за нарушения по европейски проекти, пише 



 

 

 

вестник "Труд". Изданието цитира вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев от 
вчерашна конференция за кохезионните фондове . 
Дончев призова участниците в нея да се направи обществен дебат дали е необходимо 
подаването на фалшиви сигнали да се криминализира. 
„Това са стотици и дори хиляди сигнали, чиято проверка изисква много време от страна на 
работещите в управляващите органи. На практика ние ще похарчим хиляди човекочасове, 
за да ги проверяваме, а голяма част от тях не довеждат до нищо, защото не се 
установяват нарушения“, каза Дончев. 
Според него така е било и преди последните местни избори. Най-активни в подаването на 
сигнали са общинските съветници, кметовете и кандидатите за тези постове. „Разбирам, 
че и най-съвършената контролна система не може да замени хилядите очи и уши на 
будните български граждани, но мащабите на явлението са огромни“, оплака се 
вицепремиерът. 
http://fakti.bg/bulgaria/144928-dajd-ot-signali-po-evroproekti 
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В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 30.05.2015 07:48 | www.bulfax.com | 
Новини | vessel 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 



 

 

 

ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 
благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия .„Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 
общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и уточни, че 
първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на 
парчета.„Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които 
инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 
година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични 
услуги и социално развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че 
делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на 
помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и 
здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази 
надежда, че в най – скоро време оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде 
окончателно одобрена от Европейската комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни 
да отворим първите възможности за кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта 
Павлова.На конференцията регионалният министър съобщи, че до момента по ОП 
„Транспорт“ в частта пътища са финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км 
първокласни пътища.В момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и 
„Марица“, до края на месец октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални 
участъци. С европейски средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 
1600 км пътища. 
http://www.bulfax.com/?q=node/4969328 
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В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 30.05.2015 07:48 | www.klassa.bg | 
Новини | klassa.bg 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 



 

 

 

благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия . „Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 
общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и уточни, че 
първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на парчета. 
„Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които инвестирахме 
средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 година, трябва 
да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични услуги и социално 
развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те 
големи общини, основни бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами 
да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро 
инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази надежда, че в най – скоро време 
оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската 
комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова.На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища. В 
момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец 
октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски 
средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/253628_%D0%92+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%
BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D
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0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6
%E2%80%9C+2014-
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BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D
0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
B8%D0%BD%D0%B3+ 
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Министър Лиляна Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план 
(ОБЗОР) | | 30.05.2015 05:16 | www.focus-news.net | Новини | 
София. След като взе участие в провелата се днес конференция на тема „Кохезионната 
политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова коментира пред 
журналисти ситуацията с провежданите ремонти по автомагистралите. По думите ?, 
всички ремонти вървят по създадения график и се очаква да завършат в предвидения 
срок – 1 юли. Министър Павлова изказа опасение, че заради допълнителни съоръжения, 
които се налага да бъдат ремонтирани, се налага ремонтните дейности частично да 
продължат и след тази дата. „Имаме да довършим виадуктите „Бебреш" и „Елешница". На 
няколко километра от „Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо 
състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно 
от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момента то също е 
частично затворено за движение", коментира Павлова. Тя обясни, че интензивно се 
работи по няколко моста на АМ „Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 км. Там се 
правят и допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва да се подменя 
основата и изолацията. „За тези съоръжения, които имат нужда от подмяна на изолация 
или нови греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 
200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината”, 
посочи Павлова. Тя коментира и трудностите около изграждането на ЛОТ 3.2 на 
автомагистрала „Струма”, който ще преминава през участъка на Кресненското дефиле и 
обясни, че строежът му се дискутира активно и се търси най-доброто решение. По думите 
?, има специално създаден експертен съвет, която да даде становище. „Бяха наети 



 

 

 

допълнителни чужди експерти, освен екипите на БАН и Минно-геоложкия институт. Имаше 
допълнителни минно-геоложки, сеизмични и екологични проучвания. Тяхното заключение 
е, че изграждането му в първоначално предвидения вариант от 2008 година, а именно 
един цял тунел, не е подходящо от техническа и финансова гледна точка", обясни 
Павлова. По думите ?, базирайки се на резултатите от проучванията, трябва да бъде 
предложен вариант, който да включва и частично използване на съществуващия път. 
„Както знаете в много държави магистралите се разделят и двете платна не са едно до 
друго. Трябва да бъде предвидено съчетание от различни видове тунели, виадукти и 
други съчетания на инженерни решения. Това се надяваме да се случи до месец ноември, 
паралелно ние ще внесем окончателния проект за екологична оценка в Министерство на 
околната среда и водите”, допълни още министър Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071507/ministar-lilyana-pavlova-vsichki-remonti-
po-avtomagistralite-se-dvizhat-po-plan-obzor.html 

 
 
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова провери строителството на 
инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна (ОБЗОР) 
| | 30.05.2015 05:16 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова , Витория Алиата ди 
Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика ” в 
Европейска комисия и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
провериха строителството на инсталацията за механично-биологично третиране на 
отпадъци. Йорданка Фандъкова обясни, че през месец септември трябва да започне 
постепенното въвеждане в експлоатация на различните инсталации в завода и че почти 
100% от строителните дейности са изпълнени. Тя заяви, че се очаква до края на месец 
юни и инженерните мрежи да бъдат напълно готови. В същото време доставките на 
оборудването вървят в график. Вече в две от сградите има почти 100% доставено и 
монтирано оборудване и още от месец април започнаха единичните проби. По график се 
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очаква в края на лятото обектът да бъде завършен и от месец септември да започне 
постепенното въвеждане в експлоатация на различните инсталации. Капацитетът на тази 
инсталация годишно е 410 хил. тона битови отпадъци. По думите на кмета на Столична 
община, голяма част от тях ще бъдат отделяни и рециклирани, а от другата част ще се 
произвежда RDF гориво, което на първо време ще отива в циментовите заводи. Над 84% 
от средствата по проект „Изграждане на интегрирана система за съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци на София, са безвъзмездно европейско финансиране. 
Фандъкова обясни, че целият проект е бил разделен на два етапа, като първият етап е 
завършен и вече е в експлоатация. Това са двете инсталации в „Хан Богров“ за 
преработка на биологични отпадъци и депото, което се намира на тази площадка. Вторият 
етап е изграждането на завода, добави тя. По думите й, общо целият проект е най-
големият проект по ОП „Околна среда“ – общата сума е 345 млн. лв. Инсталациите, които 
работят за преработка на хранителни и зелени отпадъци в „Хан Богров“, вече 
произвеждат електрически ток, като до този момент около 1000 МВтч електроенергия е 
произведена и в същото време има компост от зелените отпадъци, който е над 5400 т 
вече, посочи тя. 
RDF горивото, което ще бъде произведено в завода за механично-биологично третиране 
на отпадъци в село Яна, ще бъде използвано за отоплението на софиянци, заяви 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева . По думите и ползите от 
проекта са много и са свързани преди всичко с това, че не се допуска никакво 
замърсяване на почви, води и въздух. Технологиите, които се използват за изграждането 
на тези съоръжения са най-добрите налични техники и те водят до опазването и 
съхраняването на околната среда Тя заяви, че чрез последната фаза на проекта, която е 
заложена в новата оперативна програма, ще бъде икономисано 10% от горивото, което в 
момента се ползва от „Топлофикация София“ за отопление на града. Василева каза още и 
че чрез ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души. През програмен период 
2007-2013 година 750 млн. лв бяха отделени за подобни проекти в цялата страна. През 
новия програмен период в новата оперативна програма сме заложили още 560 млн. лв, 
които ще бъдат на разположение на общините, за да надграждат вече изградените 
системи за управление на отпадъците“, уточни тя. 
Деница СТОИЛОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071503/kmetat-na-stolichna-obshtina-yordanka-
fandakova-proveri-stroitelstvoto-na-instalatsiyata-za-mehanichno-biologichno-tretirane-na-
otpadatsi-v-selo-yana-obzor.html 
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Министър Ивелина Василева: По новата ОП „Околна среда” ще бъде инвестиран 
бюджет от 3,5 млрд. лева за подобряването на околната среда (ОБЗОР) | | 30.05.2015 
05:16 | www.focus-news.net | Новини | 
София. На Конференция, посветена на Кохезионна политика 2014-2020г. - 
предизвикателства и перспективи , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева заяви, че с реализацията на проектите от първия програмен период са 
създадени 7000 нови работни места, временни и постоянни. Тя посочи, че е изградена 
публична инфраструктура, която трябва да подсигури доброто управление на водите и 
отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 години напред. По думите 
?, изграденото до тук трябва да бъде съхранено и надграждано, като добави, че в 
контекста на предстоящите избори е много важен акцент, защото за пореден път е хубаво 
да подчертае, че оперативните програми и европейските средства не трябва да бъдат 
предмет на политически боричкания. Министър Василева уточни, че продължава 
изпълнението на стария програмен период, като се очаква до края на годината пълна 
мобилизация. Василева изпрати своя апел към строителите, защото към момента има 
идентифицирани 11 рискови проекта, които съдържат рискови компоненти в сектора 
„Води” и 3 в сектор „Отпадъци”. Министър Василева съобщи, че новата оперативна 
програма „Околна среда” е била одобрена от Министерски съвет, като се очаква и много 
скорошно одобрение от страна на ЕК. Тя информира, че чрез нея индикативен бюджет от 
3,5 млрд. лева ще бъде инвестиран в подобряването състоянието на околната среда, 
изграждането на екологична инфраструктура, изграждането на добри практики и 
надграждане на системите за управление в сектора „Околна среда”, както и двете нови 
приоритетни оси, свързани с управлението на риска и превенцията от възникване на 
наводнения и свлачища и подобряване качеството на атмосферния въздух. Основните 
цели, които МОСВ си поставя чрез реализацията на инвестициите в сектор „Околна 



 

 

 

среда” е приоритетна ос „Води”, където ще се инвестират близо 1,2 млрд. евро за 
подкрепа на ВиК реформата. 
Министър Василева обяви, че продължава и подкрепата на ВиК реформата, чрез 
осигуряване на средства на МРРБ, които подготвят регионалните прединвестиционни 
проучвания. Тя отбеляза, че в сектор „Отпадъци”, след изграждането на базисната 
инфраструктура, усилията ще бъдат насочени върху надграждане и ще бъдат осигурени 
близо 560 млн. лева да се постигне по-високо ниво на редуциране на директно 
депонираните отпадъци. 
Относно темата за натура и биоразнообразие, министър Василева обяви, че близо 200 
млн. лева ще бъдат заделени за подкрепа за мерки за съхраняване на биоразнообразието 
в България. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071505/ministar-ivelina-vasileva-po-novata-op-
okolna-sreda-shte-bade-investiran-byudzhet-ot-35-mlrd-leva-za-podobryavaneto-na-okolnata-
sreda-obzor.html 

 
 
Йорданка Фандъкова: С европейски средства променяме качеството на живот на 
хората в София (ОБЗОР) | | 30.05.2015 05:16 | www.focus-news.net | Новини | 
София. На Конференция, посветена на Кохезионна политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи , кметът на Столична община Йорданка Фандъкова 
заяви, че като кмет на София, за нея е много важен фактът, че през изминалия програмен 
период общината е успяла да изгради капацитет, който ? позволява да продължи, въпреки 
трудностите. Фандъкова отбеляза, че общината разполага с много сериозен и стабилен 
екип, с който усилено се е работило, за да се подготвят за новия програмен период и да 
защитят проекти на София през втория програмен период. Тя подчерта, че целта им е да 
покажат, че с европейски средства променят качеството на живот на хората в София. 
Столичният кмет отбеляза, че реализирането на досегашните проекти се вижда най-много 
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при изграждането на метрото, защото то, като интегриран проект променя градска среда 
навсякъде, където мине. По думите ?, освен, че е най-екологичният, бърз и удобен 
градски транспорт, метрото като интегриран проект осигурява и връзката с другите 
транспортни средства. Йорданка Фандъкова заяви още, че най-важната задача, която 
Столична община си е поставила през новия програмен период е да продължи 
устойчивото развитие на града. Фандъкова обяви, че проектите на София за първия 
програмен период са на обща стойност около 3 млрд. лева, като от тях около 2 млрд. лева 
са безвъзмездни европейски средства и около 1 млрд. лева собствено съфинансиране, 
като добави, че общо финансираните по оперативни програми проектите са 89. Йорданка 
Фандъкова обяви още, че за целия този период, въпреки трудностите, Столична община 
е направила така, че да не бъде спрян нито един проект и дори е създала работни места. 
Тя подчерта, че във всички случаи, в които е имало нарушение или отклонение от 
задачите и от изпълнението на проектите, Столична община е била безкомпромисна при 
налагането на санкции. Йорданка Фандъкова посочи продължава разширението на 
метрото до ж.к. "Хладилника" и ул. "Сребърна". Тя обяви, че с пускането на двете линии - 
до Летище "София" и до "Бизнес парк" има 39 км. метро мрежа и делът на метрото е 
станал 30% от градския транспорт в София и съобщи, че тази година имат готовност да 
работят по изграждането на третата линия на метрото. Столичният кмет съобщи, че по 
ОП "Региони в растеж", предвидените за Столична община финансови средства за 
устойчиво градско развитие са около 240 млн. лева. Като други проекти, по които 
Столична община работи, Фандъкова посочи и модернизацията на сградите и дворовете 
на 24 училища и детски градини и постави като основен приоритет енергийната 
ефективност. 
Като важен акцент за отминалия програмен период, Фандъкова отбеляза и изграждането 
на центрове за настаняване от семеен тип, за настаняването на деца от домове и 
закриването на домове. Тя подчерта, че Столична община е била първата, която е 
започнала да закрива домовете от стария тип. Йорданка Фандъкова уточни още, че по 
ОП "Региони в растеж" са включени проектите по реновиране на централната градска 
част, които са били подготвени и продължават да се изготвят отново с европейски 
средства от предишния програмен период по ОП "Регионално развитие". Фандъкова 
добави още, че целта на Столична община е обнови градската среда, като запази 
историческия вид и духа на центъра на София. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071506/yordanka-fandakova-s-evropeyski-
sredstva-promenyame-kachestvoto-na-zhivot-na-horata-v-sofiya-obzor.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071506/yordanka-fandakova-s-evropeyski-sredstva-promenyame-kachestvoto-na-zhivot-na-horata-v-sofiya-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/30/2071506/yordanka-fandakova-s-evropeyski-sredstva-promenyame-kachestvoto-na-zhivot-na-horata-v-sofiya-obzor.html


 

 

 

 
 
30% от времето за изпълнението на европроекти се прахосва за представяне на 
документи | | 30.05.2015 04:07 | www.hotline.bg | Новини | velcho 
Ще стартираме с проекти по новите оперативни програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ и „Човешки ресурси“ близо година по-рано, отколкото това се 
случи при първия програмен период 2007 – 2013 г., каза заместник министър-
председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев 
по време на конференция за кохезионната политика на ЕС.Би трябвало сега да 
изместим фокуса от въпроса „колко“ към въпроса „какво“, защото понякога имаме повече 
пари отколкото добри проекти, заяви Дончев. Той подчерта необходимостта и от 
синхронизирани действия, за да се реализират успешно проектите. 
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/30-%d0%be%d1%82-
%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%
82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/ 

http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/30-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/
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http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/30-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/30-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/30-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/


 

 

 

 
 
Дъжд от сигнали по европроекти | | 30.05.2015 02:08 | www.hotline.bg | Новини | velcho 
Заради наближаването на местните избори управляващите органи на оперативните 
програми са заливани от всякакви сигнали за нарушения по европейски проекти. Това 
съобщи вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев на конференция за 
кохезионните фондове . Той призова участниците в нея да се направи обществен дебат 
дали е необходимо подаването на фалшиви сигнали да се криминализира.„Това са 
стотици и дори хиляди сигнали, чиято проверка изисква много време от страна на 
работещите в управляващите органи. На практика ние ще похарчим хиляди човекочасове, 
за да ги проверяваме, ... 
http://hotline.bg/2015/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%
d0%bd%d0%b8-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4-
%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-
%d0%bf%d0%be-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%
b8/ 
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http://hotline.bg/2015/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
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Дъжд от сигнали по европроекти | | 29.05.2015 22:18 | www.bulfax.com | Новини | 
vessel 
Заради наближаването на местните избори управляващите органи на оперативните 
програми са заливани от всякакви сигнали за нарушения по европейски проекти. Това 
съобщи вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев на конференция за 
кохезионните фондове . Той призова участниците в нея да се направи обществен дебат 
дали е необходимо подаването на 
http://www.bulfax.com/?q=node/4969035 

http://www.bulfax.com/?q=node/4969035


 

 

 

 
 
Дъжд от сигнали по европроекти | | 29.05.2015 22:02 | www.trud.bg | Новини | Христо 
Николов 
Заради наближаването на местните избори управляващите органи на оперативните 
програми са заливани от всякакви сигнали за нарушения по европейски проекти. Това 
съобщи вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев на конференция за 
кохезионните фондове . Той призова участниците в нея да се направи обществен дебат 
дали е необходимо подаването на фалшиви сигнали да се криминализира.„Това са 
стотици и дори хиляди сигнали, чиято проверка изисква много време от страна на 
работещите в управляващите органи. На практика ние ще похарчим хиляди човекочасове, 
за да ги проверяваме, а голяма част от тях не довеждат до нищо, защото не се 
установяват нарушения“, каза Дончев.Според него така е било и преди последните 
местни избори. Най-активни в подаването на сигнали са общинските съветници, 
кметовете и кандидатите за тези постове. „Разбирам, че и най-съвършената контролна 
система не може да замени хилядите очи и уши на будните български граждани, но 
мащабите на явлението са огромни“, оплака се вицепремиерът.Пет нови фонда за 
финансов инженеринг ще бъдат създадени с общ капитал от 370 млн. лв., като парите ще 
дойдат от новата оперативна програма „Региони в растеж“, съобщи на същия форум 
регионалният министър Лиляна Павлова . Тя каза, че се надява тези пари да бъдат поне 
утроени с помощта на банките, които ще поемат управлението им. Три от новите фондове 
ще са за регионално развитие – за София, за Северна България и за Южна България. 
Освен тях ще има фонд за изграждане на туристическа инфраструктура и атракции, както 
и гаранционен фонд, с който ще бъдат подкрепяни дейности по енергийна ефективност на 
сградния фонд, посочи Павлова. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4793740 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4793740


 

 

 

 
 
Министър Лиляна Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план 
(ОБЗОР) | | 29.05.2015 22:00 | www.focus-news.net | Новини | 
София. След като взе участие в провелата се днес конференция на тема „Кохезионната 
политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова коментира пред 
журналисти ситуацията с провежданите ремонти по автомагистралите. По думите ?, 



 

 

 

всички ремонти вървят по създадения график и се очаква да завършат в предвидения 
срок – 1 юли. Министър Павлова изказа опасение, че заради допълнителни съоръжения, 
които се налага да бъдат ремонтирани, се налага ремонтните дейности частично да 
продължат и след тази дата. „Имаме да довършим виадуктите „Бебреш" и „Елешница". На 
няколко километра от „Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо 
състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно 
от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момента то също е 
частично затворено за движение", коментира Павлова. Тя обясни, че интензивно се 
работи по няколко моста на АМ „Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 км. Там се 
правят и допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва да се подменя 
основата и изолацията. „За тези съоръжения, които имат нужда от подмяна на изолация 
или нови греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 
200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината”, 
посочи Павлова. Тя коментира и трудностите около изграждането на ЛОТ 3.2 на 
автомагистрала „Струма”, който ще преминава през участъка на Кресненското дефиле и 
обясни, че строежът му се дискутира активно и се търси най-доброто решение. По думите 
?, има специално създаден експертен съвет, която да даде становище. „Бяха наети 
допълнителни чужди експерти, освен екипите на БАН и Минно-геоложкия институт. Имаше 
допълнителни минно-геоложки, сеизмични и екологични проучвания. Тяхното заключение 
е, че изграждането му в първоначално предвидения вариант от 2008 година, а именно 
един цял тунел, не е подходящо от техническа и финансова гледна точка", обясни 
Павлова. По думите ?, базирайки се на резултатите от проучванията, трябва да бъде 
предложен вариант, който да включва и частично използване на съществуващия път. 
„Както знаете в много държави магистралите се разделят и двете платна не са едно до 
друго. Трябва да бъде предвидено съчетание от различни видове тунели, виадукти и 
други съчетания на инженерни решения. Това се надяваме да се случи до месец ноември, 
паралелно ние ще внесем окончателния проект за екологична оценка в Министерство на 
околната среда и водите”, допълни още министър Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071434/ministar-lilyana-pavlova-vsichki-remonti-
po-avtomagistralite-se-dvizhat-po-plan-obzor.html 
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Министър Ивелина Василева: По новата ОП „Околна среда” ще бъде инвестиран 
бюджет от 3,5 млрд. лева за подобряването на околната среда (ОБЗОР) | | 29.05.2015 
22:00 | www.focus-news.net | Новини | 
София. На Конференция, посветена на Кохезионна политика 2014-2020г. - 
предизвикателства и перспективи , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева заяви, че с реализацията на проектите от първия програмен период са 
създадени 7000 нови работни места, временни и постоянни. Тя посочи, че е изградена 
публична инфраструктура, която трябва да подсигури доброто управление на водите и 
отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 години напред. По думите 
?, изграденото до тук трябва да бъде съхранено и надграждано, като добави, че в 
контекста на предстоящите избори е много важен акцент, защото за пореден път е хубаво 
да подчертае, че оперативните програми и европейските средства не трябва да бъдат 
предмет на политически боричкания. Министър Василева уточни, че продължава 
изпълнението на стария програмен период, като се очаква до края на годината пълна 
мобилизация. Василева изпрати своя апел към строителите, защото към момента има 
идентифицирани 11 рискови проекта, които съдържат рискови компоненти в сектора 
„Води” и 3 в сектор „Отпадъци”. Министър Василева съобщи, че новата оперативна 
програма „Околна среда” е била одобрена от Министерски съвет, като се очаква и много 
скорошно одобрение от страна на ЕК. Тя информира, че чрез нея индикативен бюджет от 
3,5 млрд. лева ще бъде инвестиран в подобряването състоянието на околната среда, 
изграждането на екологична инфраструктура, изграждането на добри практики и 
надграждане на системите за управление в сектора „Околна среда”, както и двете нови 
приоритетни оси, свързани с управлението на риска и превенцията от възникване на 
наводнения и свлачища и подобряване качеството на атмосферния въздух. Основните 
цели, които МОСВ си поставя чрез реализацията на инвестициите в сектор „Околна 
среда” е приоритетна ос „Води”, където ще се инвестират близо 1,2 млрд. евро за 
подкрепа на ВиК реформата. 
Министър Василева обяви, че продължава и подкрепата на ВиК реформата, чрез 
осигуряване на средства на МРРБ, които подготвят регионалните прединвестиционни 



 

 

 

проучвания. Тя отбеляза, че в сектор „Отпадъци”, след изграждането на базисната 
инфраструктура, усилията ще бъдат насочени върху надграждане и ще бъдат осигурени 
близо 560 млн. лева да се постигне по-високо ниво на редуциране на директно 
депонираните отпадъци. 
Относно темата за натура и биоразнообразие, министър Василева обяви, че близо 200 
млн. лева ще бъдат заделени за подкрепа за мерки за съхраняване на биоразнообразието 
в България. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071456/ministar-ivelina-vasileva-po-novata-op-
okolna-sreda-shte-bade-investiran-byudzhet-ot-35-mlrd-leva-za-podobryavaneto-na-okolnata-
sreda-obzor.html 

 
 
Без тунел под Кресненското дефиле | | 29.05.2015 21:33 | www.bulfax.com | Новини | 
vessel 
Магистрала „Струма“ ще остане без 15-километров тунел. Нови проучвания са показали, 
че той не е най-подходящото решение за района на Кресненското дефиле каза 
регионалният министър Лиляна Павлова след участието си в конференция на тема: 
“Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ”. 
http://www.bulfax.com/?q=node/4969123 
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Без тунел под Кресненското дефиле | | 29.05.2015 21:33 | www.monitor.bg | Новини | 
Николета Цветкова 
Трасето все още не е ясно 
 Магистрала „Струма“ ще остане без 15-километров тунел. Нови проучвания са показали, 
че той не е най-подходящото решение за района на Кресненското дефиле каза 
регионалният министър Лиляна Павлова след участието си в конференция на тема: 
“Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи 
”.Изграждането на „Струма” през Кресненското дефиле ще започне през 2017 г, съобщи 
още министърът на регионалното развитие. Очаква се строителството да се извърши до 
2019 г. Все още обаче не е ясно какво ще е трасето в участъка. Първоначалният план 
предвиждаше изграждане на дълъг близо 15 км тунел, като стойността му можеше да е 
над 1 млрд. лева. Но проучвания на чуждестранни експерти към екипи към БАН и минно-
геоложкия институт в района показаха, че такова съоръжение не е подходящо нито от 
техническа, нито екологическа, нито от финансова гледна точка. Сега определеният 
проектант трябва да предложи през дефилето, като анализира изграждането на 
множество тунели и виадукти и съществуващия път. Яснота за трасето трябва да има до 
края на годината, а след това ще започне и процедурата за избор на строител. От думите 
на регионалния министър стана ясно, че изграждане на други два участъка от аутобана 
ще започне още през следващата година. Това са трасетата между Благоеврад и Крупник 
и от Кресна до Сандански. За тях вече има избрани изпълнители и предстои подписване 
на договорите през юни или юли. Стойността на двата обекта е близо 400 млн. лв., а 
дължината им е над 45 км.Следващата година се очаква да започнат и фактическите 
дейности по още един аутобан – „Хемус”. Става въпрос за отсечката от Ябланица до 
разклона за Плевен и Ловеч, която е с дължина около 60 км. Процедурите за избор на 
изпълнител вече са започнали и се предвижда Парите, които са предвидени за влагане, 
ще са спестени от строителството на „Струма”. Все още не се знае колко ще бъдат, а 
докато това стане ясно, средства за работа по участъка ще се дават от националния 
бюджет. Павлова информира още, че всички ремонти по автомагистралите се движат по 
план. Интензивно се работи по няколко моста на „Тракия”, намиращи се в участъка от 5 до 
90 км, припомни регионалният министър. При тях е нужно да се правят допълнителни 
проучвания, за да се установи нужна ли е подмяна на основата и изолацията. Очаква се 
обновяването на магистралните участъци да приключи до 1 юли. „Може да има няколко 
участъка от 200-300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на 
годината”, поясни още Павлова. 
 По програма „Региони в растеж” 370 млн. лв. ще бъдат дадени за финансов инженеринг, 
съобщи още министър Павлова. По думите й от средствата ще може да се възползват 
всички 39 града бенефициенти по програмата. Парите са разпределени в 5 фонда, по 
един за София, Северна и Южна България, друг ще е насочен към инвестиции в 
туристическа инфраструктура и атракции, а последният ще е гаранционен и ще дава пари 
за саниране на сгради. „Очакваме вложените пари да бъдат утроени”, заяви Павлова. И 



 

 

 

поясни, че в този програмен период бяха отделени само 33 млн. евро., с които бяха 
привлечени допълнителни 180 млн. евро частни инвестиции на принципа публично-частно 
партньорство. Министърът посочи още, че страната ни започва да бележи напредък и във 
водната реформа. Вече има обособили се 28 водни територии равни на областите, като 
за 24 от тях има създадени асоциации. Предстои в следващите седмици да бъдат 
обявени първите процедури за разработване на прединвестиционни проучвания. А 
проектите ще се изпълняват от ВиК операторите, които за първи път ще бъдат 
бенефициенти по новата оперативна програма „Околна среда”. 
 Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони, заяви 
Томислав Дончев , зам.министър-председател по европейските фондове и 
икономическата политика. Според него убеждението от началото на стария програмен 
период, че в режим на естествена конкуренция и състезание между по-добрия и най-
добрия проект ще даде резултат и на слабо развитите райони, се оказа илюзия. „Като 
резултат от по-скромния административен капацитет виждаме, че когато има конкурентен 
подбор на проекти, те биват бързо изпреварени от по-опитните и агресивни 
администрации от по-развитите краища”, посочи той. Дончев е категоричен, че ако не се 
обръща специално внимание на такива райони, като резултат ще се получи ясно 
раздалечение между по-богатите и по-бедни райони на страната ни.По думите му стана 
ясно още, че двата ключови закона за еврофондовете и за обществените поръчки трябва 
да бъдат внесени в парламента преди лятната ваканция. В момента са на етап 
междуведомствено съгласуване, като се очаква да бъдат факт тази година. 
http://www.monitor.bg/article?id=470742 
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Йорданка Фандъкова: С европейски средства променяме качеството на живот на 
хората в София (ОБЗОР) | | 29.05.2015 20:59 | www.focus-news.net | Новини | 
София. На Конференция, посветена на Кохезионна политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи , кметът на Столична община Йорданка Фандъкова 
заяви, че като кмет на София, за нея е много важен фактът, че през изминалия програмен 
период общината е успяла да изгради капацитет, който ? позволява да продължи, въпреки 
трудностите. Фандъкова отбеляза, че общината разполага с много сериозен и стабилен 
екип, с който усилено се е работило, за да се подготвят за новия програмен период и да 
защитят проекти на София през втория програмен период. Тя подчерта, че целта им е да 
покажат, че с европейски средства променят качеството на живот на хората в София. 
Столичният кмет отбеляза, че реализирането на досегашните проекти се вижда най-много 



 

 

 

при изграждането на метрото, защото то, като интегриран проект променя градска среда 
навсякъде, където мине. По думите ?, освен, че е най-екологичният, бърз и удобен 
градски транспорт, метрото като интегриран проект осигурява и връзката с другите 
транспортни средства. Йорданка Фандъкова заяви още, че най-важната задача, която 
Столична община си е поставила през новия програмен период е да продължи 
устойчивото развитие на града. Фандъкова обяви, че проектите на София за първия 
програмен период са на обща стойност около 3 млрд. лева, като от тях около 2 млрд. лева 
са безвъзмездни европейски средства и около 1 млрд. лева собствено съфинансиране, 
като добави, че общо финансираните по оперативни програми проектите са 89. Йорданка 
Фандъкова обяви още, че за целия този период, въпреки трудностите, Столична община 
е направила така, че да не бъде спрян нито един проект и дори е създала работни места. 
Тя подчерта, че във всички случаи, в които е имало нарушение или отклонение от 
задачите и от изпълнението на проектите, Столична община е била безкомпромисна при 
налагането на санкции. Йорданка Фандъкова посочи продължава разширението на 
метрото до ж.к. "Хладилника" и ул. "Сребърна". Тя обяви, че с пускането на двете линии - 
до Летище "София" и до "Бизнес парк" има 39 км. метро мрежа и делът на метрото е 
станал 30% от градския транспорт в София и съобщи, че тази година имат готовност да 
работят по изграждането на третата линия на метрото. Столичният кмет съобщи, че по 
ОП "Региони в растеж", предвидените за Столична община финансови средства за 
устойчиво градско развитие са около 240 млн. лева. Като други проекти, по които 
Столична община работи, Фандъкова посочи и модернизацията на сградите и дворовете 
на 24 училища и детски градини и постави като основен приоритет енергийната 
ефективност. 
Като важен акцент за отминалия програмен период, Фандъкова отбеляза и изграждането 
на центрове за настаняване от семеен тип, за настаняването на деца от домове и 
закриването на домове. Тя подчерта, че Столична община е била първата, която е 
започнала да закрива домовете от стария тип. Йорданка Фандъкова уточни още, че по 
ОП "Региони в растеж" са включени проектите по реновиране на централната градска 
част, които са били подготвени и продължават да се изготвят отново с европейски 
средства от предишния програмен период по ОП "Регионално развитие". Фандъкова 
добави още, че целта на Столична община е обнови градската среда, като запази 
историческия вид и духа на центъра на София. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071424/yordanka-fandakova-s-evropeyski-
sredstva-promenyame-kachestvoto-na-zhivot-na-horata-v-sofiya-obzor.html 
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Делят на 5 фонда парите от ОП "Региони в растеж" | | 29.05.2015 19:36 | 
www.paper.standartnews.com | Новини | 
Бизнесът предложи алтернативен вариант за преминаване през Кресненското дефилеВ 5 
фонда ще бъдат разделени средствата за всичките 39 града по новата програма "Региони 
в растеж 2014-2020". Това заяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова 
по време на конференция "Кохезионна политика 2014-2020 г." По думите й ще има три 
фонда за градско развитие за районите на София, Северна и Южна България, един 
Гаранционен фонд за подобряване на сградния фонд с проекти за енергийна ефективност 
и един Фонд за туризъм, с който ще се правят инвестиции в туристически атракции 
иинфраструктура. "По този начин очакваме 370 млн. лв. от програмата като минимум да 
бъдат утроени, а в някои сектори инвестициите може да са още повече, защото ще 
мобилизират много сериозен частен инвестиционен ресурс", посочи Павлова. Тя 
отбеляза, че програмата "Региони в растеж" ще има нов подход в три посоки - първо, няма 
да има инвестиции на парче, второ, общините сами ще избират проектите си, и трето, 
голям процент от финансирането по програмата ще бъде насочено към инструменти 
зафинансов инженеринг. При финансовия инженеринг пари от ЕС се дават на заем за 
реализиране на печеливши проекти и така ще може да бъдат осъществени повече 
инициативи. "Тези 39 града вече сами ще избират своите конкретни проекти и дейностите, 
които да включват, а ние ще им делегираме правомощията на наши междинни звена по 
отношение на избора на проекти. Увеличен е ресурсът за средствата в програмата, които 
отиват за финансов инженеринг - 370 млн. лв.", каза Павлова. По думите й през новия 
програмен период предстои изграждането на лот 1.3 на магистрала "Струма" по участъка 
от Благоевград до Крупник и на пътя от Кресна до Сандански. "И за двата участъка има 
избрани изпълнители и ако няма обжалвания, договорите с тях ще бъдат сключени до 
месец. Така реалното строителство ще може да започне от 2016 г.", поясни министърът. 



 

 

 

За най-тежкия участък лот 3.2 на Кресненското дефиле тече процедура по проектиране и 
избор на най-доброто решение. "Според експерти изграждането му в първоначалния 
вариант като един цял тунел не е подходящо от техническа, екологична и финансова 
гледна точка. Затова проектантът ще има задачата да предложи вариант, който да е 
съчетание от виадукти, тунели и инженерни съоръжения. Надяваме се това да се случи 
до ноември, за да може през 2016 г. да изберем изпълнител", каза Павлова. Да се 
разработи алтернативен вариант за преминаване през Кресненското дефиле с къси 
тунели, естакади и наземен път, поискаха и от Камарата на строителите в България. 
Председателят й Светослав Глосов връчи на председателя на Комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова експертно решение 
на КСБ по изграждането на лот 3.2 на АМ "Струма".Правят Академия за обучение по 
еврофондовеЩе има Академия за обучение по еврофондовете, за да се подобри 
администрацията. Това заяви вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев по 
време на конференцията "Кохезионна политика 2014-2020 г.". Той обясни, че не става 
дума за нова институция, която да харчи още пари, а за взаимно обучение на служителите 
на държавно и местно ниво. "По-опитните административни служители ще обучават 
останалите", каза Дончев и посочи, че това ще гарантира подобряване подготовката на 
администрацията. В този процес важна е ролята на електронната система ИСУН 2020 и 
интегрирането й със системите на останалите местни и държавни ведомства. Дончев 
подчерта, че през новия програмен период ще се приложи формулата "пари срещу 
реформи" и инвестициите ще бъдат насочени само към реформирани сектори. "Дотук 
имаме пет одобрени оперативни програми, а още две са в техническа процедура. Две от 
петте програми вече са стартирали - ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", каза Дончев. "Работим по закона за еврофондовете и 
новия закон за обществените поръчки и очакваме да са факт до края на годината. Те ще 
са гаранция за равноправие и справедливост за всички участници в процеса", каза още 
вицепремиерът. 
http://www.standartnews.com/biznes-
finansi/delyat_na_5_fonda_parite_ot_op_regioni_v_rastezh-286903.html 

http://www.standartnews.com/biznes-finansi/delyat_na_5_fonda_parite_ot_op_regioni_v_rastezh-286903.html
http://www.standartnews.com/biznes-finansi/delyat_na_5_fonda_parite_ot_op_regioni_v_rastezh-286903.html


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
30% от времето за изпълнението на европроекти се прахосва за представяне на 
документи | | 29.05.2015 19:05 | www.moreto.net | Новини | 
(0) (0)Ще стартираме с проекти по новите оперативни програми "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" близо година по-рано, отколкото това се 
случи при първия програмен период 2007 - 2013 г., каза заместник министър-
председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев 
по време на конференция за кохезионната политика на ЕС.Би трябвало сега да 
изместим фокуса от въпроса "колко" към въпроса "какво", защото понякога имаме повече 
пари отколкото добри проекти, заяви Дончев. Той подчерта необходимостта и от 
синхронизирани действия, за да се реализират успешно проектите.Няма как например 
един интегриран воден проект да бъде реализиран без синхронни действия между местна 
и централна власт, посочи Дончев. Той открои като приоритет и сближаването чрез 
изпълнението на европейски проекти между по-бедните и по-богатите райони на 
България.Законът за еврофондовете и Законът за обществените поръчки са в момента в 
етап на съгласуване, тези два закона ще бъдат основните при насочването на средствата 
по програмите по най-справедлив и прозрачен начин, каза Дончев. Взели сме решениеза 
създаване на академия за обучение за работа по еврофондовете, обяви още той и 
поясни, че не става въпрос за нова администрация, а по-скоро за взаимно обучение на 
експерти.Предстои ни да се научим да правим реформи с европейски пари, подчерта 
Дончев. До 2023 г. освен да изпълним по най-добрия начин инвестициите от този 



 

 

 

програмен период и трябва и да се готвим за намаляващо финансиране от програмния 
период след 2020 г. поради икономическото развитие на страната, каза 
вицепремиерът.Дончев посочи, че трябва да се замислим за цената на контрола върху 
проектите. Понякога на един бенефициент отнема около 30 процента от времето за 
изпълнение на проекта представянето на документи до всички контролни органи, 
отбеляза вицепремиерът и допълни, че това не е добра практика.Всеки трябва да носи 
лична отговорност - както при подписване на договорите, така и при подаване на сигнали 
за нередности, подчерта още Томислав Дончев . Той прогнозира, че сега преди местните 
избори ще завалят сигнали за нередности по проекти, по-голямата част от които ще се 
окажат неоснователни, но ще костват десетки часове работа на контролните органи. 
http://www.moreto.net/novini.php?n=290534 
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ДЪЛГИЯТ ТУНЕЛ ПРЕЗ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ Е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗЕН | | 
29.05.2015 18:52 | www.citybuild.bg | Новини | citybuild.bg 
Според Eкспертен съвет строежът му не е съобразен със сеизмични, геоложки и 
екологични неясноти. 
Въпреки, че заради икономическата криза силните години на строителството остават 
назад в годините, за 2014 година отрасълът строителство генерира брутна добавена 
стойност от 4.8%. В условията на икономически трудности в строителния бранш работят 
повече от 175 хил. души, а най-голямото предизвикателство на новия програмен период е 
изграждането на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма". Това каза инж. Светослав Глосов , 
председател на Камарата на строителите в България, по време на конференция на 
тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ". "От 
близо година водим дебат за един от най-големите проекти, които трябва да бъдат 
реализирани през новия програмен период. Преди години е взето решение това да стане 
с мегасъоръжение, което е огромно като мащаби не само за нашата страна, но и за 
Европа. Мнението на водещи учени и специалисти, обединени в експертен съвет е, че 
изграждането на такъв тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразно и не е 
съобразено със сеизмичните, геоложките и екологичните неясноти, които поставят под 
риск завършването на обекта", посочи инж. Глосов. Той поясни, че експертния съвет на 
КСБ е изготвил становище по изграждането на лота и го връчило на председателя на 



 

 

 

Комисията по регионално развитие на Европейския парламент - Искра Михайлова . 
"Камарата категорично подкрепя решението на министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за 
разработването на алтернативен вариант за преминаване през дефилето - къси тунели, 
естакади и наземен път", допълни още инж. Глосов. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕМАТА - 
ТУК. За никого не тайна, че през последните години строителният бранш разчита основно 
на обществените поръчки, които формират близо 80% от строителната продукция, каза 
още инж. Светослав Глосов по време на конференцията. "Проблемите в сферата пряко 
рефлектират върху компаниите в сектора. През изминали програмен период бяха 
допуснати редица грешки, които спряха финансирането на проектите по Оперативна 
програма "Околна среда" и двете оси по Оперативна програма "Регионално развитие". 
Това доведе до ситуация, в която през по-голямата част от миналата година фирмите 
бяха принудени да работят без средства, за своя сметка и се превърнаха в кредитори на 
държавата". "Ситуацията оказа негативен ефект върху сектор строителство", посочи инж. 
Глосов. По думите му това е довело до декапитализиране на дружествата и спиране на 
плащанията към фирмите подизпълнители и доставчици. "За Камарата на строителите в 
България, налагането на ясни правила и конкуренция и прозрачност в сферата на 
обществените поръчки е един от главните приоритети. Камарата участва с експертна 
комисия при изготвянето на новия Закон за обществените поръчки, чрез който нормите на 
европейските директиви ще станат част от нашето законодателство", обясни още 
Глосов. Редактор: Ема Димитрова 
http://citybuild.bg/news/dylgiiat-tunel-kresnenskoto/29389 
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Пет фонда ще управляват 370 млн. лв. евросредства за развитие на регионите | | 
29.05.2015 18:10 | www.econ.bg | Новини | 
Общият бюджет, който ще разпределят структурите, е в размер на 370 млн. лв. С пари по 
новата оперативна програма "Региони в растеж" ще бъдат създадени пет нови фонда, 
които ще финансират и ще осигуряват гаранции за проекти, насочени към развитието на 
районите в страната. Това обяви регионалният министър Лиляна Павлова на 



 

 

 

конференцията за кохезионната политика на ЕС през периода 2014-2020 г. В 
структурите ще бъде разпределен бюджет от 370 млн. лв. европейски средства, като 
кредитирането с тях ще се управлява от банките у нас.Средствата от първите три фонда 
ще се използват за градско развитие на столицата, със Северна България и с 
инвестициите в южна България. Четвъртата структура ще отговаря за развитие на 
туристическата инфраструктура, а последната - за гаранционен фонд, чрез който ще 
подкрепят инструментите за енергийна ефективност за подобряване и обновяване на 
сградния фонд. Предстои проектът за фондовете да бъде одобрен от Брюксел. По думите 
на Лиляна Павлова бюджетът от 370 млн. лв. е десет пъти по-голям от този за 
изминалия програмен период 2007 – 2013 г.Регионалният министър обяснява, че 
оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 има нов подход в три посоки. По 
нейните думи по нея право на финансиране от фондовете ще имат 39 града, а не 7. 
"Амбицията ни е до края на юни да отворим първите възможности за кандидатстване на 
39-те големи общини", коментира Павлова. Останалите 28 града са отделени в отделна 
ос на програмата, като те ще получат средства по мерки за енергийна ефективност на 
публични сгради. 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D
1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82
-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.67
5980_at.1.html 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.675980_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.675980_at.1.html
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Акценти в предаването "Това е България" на Радио "Фокус" | | 29.05.2015 17:56 | 
www.focus-news.net | Новини | 
София. Пет нови фонда за финансови инженеринг с общ капитал от 370 млн. лв. ще 
бъдат създадени по новата оперативна програма "Региони в растеж", чието одобрение се 



 

 

 

очаква скоро от Европейската комисия. Това съобщи министърът на регионалното 
развитие Лиляна Павлова на конференция за кохезионната политика на ЕС. 
Подробностите ще чуем от нея в началото на предаването „Това е България“ на Радио 
„Фокус“. 
Премиерът Бойко Борисов се срещна с лидера на македонската опозиция Зоран Заев и 
обяви, че България е „категорично против всякакви изказвания за федерализация на 
Македония“ и държи острата политическа криза там да се реши с диалог по демократичен 
път. Повече за българската позиция ще чуем от министъра на външните работи Даниел 
Митов. 
В обзора на темите и събитията от страната ще научим има ли издигнат ромски палатков 
лагер в Гоце Делчев, ще чуем информация за свлачищата в селата около Смолян и 
Асеновград и ще разберем какви събития са включени в програмата на фестивала 
„Созополис“, който започна тази сутрин в Созопол. 
Водещ – Димитър Драганов. © 2015 Всички права запазени. Позоваването на 
Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071349/aktsenti-v-predavaneto-tova-e-balgariya-
na-radio-fokus.html 

 
 
В РАМКИТЕ НА ОПРР ЩЕ СЪЗДАДЕМ ПЕТ ФОНДА НА ПРИНЦИПА НА ФИНАНСОВИЯ 
ИНЖЕНЕРИНГ| | 29.05.2015 17:52 | www.citybuild.bg | Новини | citybuild.bg 
Това съобщи регионалният министър по време на конференцията „Кохезионна политика 
2014-2020 г." 
Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна България и за 
развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско развитие ще 
има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, който ще 
бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд", обясни още министър 
Павлова. Лиляна Павлова изрази увереност за успешното завършване на Оперативна 
програма „Регионално развитие" 2007-2013 и подчерта, че благодарение на получените 
360 млн. лв. от европейската солидарност над 77 български града вече са с променен 
облик. По думите й благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради, училища и детски 
градини са обновени. „Почти 100 туристически атракции и над 380 сгради на културната 
инфраструктура получиха финансиране", съобщи още министърът. „Новата програма 
„Региони в растеж" 2014-2020 има нов подход в три посоки", каза още по време на форума 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071349/aktsenti-v-predavaneto-tova-e-balgariya-na-radio-fokus.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071349/aktsenti-v-predavaneto-tova-e-balgariya-na-radio-fokus.html


 

 

 

министърът и уточни, че първата промяна през новия програмен период е да няма 
инвестиции на парчета. „Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в 
които инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 
2020 година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични 
услуги и социално развитие", обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че 
делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на 
помощта от 1,5 млрд. лева, сами да изберат своите проекти." Програмата ще подкрепи и 
здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази 
надежда, че в най - скоро време оперативна програма „Региони в растеж" ще бъде 
окончателно одобрена от Европейската комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни 
да отворим първите възможности за кандидатстване на 39-те големи общини", подчерта 
Павлова. На конференцията регионалният министър съобщи, че до момента по ОП 
„Транспорт" в частта пътища са финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км 
първокласни пътища. В момента се довършват участъци от магистралите „Струма" и 
„Марица", до края на октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални 
участъци. С европейски средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 
1600 км пътища. С реализацията на проектите от първия програмен период по ОП 
„Околна среда" са създадени 7000 нови временни и постоянни работни места, съобщи на 
конференцията министърът на околата среда и водите Ивелина Василева . 
Изградената публична инфраструктура трябва да подсигури доброто управление на 
водите и отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 години напред, 
посочи министърът. Общо 11 са рисковите проекти в сектор „Води" и три в сектор 
„Отпадъци" по ОП „Околна среда" 2007 - 2013 г., заяви Василева. До края на годината 
очакваме пълна мобилизация за завършване на проектите по „Околна среда". Работим за 
преодоляване на трудностите, добави тя и посочи, че по програмата са изградени и 
ремонтирани 2070 км водопроводи. От планирани 20 регионални системи за управление 
на отпадъците, до момента са завършени част от депата, 60% е физическият напредък в 
сектор „Отпадъци". Индикативният бюджет за новата оперативна програма е 3,5 млрд. лв., 
които ще бъдат инвестирани в подобряване на състоянието на околната среда, поясни 
министърът. Ивелина Василева се надява програмата скоро да бъде одобрена от ЕК. 
Общо 1,2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за водната реформаq като първоначално ще 
стартират така наречените „ранни проекти", подготвени по старата програма - Асеновград, 
Добрич, Плевен и Пловдив. Предстои и реализация на общо пет проекта до 100 млн. лв., 
обяви министърът. Така ще бъдат изградени пречиствателни станции по подготвени вече 
проекти - област Смолян и Столична община имат готови проекти. След изграждане на 
базисната инфраструктура по новата оперативна програма в сектор „Отпадъци" ще се 
надгражда. Предвижда се да бъдат инвестирани 560 млн. лв. за постигане на по-високо 
ниво на преработените отпадъци, каза министър Василева. Целта е близо 13% по-малко 
отпадъци да отиват в депата, преработени чрез съоръжения за третиране на 
отпадъците.Близо 200 млн. лв. по новата оперативна програма ще бъдат заделени за 
съхраняване на биоразнообразието по сектор „Натура и биоразнообразие", обясни 
министърът на околната среда. 
http://citybuild.bg/news/ramkite-syzdadem-fonda-printzipa/29387 
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Директор от ЕК провери строителството на завода за отпадъци в столицата | | 
29.05.2015 17:41 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Елица Илчева | 
Кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева заведоха Витория Алиата ди Вилафранка , директор на Главна 
дирекция „Регионална и урбанистична политика ” в Европейска комисия на 
строителната площадка на завода за механично-биологично третиране на отпадъци. 
Инсталацията се изгражда в местността Садината, до село Яна, а проектът се изпълнява 
по ОП „Околна среда“ (ОПОС) и е най-големият по програмата. Строителството на обекта, 
чиято подготовка започна още през 2007г. трябва да приключи този август.Към момента 
почти на 100% са завършени сградите за производство и съхранение на RDF, както и 
сградата за механично сепариране. Един от най-съществената подобекти е изграждането 
на подземната инфраструктура, която се изпълнява паралелно със строителството на 
сградите. В края на септември поетапно ще започне зареждането на инсталацията и 
пускането и в експлоатация.„Чрез работата на завода за механично-биологично третиране 
на отпадъци в село Яна, ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души и този 
социален ефект никак не е за подценяване пред безспорно големият плюс за екологията“, 
каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева . „Радвам се, че 
колегите от ЕК, които следят напредъка, но досега са го виждали на хартия и по 



 

 

 

документи, сега можаха да се уверят на място за това колко интензивна е работата и 
съответно да се осведомят за напредъка на проекта и сроковете за въвеждане в 
експлоатация“, посочи още Василева. Тя припомни, че през програмен период 2007-2013 
година 750 млн. лв. бяха отделени за подобни проекти в цялата страна. През новия 
програмен период в новата оперативна програма са заложени още 560 млн. лв., които ще 
бъдат на разположение на общините, за да надграждат вече изградените системи за 
управление на отпадъците.Общият бюджет на проекта е 345 977 млн. лв., като 84% са от 
ОПОС. Останалите компоненти от проекта вече са изпълнени – компостиращата 
инсталация в „Хан Богров“ на стойност 46,5 млн. лв., депото в „Садината“ за 25,1 млн. лв. 
и пилотният проект за разделно събиране на отпадъци в районите „Овча купел“ и 
„Кремиковци“ за 2,6 млн. лв. Инсталацията в село Яна трябва да рециклира годишно по 
410 хил. т. метал, пластмаса, хартия и биоразградими материали. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109399_direktor-ot-ek-proveri-stroitelstvoto-na-zavoda-za-otpadci-
v-stolicata/ 
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Томислав Дончев: Няма държава, усвоила 100% от европарите през първия 
програмен период | | 29.05.2015 17:21 | www.viaranews.com | Новини | Viaranews 
Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони, смята 
вицепремиерътНяма държава – членка на ЕС, която да е успяла да усвои 100% от 
средствата през първия програмен период. Това каза Томислав Дончев , зам. министър-
председател по европейските фондове и икономическата политика, по време на 
конференция на тема „Кохезионната политика 2014 – 2020г. – предизвикателства и 
перспективи “.„Благодарение на всички индивидуални и колективни мерки ние 
продължаваме да сме една от страните с ниско ниво на грешки. Те са под прага на 
същественост, който е 2%. При всички случаи ще започнем новия програмен период една 



 

 

 

година по-рано от предишния. Не всички държави членки са в същата ситуация, по 
отношение на стария и по отношение на новия програмен период“, посочи Дончев.На 
въпрос, свързан с решението в полза на общините за покриването на финансовите 
корекции, той отговори: „Не може да има решение на едро. Ние имаме различни 
финансови корекции и някои от тях безспорно се дължат на държавата като цяло. Говоря 
за примерите от 2008-а и 2009-а, когато имаме несинхронизирано национално 
законодателство с европейското. Не може да търсим индивидуална отговорност на 
общините, когато друг орган на държавата, разбирайте съда, се е произнесъл кой да бъде 
изпълнителят. Тогава няма как да има индивидуална отговорност на бенефициента, така 
че общ подход е невъзможен, а вината трябва да се диференцира“.„Трябва да се полагат 
специални усилия по отношение на слабо развити региони“, каза Томислав Дончев 
.„Убеждението от началото на стария програмен период, че в режим на естествена 
конкуренция и състезание между по-добрия и най-добрия проект ще даде резултат и на 
слабо развитие райони, се оказа илюзия. Като резултат от по-скромния административен 
капацитет виждаме, че когато има конкурентен подбор на проекти, те биват бързо 
изпреварени от по-опитните и агресивни администрации от по-развитите краища на 
България“, обясни Дончев.По думите му, ако не се обръща специално внимание на такива 
райони, като резултат ще се получи ясно раздалечение между по-богатите и по-бедни 
райони на страната ни.„Научените уроци предопределят бъдещите ни стъпки. Трябва да 
се работи и по отношение на кодифицирането и усъвършенстването на нормативната 
уредба. Работим по двата ключови закона, които трябва да бъдат на вниманието на 
българския парламент преди лятната ваканция. И двата са в режим на междуведомствено 
съгласуване. Това са Закон за еврофондовете и Закон за обществените поръчки. Тези 
закони ще играят ключова роля, за да може парите да отиват там, където има по-голяма 
нужда от тях, както и да бъдат разпределяни справедливо“, категоричен бе Томислав 
Дончев . Снимка:Томислав Дончев 
http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0
%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-
%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-
%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-
%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/ 

http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/
http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/
http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/
http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/
http://viaranews.com/2015/05/29/%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb/


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Фандъкова: Столичното метро расте | | 29.05.2015 16:45 | www.sofia.dir.bg | Новини | 
Скоро беше пуснато метрото до ж.к. ”Хладилника”С пускането на двете линии - до Летище 
"София" и до "Бизнес парк" имаме 39 км. метромрежа и делът на метрото стана 30% от 
градския транспорт в София.Това заяви по време на конференция по Кохезионна 
политика 2014-2020г. - предизвикателства и перспективи кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова, предаде Агенция "Фокус".По всички оперативни програми, по които 
общините могат да са бенефициенти, ние имаме готовност и имаме проекти, които 



 

 

 

подготвихме.Метрото продължава с разширението си до ж.к. "Хладилника" и ул. 
"Сребърна". В момента се изгражда близо 1 км. нова линия и една 
метростанция.Йорданка Фандъкова отбеляза, че амбицията на Столична община е да 
увеличава този дял, защото това се отразява и на околната среда."Тази година имаме 
готовност и работим по изграждането на третата линия на метрото. Средствата, които 
очакваме да получим и защитим са по ОП "Транспорт", която вече е отворена. Очакваме 
да бъде финансиран централният участък, който е 7,5 км. със седем метростанции", 
посочи още Йорданка Фандъкова .Столичният кмет съобщи, че по ОП "Региони в 
растеж", предвидените за Столична община финансови средства за устойчиво градско 
развитие са около 240 млн.лева. Фандъкова съобщи, че са готови с проекти за 
обновяване на 6 от културните институти на София - Столичният куклен театър, Театър 
"София", читалища, както и обновяване на 3 социални заведения. 
http://sofia.dir.bg/news.php?id=19163462 
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Лиляна Павлова: Новата ОПРР е на финалната права | | 29.05.2015 16:36 | 
www.economic.bg | Новини | 
До края на юни отваряме процедури за кандидатстване, заяви регионалният 
министърОперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е на финалната права. Съвсем 
скоро ще старират първите процедури за кандидатстване. Това заяви министърът на 
регионалното развитие Лиляна Павлова по време на дискусията "Кохезионна политика 
2014-2020 г. - предизвикателства и перспективи ", предаде репортер на 
Economic.bg.Павлова направи кратък преглед на постигнатото през изминалия програмен 
период. „Днес можем успешно да отчетем подобряване на инфраструктурата в над 77 
български града. Инвестирани са 360 млн. лв., с които са изградени или ремонтирани над 



 

 

 

1500 сгради. Много училища или детски градини вече са реновирани. Вложили сме 
средства в почти 100 туристически атракции и над 380 сгради на културата“, заяви 
тя.Министърът съобщи, че за новия програмен период е предвиден нов подход в 3 посоки 
– няма да се правят инвестиции „на парче“; увеличава се ролята на големите общини, 
които ще избират проектите на основание на интегрираните си планове и ще изпълняват 
ролята на междинни контролни звена; предвидени са инструменти за финансов 
инженеринг. По последната мярка се предвижда създаването на 5 големи фонда, които да 
отговарят за съответните региони и ресори. Това са София, Северна България, Южна 
България, туризъм и гаранционен, който ще финансира енергийна ефективност. Тези 5 
фонда ще са отделни от т.нар. Фонд на фондовете, който вече беше обявен.Предвижда 
се финансиране в размер на 370 млн. лв, което обаче може да нарасне 3 пъти, 
благодарение на сътрудничество с частния бизнес. Партньорството с частния сектор е в 
основата на новата ОПРР.„До края на юни отваряме първите процедури за 
кандидатстване на ниво малки и големи общини“, обяви Павлова. Тя посочи, че фокусът 
на програмата ще е върху 39-те големи града, които ще са основните планировъчни и 
разпределителни центрове на финансирането.Продължават инвестициите и в пътната 
инфраструктура. Ще се строят и ремонтират както големите автомагистрали и 
първокласни пътища, така и второкласни и третокласни пътища на територията на 
общините.Павлова отбеляза, че за периода откак управляват двете правителства на 
ГЕРБ са изградени 176 км автомагистрали (които в новия програмен период се предвижда 
да нараснат до 300 км), 41 км първокласни пътища, извършена е рехабилитация на над 
1600 км от републиканската пътна мрежа. Вложени са над 1,5 млрд. лв за подобряване на 
магистралната инфраструктура.Министърът съобщи, че със средства от новата 
регионална програма ще бъдат финансирани и някои реформи като здравната, водната. 
Предвидени са 85 млн. евро за здравеопазване – оборудване на нови центрове, 
закупуване на линейки и апаратура за спешната помощ на територията на цяла 
България.Във водния сектор е предвидено разделянето на страната на 28 водни 
територии (колкото са и областите), в рамките на които ще функционират водни 
асоциации. 24 от тях вече са факт. Основни фигури ще бъдат ВиК операторите. Всеки от 
тях ще изпълнява ролята на бенефициент за цялата водна област.Що се отнася до 
магистралите, министърът увери, че те са сред топ приоритетите на държавата. Наскоро 
беше открита нова отсечка от АМ Марица, предстои инженеринга на Лот 3 от АМ Струма, 
който ще се строи в района на Кресненското дефиле. Участъкът е разделен на 4 
подобекта, първият от които е Благоевград-Крупник, а последният Кресна-Сандански. 
Очаква се работата по него да започне другия месец. Финансирането ще е по ОП 
„Транспорт“.Продължава работата и по АМ Хемус, която най-вероятно ще бъде 
финансирана от националния бюджет. Става въпрос за участъка от разклона за Ябланица 
до разклона Плевен-Ловеч. Очаква се строежът да започне през следващата година, а в 
момента вървят различни процедури. 
http://www.economic.bg/bg/news/5/lilyana-pavlova-novata-oprr-e-na-finalnata-prava.html 
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30% от времето за изпълнението на европроекти се прахосва за представяне на 
документи | | 29.05.2015 16:09 | www.dariknews.bg | Новини | 
Ще стартираме с проекти по новите оперативни програми "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" близо година по-рано, отколкото това се 
случи при първия програмен период 2007 - 2013 г., каза заместник министър-
председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев 
по време на конференция за кохезионната политика на ЕС.Би трябвало сега да 
изместим фокуса от въпроса "колко" към въпроса "какво", защото понякога имаме повече 
пари отколкото добри проекти, заяви Дончев. Той подчерта необходимостта и от 
синхронизирани действия, за да се реализират успешно проектите.Няма как например 
един интегриран воден проект да бъде реализиран без синхронни действия между местна 
и централна власт, посочи Дончев. Той открои като приоритет и сближаването чрез 
изпълнението на европейски проекти между по-бедните и по-богатите райони на 



 

 

 

България.Законът за еврофондовете и Законът за обществените поръчки са в момента в 
етап на съгласуване, тези два закона ще бъдат основните при насочването на средствата 
по програмите по най-справедлив и прозрачен начин, каза Дончев. Взели сме решениеза 
създаване на академия за обучение за работа по еврофондовете, обяви още той и 
поясни, че не става въпрос за нова администрация, а по-скоро за взаимно обучение на 
експерти.Предстои ни да се научим да правим реформи с европейски пари, подчерта 
Дончев. До 2023 г. освен да изпълним по най-добрия начин инвестициите от този 
програмен период и трябва и да се готвим за намаляващо финансиране от програмния 
период след 2020 г. поради икономическото развитие на страната, каза 
вицепремиерът.Дончев посочи, че трябва да се замислим за цената на контрола върху 
проектите. Понякога на един бенефициент отнема около 30 процента от времето за 
изпълнение на проекта представянето на документи до всички контролни органи, 
отбеляза вицепремиерът и допълни, че това не е добра практика.Всеки трябва да носи 
лична отговорност - както при подписване на договорите, така и при подаване на сигнали 
за нередности, подчерта още Томислав Дончев . Той прогнозира, че сега преди местните 
избори ще завалят сигнали за нередности по проекти, по-голямата част от които ще се 
окажат неоснователни, но ще костват десетки часове работа на контролните 
органи.Източник: БТА 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1445129 
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Пет фонда ще развиват регионите с 370 млн. лева от ЕС | | 29.05.2015 15:58 | 
www.inews.bg | Новини | 
С пари по новата оперативна програма "Региони в растеж" ще бъдат създадени пет нови 
фонда, които ще финансират и ще осигуряват гаранции за проекти, насочени към 
развитието на районите в страната. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова по време на конференцията за кохезионната 
политика на ЕС през периода 2014-2020 г.Три от фондовете ще бъдат за градско 
развитие на София, за Северна България и за инвестиции в южна България. Четвъртият 
фонд е за развитие на туристическата инфраструктура, а петият - гаранционен фонд, чрез 
който ще подкрепят инструментите за енергийна ефективност за подобряване и 



 

 

 

обновяване на сградния фонд, обясни министър Павлова. Очаква се скоро проектът да 
бъде одобрен от Европейската комисия. Петте фонда ще бъдат с общ капитал от 370 млн. 
лв. Това са десетократно повече средства в сравнение с изминалия програмен период, 
когато имаше само два фонда – за София и за останалите шест големи града. Министър 
Павлова се надява тези 370 млн. лв. да бъдат утроени с помощта на банките, които се 
очаква да поемат управлението на новите фондове.Новата програма "Региони в растеж" 
2014-2020 има нов подход в три посоки, каза министърът и уточни, че през новия 
програмен период няма да се правят инвестиции на парчета. Другата важна промяна е, че 
през новия програмен период право на финансиране от фондовете ще имат 39 града, а не 
7.Ново е и това, че 39-те града стават междинни звена по програмата. По този начин те 
сами ще изберат къде да инвестират предвидените общо 1.5 млрд. лева. Така ще се 
постигне децентрализация на властта и по-бърза реализация на проектите, изтъкна 
регионалният министър. За всеки един от 39-те града има заделен финансов ресурс. Той 
ще бъде изразходван на основата на одобрените Интегрираните планове за градско 
развитие. Така инвеститорите ще знаят къде ще има развитие на градската среда, посочи 
Павлова. "Амбицията ни е до края на юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини", каза регионалният министър. Останалите 28 
града са отделени в отделна ос на програмата, като те ще получат средства по мерки за 
енергийна ефективност на публични сгради. 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D
0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-_l.a_c.327_i.466499.html 
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http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-_l.a_c.327_i.466499.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-_l.a_c.327_i.466499.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-_l.a_c.327_i.466499.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-370-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-_l.a_c.327_i.466499.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Министър Лиляна Павлова: В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 ще създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 
29.05.2015 15:54 | www.focus-news.net | Новини | 
София. „В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем 
пет фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това каза министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “, съобщиха от пресцентъра на министерството. Фондовете ще бъдат за 
градско развитие за град София, за Северна България и за развитие на инвестиции в 
южна България. „Извън тези фондове за градско развитие ще има фонд за туризъм, за 
развитие на туристическата инфраструктура и пети, който ще бъде гаранционен фонд и 
чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна ефективност за подобряване и 
обновяване на сградния фонд“, обясни още министър Павлова. На форума регионалният 
министър отчете резултатите от реализацията на Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри на новата програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за успешното завършване на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и подчерта, че благодарение на 
получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 77 български града вече са с 
променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, че живеят в по-добри 
условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й благодарение на 
тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха обновени и децата учат 
в по-красиви, топли и уютни условия. „Почти 100 туристически атракции и над 380 сгради 
на културната инфраструктура получиха финансиране“, съобщи още министърът и изрази 
увереност, че програмата е букет от инвестиции в общинска, градска, образователна, 
социална и културна инфраструктура, който ще промени живота на хората в населените 
места. „Новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има нов подход в три посоки“, каза 
още по време на форума министърът и уточни, че първата промяна, през новия 
програмен период е да няма инвестиции на парчета. „Вярвам, че интегрираните планове 
за регионално развитие, в които инвестирахме средства и начертахме как искаме да 
изглежда населеното място до 2020 година, трябва да дефинират зоните на икономическо 
развитие, зоните за публични услуги и социално развитие“, обясни Павлова и допълни: 
„Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те големи общини, основни 
бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите 
проекти.“ Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и 



 

 

 

реформата в спешната помощ. Тя изрази надежда, че в най – скоро време оперативна 
програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската комисия. 
„Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова. На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища. В 
момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец 
октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски 
средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. © 2015 
Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е 
задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071290/ministar-lilyana-pavlova-v-ramkite-na-
operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-shte-sazdadem-pet-fonda-na-printsipa-na-
finansoviya-inzhenering.html 

 
 
Загубите от измами за ЕС възлизат на 1.5 млрд. евро за седем години | | 29.05.2015 
15:52 | www.mediapool.bg | Новини | 
Загубите от измами за Европейския съюз възлизат на близо 1.5 милиарда евро за 
програмния период 2007 – 2013 г. към момента. Това съобщи Маргарете Хофман от 
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ) по време на конференцията 
"Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи ", организирана 
от Камарата на строителите . 
Според нея са нужни нови мерки за предотвратяване на измамите и по-добра 
координация между различните институции на национално и европейско ниво. 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071290/ministar-lilyana-pavlova-v-ramkite-na-operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-shte-sazdadem-pet-fonda-na-printsipa-na-finansoviya-inzhenering.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071290/ministar-lilyana-pavlova-v-ramkite-na-operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-shte-sazdadem-pet-fonda-na-printsipa-na-finansoviya-inzhenering.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071290/ministar-lilyana-pavlova-v-ramkite-na-operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-shte-sazdadem-pet-fonda-na-printsipa-na-finansoviya-inzhenering.html


 

 

 

Най-честите нарушения са свързани с провеждането на обществени поръчки, посочи 
Хофман. По думите й прекалено раздутата администрация и многото структури, също 
дават възможност за измами. 
http://www.mediapool.bg/zagubite-ot-izmami-za-es-vazlizat-na-15-mlrd-evro-za-sedem-godini-
news234698.html 

 
 
Павлова: В рамките на оперативна програма „Региони в растеж“ ще създадем пет 
фонда | | 29.05.2015 15:31 | www.trud.bg | Новини | Tруд онлайн 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време 
на конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства 
и перспективи“. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за 
Северна България и за развитие на инвестиции в южна България.„Извън тези фондове 
за градско развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на 
туристическата инфраструктура и пети, който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще 
подкрепим инструментите за енергийна ефективност за подобряване и обновяване на 
сградния фонд“, обясни още министър Павлова.На форума регионалният министър 
отчете резултатите от реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 и представи основните параметри на новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020.Лиляна Павлова изрази увереност за успешното завършване на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и подчерта, че благодарение на 
получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 77 български града вече са с 
променен облик.„По този начин хората могат да почувстват, че живеят в по-добри условия 
и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й благодарение на 
тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха обновени и децата учат 
в по-красиви, топли и уютни условия .„Почти 100 туристически атракции и над 380 сгради 
на културната инфраструктура получиха финансиране“, съобщи още министърът и изрази 
увереност, че програмата е букет от инвестиции в общинска, градска, образователна, 

http://www.mediapool.bg/zagubite-ot-izmami-za-es-vazlizat-na-15-mlrd-evro-za-sedem-godini-news234698.html
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социална и културна инфраструктура, който ще промени живота на хората в населените 
места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има нов подход в три посоки“, каза 
още по време на форума министърът и уточни, че първата промяна, през 
новия програмен период е да няма инвестиции на парчета.„Вярвам, че интегрираните 
планове за регионално развитие, в които инвестирахме средства и начертахме как искаме 
да изглежда населеното място до 2020 година, трябва да дефинират зоните на 
икономическо развитие, зоните за публични услуги и социално развитие“, обясни Павлова 
и допълни: „Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те големи общини, основни 
бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите 
проекти.“Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции 
и реформата в спешната помощ.Тя изрази надежда, че в най – скоро време оперативна 
програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската 
комисия.„Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова.На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища.В момента 
се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец октомври 
ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски средства до 
края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4793019 
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Лиляна Павлова: Инвестирахме 360 млн. лева в обновяването на 77 града | | 
29.05.2015 15:27 | www.kmeta.bg | Новини | 
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е на финалната права. Съвсем скоро ще 
старират първите процедури за кандидатстване. Това заяви министърът на регионалното 
развитие Лиляна Павлова по време на дискусията "Кохезионна политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи ", предаде репортер на Economic.bg."Над 77 
български града получиха инвестиции от 360 000 000 лева, с които градската среда беше 
обновена - улица, пешеходни зони, вело-алеи и много паркове. Това няма пряк 
икономически принос за развитието на икономиката, но има своя индиректен принос, 
което е важно, защото хората трябва да живеят в обновена градска среда", посочи 



 

 

 

министър Павлова.По думите ? паралелно с това над 1500 сгради са били реновирани и 
обновени, между които много обществени сгради и училища. "Почти 100 туристически 
атракции бяха финансирани по нашата програма, включително и над 380 сгради на 
културната инфраструктура - театри, опери, читалища и музеи. Вярвам, че програмата е 
един букет от инвестиции в градската среда, която със сигурност промени живота на 
гражданите в населените места", допълни още Павлова. Министърът съобщи, че за новия 
програмен период е предвиден нов подход в 3 посоки – няма да се правят инвестиции „на 
парче". Увеличава се ролята на големите общини, които ще избират проектите на 
основание на интегрираните си планове и ще изпълняват ролята на междинни контролни 
звена; предвидени са инструменти за финансов инженеринг. По последната мярка се 
предвижда създаването на 5 големи фонда, които да отговарят за съответните региони и 
ресори. Това са София, Северна България, Южна България, туризъм и гаранционен, 
който ще финансира енергийна ефективност. Тези 5 фонда ще са отделни от т.нар. Фонд 
на фондовете, който вече беше обявен.Предвижда се финансиране в размер на 370 млн. 
лв, което обаче може да нарасне 3 пъти, благодарение на сътрудничество с частния 
бизнес. Партньорството с частния сектор е в основата на новата ОПРР.„До края на юни 
отваряме първите процедури за кандидатстване на ниво малки и големи общини“, обяви 
Павлова. Тя посочи, че фокусът на програмата ще е върху 39-те големи града, които ще 
са основните планировъчни и разпределителни центрове на финансирането.Продължават 
инвестициите и в пътната инфраструктура. Ще се строят и ремонтират както големите 
автомагистрали и първокласни пътища, така и второкласни и третокласни пътища на 
територията на общините.Павлова отбеляза, че за периода откак управляват двете 
правителства на ГЕРБ са изградени 176 км автомагистрали (които в новия програмен 
период се предвижда да нараснат до 300 км), 41 км първокласни пътища, извършена е 
рехабилитация на над 1600 км от републиканската пътна мрежа. Вложени са над 1,5 
млрд. лв за подобряване на магистралната инфраструктура.Министърът съобщи, че със 
средства от новата регионална програма ще бъдат финансирани и някои реформи като 
здравната и водната. Предвидени са 85 млн. евро за здравеопазване – оборудване на 
нови центрове, закупуване на линейки и апаратура за спешната помощ на територията на 
цяла България.Във водния сектор е заложено и разделянето на страната на 28 водни 
територии (колкото са и областите), в рамките на които ще функционират водни 
асоциации. 24 от тях вече са факт. Основни фигури ще бъдат ВиК операторите. Всеки от 
тях ще изпълнява ролята на бенефициент за цялата водна област.Що се отнася до 
магистралите, министърът увери, че те са сред топ приоритетите на държавата. Наскоро 
беше открита нова отсечка от АМ Марица, предстои инженеринга на Лот 3 от АМ Струма, 
който ще се строи в района на Кресненското дефиле. Участъкът е разделен на 4 
подобекта, първият от които е Благоевград-Крупник, а последният Кресна-Сандански. 
Очаква се работата по него да започне другия месец. Финансирането ще е по ОП 
„Транспорт“.Продължава работата и по АМ Хемус, която най-вероятно ще бъде 
финансирана от националния бюджет. Става въпрос за участъка от разклона за Ябланица 
до разклона Плевен-Ловеч. Очаква се строежът да започне през следващата година, а в 
момента вървят различни процедури. 
http://www.kmeta.bg/lilqna-pavlova-investirahme-360-mln-leva-v-obnovqvaneto-na-77-grada-
47637.html 
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Пет фонда ще управляват 370 млн. лв. за градски проекти до 2020 г. | | 29.05.2015 
15:19 | www.mediapool.bg | Новини | 
Рисковите проекти са 33 по стария програмен период 
Пет нови фонда за финансови инженеринг с общ капитал от 370 млн. лв. ще бъдат 
създадени по новата оперативна програма "Региони в растеж", чието одобрение се очаква 
скоро от Европейската комисия. Това съобщи министърът на регионалното развитие 
Лиляна Павлова на конференция за кохезионната политика на ЕС. 
Това са десетократно повече средства спрямо изминалия програмен период, когато 
имаше само два фонда – за София и за останалите шест големи града. 
Министър Павлова се надява тези 370 млн. лв. да бъдат утроени с помощта на банките, 
които се очаква да поемат управлението на новите фондове. 
Новото е, че през настоящия програмен период право на финансиране от фондовете ще 
имат 39 града, а не 7, както беше през изминалия програмен период. За тази цел се 
създават три фонда за регионално развитие – за София, за Северна България и за Южна 
България, посочи Павлова. 
Освен тях ще има фонд за изграждане на туристическа инфраструктура и атракции, както 
и гаранционен фонд, с който ще бъдат подкрепяни дейности по енергийна ефективност на 
сградния фонд, посочи Павлова. 
Другото ново по програма "Региони в растеж" е, че 39-те града стават междинни звена по 
програмата. По този начин те сами ще изберат къде да инвестират предвидените общо 
1.5 млрд. лева. Така ще се постигне децентрализация на властта и по-бърза реализация 
на проектите, изтъкна регионалният министър. 
За всеки един от 39-те града има заделен финансов ресурс. Той ще бъде изразходван на 
основата на одобрените Интегрираните планове за градско развитие. Така инвеститорите 
ще знаят къде ще има развитие на градската среда, посочи Павлова. 
"Амбицията ни е до края на юни да отворим първите възможности за кандидатстване на 
39-те големи общини", каза регионалният министър. 



 

 

 

Останалите 28 града са отделени в отделна ос на програмата, като те ще получат 
средства по мерки за енергийна ефективност на публични сгради. 
По старата оперативна програма 77 български града получиха инвестиции от 360 млн. лв. 
и промениха облика си, а гражданите получиха по-добри условия на живот, отчете 
Лиляна Павлова . Общо 1500 сгради - училища и детски градини са ремонтирани и 
обновени, изградени са 100 туристически атракции, както и множество обекти на 
културата, допълни тя. 
http://www.mediapool.bg/pet-fonda-shte-upravlyavat-370-mln-lv-za-gradski-proekti-do-2020-g-
news234695.html 
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И нов участък от магистрала "Тракия" се "разклати" | | 29.05.2015 15:18 | 
www.mediapool.bg | Новини | Лили Границка 
Регионалният министър обеща "Трейс" да отстранят проблема за своя сметка 
Участък от 8 километра в близост до Стара Загора на магистрала "Тракия" се е 
деформирал. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на запитване на 
Mediapool. Изпълнителят "Трейс груп" ще направи ремонта за своя сметка, задействана е 
и част от гаранцията, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова пред 
Mediapool. 
През март се напука и новоизграден участък от магистрала "Струма" край Дупница. 
Причината беше появило се свлачище. 
За магистрала "Тракия" все още не е установено точно каква е причината за образувалите 
се коловози. Изяснено е, че деформациите са по долния пласт на покритието – т.нар. 
биндер, обясниха пътни инженери пред Mediapool. На какво се дължат точно обаче, 
трябва да се изясни. Причините може да са много и различни – слаби почви, проблеми в 
насипа или в отводняването, посочиха те. Необходимо е Институтът по пътища и мостове 
да изследва причината, за да не бъдат допускани такива проблеми в бъдеще, смятат 
пътните експерти. 
Лично премиерът Бойко Борисов преряза лентата на 32-километровата отсечка от Стара 
Загора до Нова Загора на 1 юни 2012 г. Това беше първият магистрален участък пуснат в 
експлоатация, който беше построен с европейски средства. Той беше изпълнен в срок от 
ДЗЗД "Магистрала Трейс" за близо 138 млн. лв. 
Проблем с вълните имаше и на предишния участък изграден от "Трейс" от Оризово до 
Стара Загора, където няколко години след пуска му се бяха образували коловози. По 
време на строителството на отсечката от Стара Загора до Нова Загора бившият 
председател на парламентарната комисия по регионална политика Димчо Михалевски 
предупреди, че е възможно да има проблеми с пътя, заради използването на сгруия от 
стари кариери. 
Миналата година Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" 
беше наложила финансови корекции за общо 24 млн. лв. по оперативна програма 
"Транспорт", откъдето се финансира строителството на магистралите. След обжалване, 
към момента финансовите санкции възлизат на около 10 млн. лв., казаха от 
управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" пред Mediapool. 
Повече от месец Министерството на транспорта не отговаря на въпросите на Mediapool за 
наложените финансови корекции, включително и по Закона за достъп до обществена 
информация. 



 

 

 

С европейски средства и от националния бюджет през последните години са изградени 
общо 176 км магистрали, а 1600 км пътища от републиканската мрежа са ремонтирани, 
съобщи министър Павлова по време на конференция за кохезионната политика на ЕС 
организирана от Камарата на строителите . 
Довършват се още няколко участъка по магистралите "Марица" и "Струма" от стария 
програмен период. Догодина ще започне строителството на наземните участъци от 
магистрала "Струма" през Кресненското дефиле, а до края на годината ще е ясно дали ще 
се строи един дълъг тунел или няколко малки, каза още Павлова. 
До 1 юли трябва да приключат ремонтите на двата виадукта на магистрала "Хемус" – 
"Бебреш" и "Елещница", каза регионалният министър. Това е добрата новина, лошата е, 
че след тях се е появил проблем на следващото съоръжение на магистралата, което 
също ще трябва да бъде ремонтирано, допълни Павлова. 
http://www.mediapool.bg/i-nov-uchastak-ot-magistrala-trakiya-se-razklati-news234694.html 
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Павлова: В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще 
създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 29.05.2015 15:12 | 
www.bgdnes.bg | Новини | 
Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството„В рамките на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет фонда на принципа 
на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова по време на конференцията „Кохезионна политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи“. Фондовете ще бъдат за градско 
развитие за град София, за Северна България и за развитие на инвестиции в южна 
България.„Извън тези фондове за градско развитие ще има фонд за туризъм, за развитие 
на туристическата инфраструктура и пети, който ще бъде гаранционен фонд и чрез който 
ще подкрепим инструментите за енергийна ефективност за подобряване и обновяване на 
сградния фонд“, обясни още министър Павлова.На форума регионалният министър 
отчете резултатите от реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 и представи основните параметри на новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020.Лиляна Павлова изрази увереност за успешното завършване на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и подчерта, че благодарение на 
получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 77 български града вече са с 
променен облик.„По този начин хората могат да почувстват, че живеят в по-добри условия 
и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й благодарение на 
тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха обновени и децата учат 
в по-красиви, топли и уютни условия .„Почти 100 туристически атракции и над 380 сгради 
на културната инфраструктура получиха финансиране“, съобщи още министърът и изрази 
увереност, че програмата е букет от инвестиции в общинска, градска, образователна, 
социална и културна инфраструктура, който ще промени живота на хората в населените 
места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има нов подход в три посоки“, каза 



 

 

 

още по време на форума министърът и уточни, че първата промяна, през 
новия програмен период е да няма инвестиции на парчета.„Вярвам, че интегрираните 
планове за регионално развитие, в които инвестирахме средства и начертахме как искаме 
да изглежда населеното място до 2020 година, трябва да дефинират зоните на 
икономическо развитие, зоните за публични услуги и социално развитие“, обясни Павлова 
и допълни: „Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те големи общини, основни 
бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите 
проекти.“Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции 
и реформата в спешната помощ.Тя изрази надежда, че в най – скоро време оперативна 
програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската 
комисия.„Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова.На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища.В момента 
се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец октомври 
ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски средства до 
края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. 
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=4793021 
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Павлова: Ремонтите на магистралите са по план | | 29.05.2015 15:10 | www.19min.bg | 
Новини | 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията, посветена на "Кохезионната политика 2014 - 2020 г. - 
предизвикателства и перспективи "."Има малки усложнения заради едно допълнително 
съоръжение, което се налага направим, извън двата големи виадукта, които правим на 
АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и "Елешница". На няколко 
километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо състояние, 
така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно от 
предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момета то също е 
частично затворено за движение", посочи Павлова, цитирана от "Фокус".Тя обясни, че 
интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 
90 км. "Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва 
да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната 
част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация 
или нови греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 
200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", 
допълни Павлова. 
http://www.19min.bg/news/8/64198.html 
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Лиляна Павлова: В рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда | | 29.05.2015 15:05 | www.pik.bg | новини | 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. Фондовете ще бъдат за градско развитие за град София, за Северна 
България и за развитие на инвестиции в южна България. „Извън тези фондове за градско 
развитие ще има фонд за туризъм, за развитие на туристическата инфраструктура и пети, 
който ще бъде гаранционен фонд и чрез който ще подкрепим инструментите за енергийна 
ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд“, обясни още министър 
Павлова.На форума регионалният министър отчете резултатите от реализацията на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и представи основните параметри 
на новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Лиляна Павлова изрази увереност за 
успешното завършване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и 
подчерта, че благодарение на получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 
77 български града вече са с променен облик. „По този начин хората могат да почувстват, 
че живеят в по-добри условия и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й 
благодарение на тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха 
обновени и децата учат в по-красиви, топли и уютни условия .„Почти 100 туристически 
атракции и над 380 сгради на културната инфраструктура получиха финансиране“, 
съобщи още министърът и изрази увереност, че програмата е букет от инвестиции в 



 

 

 

общинска, градска, образователна, социална и културна инфраструктура, който ще 
промени живота на хората в населените места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 има нов подход в три посоки“, каза още по време на форума министърът и уточни, че 
първата промяна, през новия програмен период е да няма инвестиции на 
парчета.„Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, в които 
инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място до 2020 
година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за публични 
услуги и социално развитие“, обясни Павлова и допълни: „Втората промяна е, че 
делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на 
помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите проекти.“Програмата ще подкрепи и 
здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции и реформата в спешната помощ. Тя изрази 
надежда, че в най – скоро време оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде 
окончателно одобрена от Европейската комисия. „Амбицията ни е до края на месец юни 
да отворим първите възможности за кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта 
Павлова.На конференцията регионалният министър съобщи, че до момента по ОП 
„Транспорт“ в частта пътища са финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км 
първокласни пътища.В момента се довършват участъци от магистралите „Струма“ и 
„Марица“, до края на месец октомври ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални 
участъци. С европейски средства до края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 
1600 км пътища. 
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF-
%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-
%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-
%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-
news340700.html 

http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html
http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%E2%80%9C-2014-2020-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news340700.html


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Павлова: В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще 
създадем пет фонда на принципа на финансовия инженеринг | | 29.05.2015 15:02 | 
www.24chasa.bg | Новини | 24 часа онлайн 
Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството„В рамките на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет фонда на принципа 
на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова по време на конференцията „Кохезионна политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи“. Фондовете ще бъдат за градско 
развитие за град София, за Северна България и за развитие на инвестиции в южна 
България.„Извън тези фондове за градско развитие ще има фонд за туризъм, за развитие 
на туристическата инфраструктура и пети, който ще бъде гаранционен фонд и чрез който 
ще подкрепим инструментите за енергийна ефективност за подобряване и обновяване на 
сградния фонд“, обясни още министър Павлова.На форума регионалният министър 
отчете резултатите от реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 и представи основните параметри на новата програма „Региони в растеж“ 2014-
2020.Лиляна Павлова изрази увереност за успешното завършване на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и подчерта, че благодарение на 
получените 360 млн. лв. от европейската солидарност над 77 български града вече са с 
променен облик.„По този начин хората могат да почувстват, че живеят в по-добри условия 
и в по-добра градска среда“, допълни Павлова. По думите й благодарение на 
тази инвестиция над 1500 сгради,училища и детски градини бяха обновени и децата учат 
в по-красиви, топли и уютни условия .„Почти 100 туристически атракции и над 380 сгради 



 

 

 

на културната инфраструктура получиха финансиране“, съобщи още министърът и изрази 
увереност, че програмата е букет от инвестиции в общинска, градска, образователна, 
социална и културна инфраструктура, който ще промени живота на хората в населените 
места.„Новата програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има нов подход в три посоки“, каза 
още по време на форума министърът и уточни, че първата промяна, през 
новия програмен период е да няма инвестиции на парчета.„Вярвам, че интегрираните 
планове за регионално развитие, в които инвестирахме средства и начертахме как искаме 
да изглежда населеното място до 2020 година, трябва да дефинират зоните на 
икономическо развитие, зоните за публични услуги и социално развитие“, обясни Павлова 
и допълни: „Втората промяна е, че делегирахме правото 39-те големи общини, основни 
бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 млрд. лева сами да изберат своите 
проекти.“Програмата ще подкрепи и здравната реформа с 85 млн. евро инвестиции 
и реформата в спешната помощ.Тя изрази надежда, че в най – скоро време оперативна 
програма „Региони в растеж“ ще бъде окончателно одобрена от Европейската 
комисия.„Амбицията ни е до края на месец юни да отворим първите възможности за 
кандидатстване на 39-те големи общини“, подчерта Павлова.На конференцията 
регионалният министър съобщи, че до момента по ОП „Транспорт“ в частта пътища са 
финансирани и изградени 176 км нови магистрали и 41 км първокласни пътища.В момента 
се довършват участъци от магистралите „Струма“ и „Марица“, до края на месец октомври 
ще бъдат изградени още 100 км. нови магистрални участъци. С европейски средства до 
края на годината ще бъдат рехабилитирани общо 1600 км пътища. 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4793007 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4793007


 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Павлова: В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще 
създадем пет фонда на принципа на финансовия инженерин | | 29.05.2015 15:00 | 
www.bulbox.net | Новини | 
„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще създадем пет 
фонда на принципа на финансовия инженеринг.“ Това съобщи министърът 



 

 

 

на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време 
на конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – предизвикателства 
и перспективи“. 
http://bulbox.net/novini-bg/3280800/ 

 
 
Академия ще учи чиновниците как да усвояват европари | | 29.05.2015 14:50 | 
www.banker.bg | Новини | 
"Трябва не само да усвояваме европейските средства, а да правим реформи с тях". Това 
заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусията "Кохезионна политика 
2014-2020 година - предизвикателства и перспективи ". Според него най-голямото 
предизвикателство през новия програмен период е, че трябва да се работи в условия на 
намаляващо финансиране. "Все по-голям ще е делът на финансовите инструменти, а 
европейското финансиране вече няма да е безвъзмездно, а кредитно", разясни още 
той.Вицепремиерът припомни, че Европейската комисия вече е одобрила пет оперативни 
програми, а още две са в техническа процедура. Две от петте пък вече са стартирали. 
Това са "Развитие на човешките ресурси" и "Иновации и конкурентоспособност". Той 
изтъкна, че за разлика от първия програмен период сега започваме година по-рано.През 
новия програмен период ще се приложи формулата "пари срещу реформи", а 
инвестициите ще бъдат насочени само към реформирани сектори. Акцентът ще бъде 
поставен върху слабо развитите региони.Освен това до края на годината трябва да бъдат 
гласувани Законът за еврофондовете и този за обществените поръчки. "Те са гаранция за 
равноправие и справедливост за всички участници в процеса", изтъкна Томислав Дончев 
.Все още проблем при усвояването на европейските пари остава липсата на 
административен капацитет. За тази цел се разработва т.нар. Академия за обучение по 
еврофондовете, която ще гарантира подобряване подготовката на администрацията. Чрез 
нея взаимно ще се обучават служителите от държавно и местно ниво. В този процес 
важна е ролята на електронната система ИСУН 2020 и интегрирането й със системите на 
останалите местни и държавни ведомства.Вицепремиерът прогнозира, че по време на 
предстоящите избори управляващите органи вероятно ще бъдат залети от различни 
сигнали, много от които ще имат чисто политически оттенък. Според него големият 
проблем са фалшивите сигнали, които натоварват и на практика блокират 
администрацията. "Редно е за тях да се носи и наказателна отговорност", коментира още 
Дончев. 
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/akademiia-shte-uchi-chinovnicite-kak-da-
usvoiavat-evropari 

http://bulbox.net/novini-bg/3280800/
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/akademiia-shte-uchi-chinovnicite-kak-da-usvoiavat-evropari
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Томислав Дончев: Трябва да се полагат специални усилия за слабо развитите 
региони | | 29.05.2015 14:32 | www.24chasa.bg | Новини | 24 часа онлайн 
Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони. Това 
каза Томислав Дончев , зам.министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 
2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи "."Убеждението от началото на стария 
програмен период, че в режим на естествена конкуренция и състезание между по-добрия 
и най-добрия проект, ще даде резултат и на слабо развитие райони, се оказа илюзия. 
Като резултат от по-скромния административен капацитет виждаме, че когато има 
конкурентен подбор на проекти, те биват бързо изпреварени от по-опитните и агресивни 
администрации от по-развитите краища на България", обясни Дончев.По думите му, ако 
не се обръща специално внимание на такива райони, като резултат ще се получи ясно 
раздалечение между по-богатите и по-бедни райони на страната ни."Научените уроци 
предопределят бъдещите ни стъпки. Трябва да се работи и по отношение на 
кодифицирането и усъвършенстването на нормативната уредба. Работим по двата 
ключови закона, които трябва да бъдат на вниманието на българския парламент преди 
лятната ваканция.И двата са в режим на междуведомствено съгласуване. Това са Закон 
за еврофондовете и Закон за обществените поръчки. Тези закони ще играят ключова 



 

 

 

роля, за да може парите да отиват там, където има по-голяма нужда от тях, както и да 
бъдат разпределяни справедливо", категоричен бе Томислав Дончев . 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4792910 

 

 
 
Томислав Дончев: Трябва да се полагат специални усилия за слабо развитите 
региони | | 29.05.2015 14:31 | www.trud.bg | Новини | Tруд онлайн 
Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони. Това 
каза Томислав Дончев , зам.министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 
2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи "."Убеждението от началото на стария 
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програмен период, че в режим на естествена конкуренция и състезание между по-добрия 
и най-добрия проект, ще даде резултат и на слабо развитие райони, се оказа илюзия. 
Като резултат от по-скромния административен капацитет виждаме, че когато има 
конкурентен подбор на проекти, те биват бързо изпреварени от по-опитните и агресивни 
администрации от по-развитите краища на България", обясни Дончев.По думите му, ако 
не се обръща специално внимание на такива райони, като резултат ще се получи ясно 
раздалечение между по-богатите и по-бедни райони на страната ни."Научените уроци 
предопределят бъдещите ни стъпки. Трябва да се работи и по отношение на 
кодифицирането и усъвършенстването на нормативната уредба. Работим по двата 
ключови закона, които трябва да бъдат на вниманието на българския парламент преди 
лятната ваканция.И двата са в режим на междуведомствено съгласуване. Това са Закон 
за еврофондовете и Закон за обществените поръчки. Тези закони ще играят ключова 
роля, за да може парите да отиват там, където има по-голяма нужда от тях, както и да 
бъдат разпределяни справедливо", категоричен бе Томислав Дончев . 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4792917 
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Йорданка Фандъкова: Продължаваме устойчивото развитие на столицата | | 
29.05.2015 14:09 | www.kmeta.bg | Новини | 
"Успяхме да изградим капацитет да работим по оперативните програми. Столичната 
община разполага със стабилен екип, с който подготвихме проектите за програмния 
период 2014 - 2020 г. Целта ни е да надградим постигнатото до тук. Проектите на София 
през новия програмен период са на обща стойност около 3 млрд. лева, като от тях близо 2 



 

 

 

млрд. са безвъзмездни европейски средства, а 1 млрд. лв. е размерът на 
дофинансирането." Това заяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова по време на 
участието си в дискусията "Кохезионна политика 2014 - 2020 - предизвикателства и 
перспективи ", организирана от Камарата на строителите в България."Общините имат 
ключова роля като бенефициенти в оперативните програми, а ние, кметовете, сме хората, 
от които зависи до голяма степен реализацията на проектите, затова и гражданите 
изискват отговорност от нас", каза още Фандъкова. Като пример за успешен проект тя 
даде разширяването на метрото в София, като с построяването на новите станции и 
разклонения подземния транспорт е вече 39 км., предаде репортер на Kmeta.bg. "Този тип 
транспорт е екологичен, функционален и отговаря на специалните нужди на хората с 
физически затруднения, защото е адаптиран по всички световни стандарти", подчерта 
столичният кмет.Фандъкова заяви, че безспорно най-голямата цел на Столична община в 
бъдеще е да продължи набраната инерция и да запази устойчивото развитие на града 
като европейска столица. По думите ? новите проекти са общо 89. "Готови сме за 
обновяване на 6 културни институции. Подготвили сме 30 проекта за изграждане на ВиК 
мрежа", добави още тя."Стремим се да работим по внедряване на FIDIC за всеки проект. 
Необходими са ни ясни правила при усвояването на парите от ЕС. Затова благодаря на 
вицепремиера Томислав Дончев , че изготвя закона за евросредствата", каза Фандъкова. 
http://www.kmeta.bg/jordanka-fandаkova-prodаljavame-ustojchivoto-razvitie-na-stolicata-
47625.html 

http://www.kmeta.bg/jordanka-fandаkova-prodаljavame-ustojchivoto-razvitie-na-stolicata-47625.html
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Столичното метро расте | | 29.05.2015 13:59 | www.sofiautre.bg | Новини | Sofiautre.bg 
Делът на подземната железница е 30% от градския транспорт в София 
По всички оперативни програми, по които общините могат да са бенефициенти, ние 
имаме готовност и имаме проекти, които подготвихме. Метрото продължава с 
разширението си до ж.к. "Хладилника" и ул. "Сребърна". В момента се изгражда близо 1 
км. нова линия и една метростанция. С пускането на двете линии - до Летище "София" и 
до "Бизнес парк" имаме 39 км. метромрежа и делът на метрото стана 30% от градския 
транспорт в София. Това заяви по време на конференция по Кохезионна политика 2014-
2020г. - предизвикателства и перспективи кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова , предаде Агенция "Фокус". Йорданка Фандъкова отбеляза, че амбицията на 
Столична община е да увеличава този дял, защото това се отразява и на околната среда. 
"Тази година имаме готовност и работим по изграждането на третата линия на метрото. 
Средствата, които очакваме да получим и защитим са по ОП "Транспорт", която вече е 
отворена. Очакваме да бъде финансиран централният участък, който е 7,5 км. със седем 
метростанции", посочи още Йорданка Фандъкова . Столичният кмет съобщи, че по ОП 
"Региони в растеж", предвидените за Столична община финансови средства за устойчиво 
градско развитие са около 240 млн.лева. "По тази програма сме подготвили втора фаза за 
проекта за интегриран столичен градски транспорт. Основният ни акцент ще бъде свързан 
с електротранспорта, рехабилитация на ключови трамвайни трасета и доставка на нови 
трамваи. Други проекти по тази програма са модернизация на сградите и дворовете на 24 
училища и детски градини в някои столични райони. Поставяме като много ключов 
приоритет енергийната ефективност и работим усилено за енергийна ефективност на 
общинските сгради", уточни тя. Фандъкова съобщи, че са готови с проекти за обновяване 



 

 

 

на 6 от културните институти на София - Столичният куклен театър, Театър "София", 
читалища, както и обновяване на 3 социални заведения. {lang: 'bg', parsetags: 'explicit'} 
gapi.plusone.go();(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if 
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 
"//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&amp;appId=389912014392869"; 
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
http://www.sofia.utre.bg/2015/05/29/321071-stolichnoto_metro_raste 
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Столичното метро расте | | 29.05.2015 13:59 | www.bulgariautre.bg | Новини | 
Sofiautre.bg 
Делът на подземната железница е 30% от градския транспорт в София 
По всички оперативни програми, по които общините могат да са бенефициенти, ние 
имаме готовност и имаме проекти, които подготвихме. Метрото продължава с 
разширението си до ж.к. "Хладилника" и ул. "Сребърна". В момента се изгражда близо 1 
км. нова линия и една метростанция. С пускането на двете линии - до Летище "София" и 
до "Бизнес парк" имаме 39 км. метромрежа и делът на метрото стана 30% от градския 
транспорт в София. Това заяви по време на конференция по Кохезионна политика 2014-
2020г. - предизвикателства и перспективи кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова , предаде Агенция "Фокус". Йорданка Фандъкова отбеляза, че амбицията на 
Столична община е да увеличава този дял, защото това се отразява и на околната среда. 
"Тази година имаме готовност и работим по изграждането на третата линия на метрото. 
Средствата, които очакваме да получим и защитим са по ОП "Транспорт", която вече е 
отворена. Очакваме да бъде финансиран централният участък, който е 7,5 км. със седем 
метростанции", посочи още Йорданка Фандъкова . Столичният кмет съобщи, че по ОП 
"Региони в растеж", предвидените за Столична община финансови средства за устойчиво 
градско развитие са около 240 млн.лева. "По тази програма сме подготвили втора фаза за 
проекта за интегриран столичен градски транспорт. Основният ни акцент ще бъде свързан 
с електротранспорта, рехабилитация на ключови трамвайни трасета и доставка на нови 
трамваи. Други проекти по тази програма са модернизация на сградите и дворовете на 24 
училища и детски градини в някои столични райони. Поставяме като много ключов 
приоритет енергийната ефективност и работим усилено за енергийна ефективност на 
общинските сгради", уточни тя. Фандъкова съобщи, че са готови с проекти за обновяване 
на 6 от културните институти на София - Столичният куклен театър, Театър "София", 



 

 

 

читалища, както и обновяване на 3 социални заведения. {lang: 'bg', parsetags: 'explicit'} 
gapi.plusone.go();(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if 
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 
"//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&amp;appId=389912014392869"; 
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
http://www.sofia.utre.bg/2015/05/29/321071-stolichnoto_metro_raste 
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Подготвя се академия за обучение по еврофондовете | | 29.05.2015 13:57 | 
www.kmeta.bg | Новини | 
Дотук имаме 5 одобрени оперативни програми, а още 2 са в техническа процедура. Две от 
петте програми вече са стартирали – ОПРЧР и ОПИК. За разлика от предишния 
програмен период, започваме година по-рано, заяви вицепремиерът по еврофондовете 
Томислав Дончев по време на дискусията "Кохезионна политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи ".Дончев отбеляза значението на ефективното 
програмиране, предаде Economic.bg . „В миналото на моменти имахме повече пари, 
отколкото добри проекти. Това трябва да се промени. Необходимо е да наложим 
принципа на партньорството – между бенефициентите, управляващите органи на местно, 
национално и наднационално ниво", посочи вицепремиерът.Той отбеляза, че през новия 
програмен период ще се приложи формулата „пари срещу реформи“, а инвестициите ще 
бъдат насочени само към реформирани сектори. Усилия за това виждаме във водния 



 

 

 

сектор, здравеопазването и образованието, заяви Дончев.В новия програмен период ще 
се акцентира и върху слабо развитите региони. "Работим по Закона за еврофондовете и 
новия Закон за обществените поръчки, те са на финалната права и очакваме да са факт 
до края на годината. Те са гаранция за равноправие и справедливост за всички участници 
в процеса", коментира вицепремиерът.Според него е необходимо да се развива 
административният капацитет. За тази цел се разработва т.нар. Академия за обучение по 
еврофондовете, която ще гарантира подобряване подготовката на администрацията. Чрез 
нея взаимно ще се обучават служителите от държавно и местно ниво.В този процес важна 
е ролята на електронната система ИСУН 2020 и интегрирането й със системите на 
останалите местни и държавни ведомства. Тя вече работи по ОПРЧР и ОПИК, подчерта 
Дончев."Предстои не само да усвояваме европейските средства, а да правим реформи с 
тях. Предизвикателствата са големи – в новия и последвалите го програмни периоди 
трябва да се работи в условия на намаляващо финансиране. Все по-голям ще е делът на 
финансовите инструменти. Европейското финансиране вече няма да е безвъзмездно, а 
кредитно", допълни той.В момента контролните процедури отнемат твърде много време, а 
основната цел на всеки проект е да бъде изпълнен качествено и в срок, подчерта 
Дончев."Не е без значение и личната отговорност на участниците в системата. Предстоят 
избори и управляващите органи вероятно ще бъдат залети от различни сигнали, много от 
които с чисто политически оттенък. Всеки от тях ще бъде разследван, така е по закон. 
Големият проблем са фалшивите сигнали, които натоварват и на практика блокират 
администрацията. Според мен е редно за тях да се носи и наказателна отговорност", каза 
още Дончев.Фундаментална е и ролята на гражданите, които да са основен наблюдател и 
коректив на действията на институциите. 
http://www.kmeta.bg/podgotvq-se-akademiq-za-obuchenie-po-evrofondovete-47626.html 
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Пет нови фонда към програма Региони в растеж ще разпределят ресурса | | 
29.05.2015 13:52 | www.investor.bg | Новини | Надежда Бочева 
Пет нови фонда по програма "Региони в растеж" ще насочват финансовия ресурс към 
определени региони в страната. Това съобщи по време на конференция за 
кохезионната политика на ЕС министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова , предаде БТА. 



 

 

 

Петте фонда ще разпределят средствата по следния начин: Фонд за развитие на София, 
Фонд за развитие на Северна България, Фонд за развитие на Южна България, Фонд за 
туризъм и Гаранционен фонд, съобщи Павлова. С Гаранционния фонд ще бъдат 
подкрепяни инструментите за дейности по енергийна ефективност на сградния фонд. 
Министърът обясни, че новата програма "Региони в растеж 2014 -2020" ще има нов 
подход в три посоки – първо, да няма инвестиции на парче, второ, общините сами да 
избират проектите си и, трето, голям процент от финансирането по програмата ще бъде 
насочено към инструменти за финансов инженеринг. 
Интегрираните планове за градско развитие са по-добрият вариант, отколкото 
инвестиране в единични проекти, посочи Павлова. Така инвеститорите ще знаят къде ще 
има развитие на градската среда, а чрез тези планове ще има по-добри инвестиции и по 
останалите програми, както и от частни инвеститори, посочи министърът. Големите 
общини въз основа на своите интегрирани планове ще изберат сами проектите, които ще 
се реализират. 
По старата оперативна програма 77 български града получиха инвестиции от 360 млн. лв. 
и промениха облика си, а гражданите получиха по-добри условия на живот, отчете 
министърът. Общо 1500 сгради - училища и детски градини бяха ремонтирани и обновени, 
изградени бяха 100 туристически атракции, както и множество обекти на културата, 
посочи още тя. 
Общо са били изградени 176 км магистрали, а 1600 км от републиканската пътна мрежа 
са рехабилитирани. Довършваме и още няколко магистрални участъка - по "Марица" и 
"Струма", общо 1,5 млрд. лв. е инвестицията в подобряване на пътната инфраструктура, 
съобщи Павлова. 
По новата оперативна програма "Региони в растеж" средства ще бъдат отделени и за 
реформата в "Спешна помощ" - за закупуване на линейки и апаратура, съобщи Павлова. 
Тя каза още, че от 28 водни територии в 24 са създадени водни асоциации, които са 
решили да вървят по посока окрупняване на управлението. В 16 области има вече избран 
по един оператор, който ще е бенефициент по новата програма "Околна среда". 
На същата конференция вицепремиерът по европейските фондове Томислав Дончев 
отчете, че ще стартираме с проекти по новите оперативни програми "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" близо година по-рано, отколкото това се 
случи при първия период 2007 - 2013 г. 
Би трябвало сега да изместим фокуса от въпроса "колко" към въпроса "какво", защото 
понякога имаме повече пари отколкото добри проекти, заяви Дончев. Той подчерта 
необходимостта и от синхронизирани действия, за да се реализират успешно проектите. 
Няма как например един интегриран воден проект да бъде реализиран без синхронни 
действия между местна и централна власт, посочи Дончев. Той открои като приоритет и 
сближаването чрез изпълнението на европейски проекти между по-бедните и по-богатите 
райони на България. 
Законът за еврофондовете и Законът за обществените поръчки са в момента в етап на 
съгласуване, тези два закона ще бъдат основните при насочването на средствата по 
програмите по най-справедлив и прозрачен начин, каза Дончев. 
Взели сме решение за създаване на академия за обучение за работа по еврофондовете, 
обяви още той и поясни, че не става въпрос за нова администрация, а по-скоро за 
взаимно обучение на експерти. 
Предстои ни да се научим да правим реформи с европейски пари, подчерта Дончев. До 
2023 г. освен да изпълним по най-добрия начин инвестициите от този програмен период и 
трябва и да се готвим за намаляващо финансиране от програмния период след 2020 г. 
поради икономическото развитие на страната, каза вицепремиерът. 
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Йорданка Фандъкова: Делът на метрото е 30% от градския транспорт в София | | 
29.05.2015 13:52 | www.focus-news.net | Новини | 
София. По всички оперативни програми, по които общините могат да са бенефициенти, 
ние имаме готовност и имаме проекти, които подготвихме. Метрото продължава с 
разширението си до ж.к. "Хладилника" и ул. "Сребърна". В момента се изгражда близо 1 
км. нова линия и една метростанция. С пускането на двете линии - до Летище "София" и 
до "Бизнес парк" имаме 39 км. метромрежа и делът на метрото стана 30% от градския 
транспорт в София. Това заяви по време на конференция по Кохезионна политика 2014-
2020г. - предизвикателства и перспективи кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова , предаде репортер на Агенция "Фокус". Йорданка Фандъкова отбеляза, че 
амбицията на Столична община е да увеличава този дял, защото това се отразява и на 
околната среда. "Тази година имаме готовност и работим по изграждането на третата 
линия на метрото. Средствата, които очакваме да получим и защитим са по ОП 
"Транспорт", която вече е отворена. Очакваме да бъде финансиран централният участък, 



 

 

 

който е 7,5 км. със седем метростанции", посочи още Йорданка Фандъкова . Столичният 
кмет съобщи, че по ОП "Региони в растеж", предвидените за Столична община финансови 
средства за устойчиво градско развитие са около 240 млн.лева. "По тази програма сме 
подготвили втора фаза за проекта за интегриран столичен градски транспорт. Основният 
ни акцент ще бъде свързан с електротранспорта, рехабилитация на ключови трамвайни 
трасета и доставка на нови трамваи. Други проекти по тази програма са модернизация на 
сградите и дворовете на 24 училища и детски градини в някои столични райони. 
Поставяме като много ключов приоритет енергийната ефективност и работим усилено за 
енергийна ефективност на общинските сгради", уточни тя. Фандъкова съобщи, че са 
готови с проекти за обновяване на 6 от културните институти на София - Столичният 
куклен театър, Театър "София", читалища, както и обновяване на 3 социални заведения. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071197/yordanka-fandakova-delat-na-metroto-e-
30-ot-gradskiya-transport-v-sofiya.html 

 
 
Вицепремиерът Томислав Дончев: Няма държава членка на ЕС, която да е успяла 
да усвои 100% от средствата през първия програмен период | | 29.05.2015 13:52 | 
www.focus-news.net | Новини | 
София. Няма държава членка на ЕС, която да е успяла да усвои 100% от средствата през 
първия програмен период. Това каза Томислав Дончев , зам.-министър председател по 
европейските фондове и икономическата политика, по време на конференция на тема: 
"Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", предаде 
репортер на Агенция "Фокус". 
"Благодарение на всички индивидуални и колективни мерки, ние продължаваме да сме 
една от страните с ниско ниво на грешки. Те са под прага на същественост, който е 2%. 
При всички случаи ще започнем новия програмен период една година по-рано от 
предишния. Не всички държави членки са в същата ситуация, по отношения на стария и 
по отношения на новия програмен период", посочи Дончев. На въпрос, свързан с 
решението в полза на общините за покриването на финансовите корекции, той отговори: 
"Не може да има решение на едро. Ние имаме различни финансови корекции и някои от 
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тях безспорно се дължат на държавата като цяло. Говоря за примерите от 2008 и 2009, 
когато имаме несинхронизирано национално законодателство с европейското. Не може да 
търсим индивидуална отговорност на общините, когато друг орган на държавата, 
разбирайте съда, се е произнесъл кой да бъде изпълнителя. Тогава няма как да има 
индивидуална отговорност на бенефициента, така че общ подход е невъзможен, а вината 
трябва да се диференцира". 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071200/vitsepremierat-tomislav-donchev-nyama-
darzhava-chlenka-na-es-koyato-da-e-uspyala-da-usvoi-100-ot-sredstvata-prez-parviya-
programen-period.html 

 
 
Йорданка Фандъкова: Столична община беше първата, която започна да закрива 
домовете за деца от стария тип | | 29.05.2015 13:52 | www.focus-news.net | Новини | 
София. В отминалия програмен период важен проект беше изграждането на центрове за 
настаняване от семеен тип, за настаняването на деца от домове и закриването на 
домове. Столична община беше първата, която започна да закрива домовете от стария 
тип. Това заяви на Конференцията по Кохезионна политика 2014-2020г. - 
предизвикателства и перспективи кметът на Столична община Йорданка Фандъкова , 
предаде репортер на Агенция "Фокус". "Надяваме се, че ще можем да осигурим 
достатъчно квалифицирани служители и социални работници, за да можем да се грижим 
за деца, които са в нужда, а повечето от тях в тежко здравословно състояние", посочи 
Фандъкова. Тя отбеляза, че по ОП "Региони в растеж" са включени проектите по 
реновиране на централната градска част, които са били подготвени и продължават да се 
изготвят отново с европейски средства от предишния програмен период по ОП 
"Регионално развитие". Кметът на София отбеляза още, че реновирането на парка пред 
НДК е проект, който Столична община реализира от отминаващия програмен период. 
"Имаме готовност и ежедневно контролираме процеса по всички проекти, така че до края 
на годината да сме завършили всички проекти и да не загубим нито един лев европейски 
средства. Целта ни е да обновим градската среда като запазим историческия вид и духа 
на центъра на София. Категоричното ми мнение е, че жълтите павета на бул. "Цар 
Освободител" ще бъдат запазени като един от символите на града", добави още 
Йорданка Фандъкова . 
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Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071218/yordanka-fandakova-stolichna-obshtina-
beshe-parvata-koyato-zapochna-da-zakriva-domovete-za-detsa-ot-stariya-tip.html 

 
 
Вицепремиерът Томислав Дончев: Трябва да се полагат специални усилия по 
отношение на слабо развити региони | | 29.05.2015 13:52 | www.focus-news.net | 
Новини | 
София. Трябва да се полагат специални усилия по отношение на слабо развити региони. 
Това каза Томислав Дончев , зам.министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 
2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", предаде репортер на Агенция 
"Фокус". "Убеждението от началото на стария програмен период, че в режим на 
естествена конкуренция и състезание между по-добрия и най-добрия проект, ще даде 
резултат и на слабо развитие райони, се оказа илюзия. Като резултат от по-скромния 
административен капацитет виждаме, че когато има конкурентен подбор на проекти, те 
биват бързо изпреварени от по-опитните и агресивни администрации от по-развитите 
краища на България", обясни Дончев. По думите му, ако не се обръща специално 
внимание на такива райони, като резултат ще се получи ясно раздалечение между по-
богатите и по-бедни райони на страната ни. "Научените уроци предопределят бъдещите 
ни стъпки. Трябва да се работи и по отношение на кодифицирането и усъвършенстването 
на нормативната уредба. Работим по двата ключови закона, които трябва да бъдат на 
вниманието на българския парламент преди лятната ваканция. И двата са в режим на 
междуведомствено съгласуване. Това са Закон за еврофондовете и Закон за 
обществените поръчки. Тези закони ще играят ключова роля, за да може парите да отиват 
там, където има по-голяма нужда от тях, както и да бъдат разпределяни справедливо", 
категоричен бе Томислав Дончев . 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071227/vitsepremierat-tomislav-donchev-tryabva-
da-se-polagat-spetsialni-usiliya-po-otnoshenie-na-slabo-razviti-regioni.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071218/yordanka-fandakova-stolichna-obshtina-beshe-parvata-koyato-zapochna-da-zakriva-domovete-za-detsa-ot-stariya-tip.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071218/yordanka-fandakova-stolichna-obshtina-beshe-parvata-koyato-zapochna-da-zakriva-domovete-za-detsa-ot-stariya-tip.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071227/vitsepremierat-tomislav-donchev-tryabva-da-se-polagat-spetsialni-usiliya-po-otnoshenie-na-slabo-razviti-regioni.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071227/vitsepremierat-tomislav-donchev-tryabva-da-se-polagat-spetsialni-usiliya-po-otnoshenie-na-slabo-razviti-regioni.html


 

 

 

 
 
Лиляна Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план | | 
29.05.2015 13:43 | www.moreto.net | Новини | 
(0) (0)Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , пред 
журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - 
предизвикателства и перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Има малки 
усложнения, заради едно допълнително съоръжение, което се налага направим, извън 
двата големи виадукта, които правим на АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите 
"Бебреш" и "Елешница". На няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, 
което е в аналогично лошо състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме 
допълнителен ресурс. Това е едно от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го 
ремонтираме. В момета то също е частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя 
обясни, че интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в 
участъка от 5 до 90 км. "Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се 
установи дали трябва да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по 
отношение на магистралната част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, 
които касаят подмяна на изолация или нови греди, се изисква повече технологично време. 
Може да има няколко участъка от 200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а 
някои и до края на годината", допълни Павлова. 
http://www.moreto.net/novini.php?n=290499 
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Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план | | 29.05.2015 13:30 
| www.mobile.e-79.com | Новини | 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , пред 
журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - 
предизвикателства и перспективи ", пише Фокус.Имаме да довършим виадуктите 
"Бебреш" и "Елешница". На няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, 
което е в аналогично лошо състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме 
допълнителен ресурс. Това е едно от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го 
ремонтираме. В момета то също е частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя 
обясни, че интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в 
участъка от 5 до 90 км."Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се 
установи дали трябва да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по 
отношение на магистралната част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, 
които касаят подмяна на изолация или нови греди, се изисква повече технологично време. 
Може да има няколко участъка от 200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а 
някои и до края на годината", допълни Павлова. 
http://mobile.e-79.com/news-86615.html 
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Предстои да се научим да правим реформи с европейски пари | | 29.05.2015 13:25 | 
www.economic.bg | Новини | 
Подготвя се академия за обучение по еврофондовете, заяви Томислав Дончев Дотук 
имаме 5 одобрени оперативни програми, а още 2 са в техническа процедура. Две от петте 
програми вече са стартирали – ОПРЧР и ОПИК. За разлика от предишния програмен 
период, започваме година по-рано. заяви вицепремиерът по еврофондовете Томислав 
Дончев по време на дискусията "Кохезионна политика 2014-2020 г.-предизвикателства 
и перспективи ".Дончев отбеляза значението на ефективното програмиране. „В миналото 
на моменти имахме повече пари, отколкото добри проекти. Това трябва да се промени. 
Необходимо е да наложим принципа на партньорството – между бенефициентите, 
управляващите органи на местно, национално и наднационално ниво", посочи 
вицепремиерът.Той отбеляза, че през новия програмен период ще се приложи формулата 
„пари срещу реформи“, а инвестициите ще бъдат насочени само към реформирани 
сектори. Усилия за това виждаме във водния сектор, здравеопазването и образованието, 
заяви Дончев. В новия програмен период ще се акцентира и върху слабо развитите 
региони. "Работим по Закона за еврофондовете и новия Закон за обществените поръчки, 
те са на финалната права и очакваме да са факт до края на годината. Те са гаранция за 
равноправие и справедливост за всички участници в процеса", коментира 
вицепремиерът.Според него е необходимо да се развива административният капацитет. 
За тази цел се разработва т.нар. Академия за обучение по еврофондовете, която ще 
гарантира подобряване подготовката на администрацията. Чрез нея взаимно ще се 
обучават служителите от държавно и местно ниво.В този процес важна е ролята на 
електронната система ИСУН 2020 и интегрирането й със системите на останалите местни 
и държавни ведомства. Тя вече работи по ОПРЧР и ОПИК, подчерта Дончев."Предстои не 
само да усвояваме европейските средства, а да правим реформи с тях. 
Предизвикателствата са големи – в новия и последвалите го програмни периоди трябва 
да се работи в условия на намаляващо финансиране. Все по-голям ще е делът на 
финансовите инструменти. Европейското финансиране вече няма да е безвъзмездно, а 
кредитно", допълни той.В момента контролните процедури отнемат твърде много време, а 
основната цел на всеки проект е да бъде изпълнен качествено и в срок, подчерта 
Дончев."Не е без значение и личната отговорност на участниците в системата. Предстоят 
избори и управляващите органи вероятно ще бъдат залети от различни сигнали, много от 
които с чисто политически оттенък. Всеки от тях ще бъде разследван, така е по закон. 
Големият проблем са фалшивите сигнали, които натоварват и на практика блокират 



 

 

 

администрацията. Според мен е редно за тях да се носи и наказателна отговорност", каза 
той.Фундаментална е и ролята на гражданите, които да са основен наблюдател и 
коректив на действията на институциите. 
http://www.economic.bg/bg/news/5/predstoi-da-se-nauchim-da-pravim-reformi-s-evropejski-
pari.html 
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Павлова: Ремонтите по магистралите се движат по план | | 29.05.2015 13:05 | 
www.pik.bg | новини | 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , пред 
журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - 
предизвикателства и перспективи ". "Има малки усложнения, заради едно 
допълнително съоръжение, което се налага направим, извън двата големи виадукта, 
които правим на АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и "Елешница". На 
няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо 
състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно 
от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момента то също е 
частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя обясни, че интензивно се работи по 
няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 км. "Там трябва да се 
правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва да се подменя основата 
и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната част, ще бъдат 
завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация или нови 
греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 200 - 300 
метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", допълни 
Павлова. 
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html 

http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html
http://pik.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-news340609.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Ремонтите по магистралите се движат по план | | 29.05.2015 13:05 | 
www.bulgariautre.bg | Новини | Bulgariautre.bg 
Все пак някои участъци по „Тракия” ще останат затворени през юли, а други и до края на 
годината, призна Павлова 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и 
перспективи ", предаде Агенция "Фокус". "Има малки усложнения, заради едно 
допълнително съоръжение, което се налага направим, извън двата големи виадукта, 
които правим на АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и "Елешница". На 
няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо 
състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно 
от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момета то също е 
частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя обясни, че интензивно се работи по 
няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 км. "Там трябва да се 
правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва да се подменя основата 
и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната част, ще бъдат 
завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация или нови 
греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 200 - 300 
метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", допълни 
Павлова. {lang: 'bg', parsetags: 'explicit'} gapi.plusone.go();(function(d, s, id) { var js, fjs = 
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = 
id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&amp;appId=389912014392869"; 
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 



 

 

 

http://www.bulgaria.utre.bg/2015/05/29/321044-remontite_po_magistralite_se_dvizhat_po_plan 

 

http://www.bulgaria.utre.bg/2015/05/29/321044-remontite_po_magistralite_se_dvizhat_po_plan


 

 

 

 
 
Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план | | 29.05.2015 13:02 
| www.24chasa.bg | Новини | 24 часа онлайн 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , пред 
журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - 
предизвикателства и перспективи ", пише Фокус."Има малки усложнения, заради едно 
допълнително съоръжение, което се налага направим, извън двата големи виадукта, 
които правим на АМ "Хемус".Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и "Елешница". На 
няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо 
състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно 
от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момета то също е 
частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя обясни, че интензивно се работи по 
няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 90 км."Там трябва да се 
правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва да се подменя основата 
и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната част, ще бъдат 
завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация или нови 
греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 200 - 300 
метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", допълни 
Павлова. 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4792684 
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Павлова: Всички ремонти по магистралите се движат по план | | 29.05.2015 12:56 | 
www.glasove.com | Новини | 
Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на 
конференцията, посветена на "Кохезионната политика 2014 - 2020 г. - 
предизвикателства и перспективи ". "Има малки усложнения заради едно допълнително 
съоръжение, което се налага направим, извън двата големи виадукта, които правим на 
АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и "Елешница". На няколко 
километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в аналогично лошо състояние, 
така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен ресурс. Това е едно от 



 

 

 

предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В момета то също е 
частично затворено за движение", посочи Павлова, цитирана от "Фокус". Тя обясни, че 
интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 
90 км. "Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва 
да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната 
част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация 
или нови греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 
200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", 
допълни Павлова. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = 
window.adsbygoogle || []).push({}); 
http://glasove.com/politika/52044-pavlova-vsichki-remonti-po-magistralite-se-dvijat-po-plan 
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Министър Ивелина Василева: Изградени и реконструирани са 32 пречиствателни 
станции за отпадни води | | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Преди 8 години България получи възможността, чрез европейската солидарност 
да инвестира близо 3,5 млрд. лева в околна среда. Това заяви по време на 
Конференцията по Кохезионна политика 2014-2020г. - предизвикателства и 
перспективи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , предаде 
репортер на Агенция "Фокус". 
"На старта на първия програмен период знаехме, че ни предстои много работа и много 
предизвикателства. Преминахме през тежка година, година, на която беше подложено на 
изпитание както МОСВ като управляващ орган, така и нашите бенефициенти", посочи 
министър Василева. Министър Василева подчерта, че са изградени и реконструирани 
пречиствателни станции за отпадни води - 32 на брой от общо 58, съгласно индикаторите, 
заложени в оперативната програма. 
"Средният напредък към момента е 71% физически напредък. Изградена и 
реконструирана ВиК мрежа - положени са 2070 км. водопроводи и канализационна мрежа, 
от общо 2790 км. - 74% изпълнение. Средният физически напредък е такъв, че ни дава 
всички основания да смятаме, че до края на годината да се справим успешно", уточни 
министър Василева. Тя заяви, че в сектор "Отпадъци", в оперативната програма е 
заложено изграждането на 20 регионални системи за управление на отпадъците, а към 
момента са завършени регионалните депа в общините Бургас, Видин, Габрово, Добрич, 
Малко Търново, Ботевград и Столична община (първа и втора фаза), като средният 
физически напредък е 60%. "Тези проекти са едни от най-трудните и безспорно едни от 
проектите, които съставляват в най-голяма степен предизвикателства за всички нас. 
Ползите са безспорно екологични, които водят до подобряване стандарта на живот на 



 

 

 

българските граждани. Те са съпътствани от социални и икономически ползи", добави още 
министър Ивелина Василева . 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071139/ministar-ivelina-vasileva-izgradeni-i-
rekonstruirani-sa-32-prechistvatelni-stantsii-za-otpadni-vodi.html 

 
 
Министър Лиляна Павлова: По новата програма "Региони в растеж" няма да има 
инвестиции на парче | | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | Новини | 
ГалерияСофия. За да постигнем растеж трябва да променим някои неща. По новата 
програма "Региони в растеж" няма да има инвестиции на парче. Това каза министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , по време на 
конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и 
перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Не трябва просто някои кметове 
да чакат по коя програма каква схема за финансиране ще се открие и да си пращат 
проектите написани на бързо. Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, 
в които инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място 
до 2020 година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за 
публични услуги и социално развитие. Това е необходимо, за да може да знаят 
инвеститорите къде ще се инвестира и да се развиват конкретни теми на развитие, не на 
парче и не по малко. За това имаме планове и дефинирани проекти", посочи Павлова. По 
думите ?, тези планове ще допринесат за развитие на инвестициите и по останалите 
оперативни програми. "Друга голяма промяна, която ще направим, е да делегираме 
правото на 39 големи общини, които са основни бенефициенти и получатели на помощта 
от 1.5 млрд. лева, те само да избират своите проекти. Вече ще бъдат наши междинни 
звена и на основата на своите интегрирани планове, заедно с общността, ще направят 
подбора на проекти", обясни Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071146/ministar-lilyana-pavlova-po-novata-
programa-regioni-v-rastezh-nyama-da-ima-investitsii-na-parche.html 
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Йорданка Фандъкова: Искаме да покажем, че с европейски средства променяме 
качеството на живот на хората в София | | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | 
Новини | 
София. Като кмет на София за мен е много важно, че през изминалия програмен период 
успяхме да изградим капацитет, който ни позволява да продължим. Това не беше лесно, 
защото в началото имахме много трудности. Това заяви на Конференцията по 
Кохезионна политика 2014-2020г. - предизвикателства и перспективи кметът на 
Столична община Йорданка Фандъкова , предаде репортер на Агенция "Фокус". Тя 
отбеляза, че Столична община разполага с много сериозен и стабилен екип, с който 
усилено са работели, за да се подготвят за новия програмен период и да защититят 
проекти на София през втория програмен период, с които искат да надградят проектите, 
които са реализирали и да покажат, че работят интегрирано. "Искаме да покажем, че с 
европейски средства променяме качеството на живот на хората в София. При 
реализирането на досегашните проекти, това се вижда най-много при изграждането на 
метрото, защото метрото като интегриран проект променя градска среда навсякъде 
където мине и това се вижда от хората", посочи Фандъкова. По думите ?, освен, че е най-
екологичният, бърз и удобен градски транспорт, метрото като интегриран проект 
осигурява и връзката с другите транспортни средства. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071167/yordanka-fandakova-iskame-da-
pokazhem-che-s-evropeyski-sredstva-promenyame-kachestvoto-na-zhivot-na-horata-v-
sofiya.html 
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Министър Лиляна Павлова: Избираме най-доброто решение за ЛОТ 3.2 на АМ 
"Струма" | | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | Новини | 
София. ЛОТ 3.2 на АМ "Струма" е най-тежък и за него сме в процедура на проектиране и 
избор на най-доброто решение. Това каза пред журналисти Лиляна Павлова , министър 
на регионалното развитие и благоустройството след участието си в конференция на 
тема: "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", 
предаде репортер на Агенция "Фокус". "Както обявиха от Камарата на строителите в 
България, има специално създаден експертен съвет, който вече даде своите експертни 
заключение. Бяха наети допълнителни чужди експерти, освен екипите на БАН и Минно-
геоложкия институт. Имаше допълнителни минно-геоложки, сеизмични и екологични 
проучвания. Тяхното заключение е, че изграждането му в първоначално предвидения 
вариант от 2008 година, а именно един цял тунел, не е подходящо от техническа и 
финансова гледна точка", посочи Павлова. По думите ?, базирайки се на резултатите от 
проучванията, трябва да бъде предложен вариант, който да включва и частично 
използване на съществуващия път. "Както знаете в много държави магистралите се 
разделят и двете платна не са едно до друго. Трябва да бъде предвидено съчетание от 
различни видове тунели, виадукти и други съчетания на инженерни решения. Това се 
надяваме да се случи до месец ноември, паралелно ние ще внесем окончателния проект 
за екологична оценка в Министерство на околната среда и водите. Процедурата ще е 
дфуфазна, с къса листа на изпълнители и икономически най-изгодната цена, както и 
допроектиране на принципа на инженеринга", обясни Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071171/ministar-lilyana-pavlova-izbirame-nay-
dobroto-reshenie-za-lot-32-na-am-struma.html 
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Министър Лиляна Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план 
| | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Всички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. Това каза 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , пред 
журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - 
предизвикателства и перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Има малки 
усложнения, заради едно допълнително съоръжение, което се налага направим, извън 
двата големи виадукта, които правим на АМ "Хемус". Имаме да довършим виадуктите 
"Бебреш" и "Елешница". На няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, 
което е в аналогично лошо състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме 
допълнителен ресурс. Това е едно от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го 
ремонтираме. В момета то също е частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя 
обясни, че интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в 
участъка от 5 до 90 км. "Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се 
установи дали трябва да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по 
отношение на магистралната част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, 
които касаят подмяна на изолация или нови греди, се изисква повече технологично време. 
Може да има няколко участъка от 200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а 
някои и до края на годината", допълни Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071176/ministar-lilyana-pavlova-vsichki-remonti-
po-avtomagistralite-se-dvizhat-po-plan.html 
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Йорданка Фандъкова: Залагаме на устойчивото развитие, защото искаме хората в 
София да живеят в по-чиста околна среда | | 29.05.2015 12:51 | www.focus-news.net | 
Новини | 
София. Най-важната задача, която сме си поставили с проектите през новия програмен 
период е да продължим устойчивото развитие на града. Залагаме на устойчивото 
развитие, защото искаме хората в София да живеят в по-чиста околна среда. Това заяви 
на по време на конференция на по Кохезионна политика 2014-2020г. - 
предизвикателства и перспективи кметът на Столична община Йорданка Фандъкова , 
предаде репортер на Агенция "Фокус". Фандъкова обяви, че проектите на София за 
първия програмен период са на обща стойност около 3 млрд. лева, като от тях около 2 
млрд. лева са безвъзмездните европейски средства и около 1 млрд. лева собствено 
съфинансиране. "Важно е да се знае това, защото когато отговаряме на големите 
изисквания на хората в големия град, трябва да се има предвид и възможността на смия 
град да участва в този процес. Това са общо 89 проекта финансирани по оперативни 
програми", посочи столичният кмет. Тя съобщи, че през целия този период, въпреки 
трудностите, са успели да направят така, че да не се спира нито един проект, като добави, 
че през трудния период на криза, Столична община е създавала и работни места. "При 
всички случаи, когато е имало нарушение или отклонение от задачите и от изпълнението 
на проектите, сме били безкомпромисни при налагането на санкции. Мисля, че това 
отлично се знае от страна на строителния бизнес, защото за нас е важно да покажем, че 
кметовете сме хората, които имаме най-големия интерес не само да защитим проектите, 
но и да ги реализираме успешно", подчерта Фандъкова. 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071177/yordanka-fandakova-zalagame-na-
ustoychivoto-razvitie-zashtoto-iskame-horata-v-sofiya-da-zhiveyat-v-po-chista-okolna-sreda.html 
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Павлова: Всички ремонти по автомагистралите се движат по план | | 29.05.2015 12:42 
| www.bgdnes.bg | Новини | 
Сподели ПриятелВсички ремонти по автомагистралите в България се движат по план. 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , 
пред журналисти, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 
2020г. - предизвикателства и перспективи ", пише Фокус."Има малки усложнения, 
заради едно допълнително съоръжение, което се налага направим, извън двата големи 
виадукта, които правим на АМ "Хемус".Имаме да довършим виадуктите "Бебреш" и 
"Елешница". На няколко километра от "Елешница" има друго съоръжение, което е в 
аналогично лошо състояние, така че трябва да добавим и него, а нямаме допълнителен 
ресурс. Това е едно от предизвикателствата, но ние сме длъжни да го ремонтираме. В 
момета то също е частично затворено за движение", посочи Павлова. Тя обясни, че 
интензивно се работи по няколко моста на АМ "Тракия", намиращи се в участъка от 5 до 
90 км."Там трябва да се правят допълнителни проучвания, за да се установи дали трябва 
да се подменя основата и изолацията. Самите ремонти, по отношение на магистралната 
част, ще бъдат завършени на 1 юли. Тези съоръжения, които касаят подмяна на изолация 
или нови греди, се изисква повече технологично време. Може да има няколко участъка от 
200 - 300 метра, които ще бъдат затворени през юли, а някои и до края на годината", 
допълни Павлова. 
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=4792688 
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Министър Ивелина Василева: С реализацията на проектите от първия програмен 
период са създадени 7000 нови работни места, временни и постоянни | | 29.05.2015 
12:42 | www.focus-radio.net | Новини | 
София. С реализацията на проектите от първия програмен период са създадени 7000 
нови работни места, временни и постоянни. Това заяви на Конференцията по 
Кохезионна политика 2014-2020г. - предизвикателства и перспективи министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева , предаде репортер на Агенция "Фокус". Тя 
посочи, че е изградена публична инфраструктура, която трябва да подсигури доброто 
управление на водите и отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 
години напред. 
"Качеството е свързано с възможността да планираме добре. Първият програмен период 
започна без достатъчно добра подготовка, планиране както от страна на бенефициентите, 
така и от страна на строителния бранш", заяви министър Василева. По думите ?, 
изграденото до тук трябва да бъде съхранено и надграждано. "Това, и в контекста на 
предстоящите избори е много важен акцент, защото за пореден път е хубаво да 
подчертаем, че оперативните програми и европейските средства не трябва да бъдат 
предмет на политически боричкания. Административният капацитет, хората, които 
работят за това да се случват успешно проектите, трябва да бъдат съхранявани и трябва 
да бъде надграждано умението, което са изградили през годините", каза още министър 
Ивелина Василева . 
Димка АТАНАСОВА 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=839443 
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Министър Лиляна Павлова: По новата програма "Региони в растеж" няма да има 
инвестиции на парче | | 29.05.2015 12:42 | www.focus-radio.net | Новини | 
София. За да постигнем растеж трябва да променим някои неща. По новата програма 
"Региони в растеж" няма да има инвестиции на парче. Това каза министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , по време на 
конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и 
перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Не трябва просто някои кметове 
да чакат по коя програма каква схема за финансиране ще се открие и да си пращат 
проектите написани на бързо. Вярвам, че интегрираните планове за регионално развитие, 
в които инвестирахме средства и начертахме как искаме да изглежда населеното място 
до 2020 година, трябва да дефинират зоните на икономическо развитие, зоните за 
публични услуги и социално развитие. Това е необходимо, за да може да знаят 
инвеститорите къде ще се инвестира и да се развиват конкретни теми на развитие, не на 
парче и не по малко. За това имаме планове и дефинирани проекти", посочи Павлова. По 
думите ?, тези планове ще допринесат за развитие на инвестициите и по останалите 
оперативни програми. "Друга голяма промяна, която ще направим, е да делегираме 
правото на 39 големи общини, които са основни бенефициенти и получатели на помощта 
от 1.5 млрд. лева, те само да избират своите проекти. Вече ще бъдат наши междинни 
звена и на основата на своите интегрирани планове, заедно с общността, ще направят 
подбора на проекти", обясни Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=839444 

 
 
Дончев: Контролът и качеството при строителството са много важни | | 29.05.2015 
12:38 | www.news.data.bg | Новини | 
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Вицепремиерът Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие Лиляна 
Павлова и министър Ивелина Василева присъстваха на конференция Кохезионна 
политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “. На форума присъства и 
Искра Михайлова , председател на Комисията по регионално развитие към 
Европейския парламент, предаде репортер на novini.bg.Михайлова приветства 
дискусията, която е организирана от Българската строителна камара. Тя заяви, че 
присъства на това събитие, тъй катo тя вярва в приноса на строителния бранш за 
развитието на икономиката в България. Също така Михайлова подчерта, че това е 
браншът, който осигурява над 175 000 работни места и точи сектор има потенциала да 
развие своя ресурс и да осигури още трудова заетост. Също така строителството може да 
привлече повече инвестиции в България и е конкурентно способно на това в чужбина, 
каза още тя.Тогава, по думите му, финансирането ще бъде намалено. "Вече 
финансирането няма да бъде безвъзмездно и близо 100% както е в момента. Все по - 
голям финансов инструмент трябва да се търси", подчерта Дончев. Също така цената на 
контрола и качеството е много важно при строителството. Всички строителни обекти 
трябва да бъдат изпълнявани в срок и качествено. Трябва да се замислим за личната 
отговорност, каза още вицепремиерът.Той коментира предстоящите местни избори, 
където ще започнат да се роят сигнали. Дончев гарантира че всеки един сигнал ще бъде 
проверен и по принцип поясни, че практиката показва, че 70% от подадените сигнали са 
клевета. 
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-
%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b8-
%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0
%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-
%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8 

http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/666425/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8
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(OF) Една част от средствата по програма "Региони в растеж 2014 - 2020" ще бъдат 
за финансов инженеринг чрез пет нови фонда | | 29.05.2015 12:33 | www.bta.bg | 
Новини | 
София, 29 май /Мара Барева, БТА/ Новата програма "Региони в растеж 2014 - 2020" ще 
има нов подход в три посоки - първо, да няма инвестиции на парче, второ, общините сами 
да избират проектите си и, трето, голям процент от финансирането по програмата ще 
бъде насочено към инструменти за финансов инженеринг. Това съобщи по време на 
конференция за кохезионната политика на ЕС министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова . Интегрираните планове за градско развитие са по-
добрият вариант, отколкото инвестиране в единични проекти, посочи Павлова. Така 
инвеститорите ще знаят къде ще има развитие на градската среда, а чрез тези планове 
ще има по-добри инвестиции и по останалите програми, както и от частни инвеститори, 
посочи министърът. Големите общини въз основа на своите интегрирани планове ще 
изберат сами проектите, които ще се реализират, посочи още министърът. Ще бъдат 
създадени и пет нови фонда, които да насочват финансовия ресурс - Фонд за развитие на 
София, Фонд за развитие на Северна България, Фонд за развитие на Южна България, 
Фонд за туризъм и Гаранционен фонд, съобщи Павлова. С Гаранционния фонд ще бъдат 
подкрепяни инструментите за дейности по енергийна ефективност на сградния фонд. До 



 

 

 

края на юни ще отворим първите проекти за финансиране, каза Павлова. По старата 
оперативна програма 77 български града получиха инвестиции от 360 млн. лв. и 
промениха облика си, а гражданите получиха по-добри условия на живот, отчете 
министърът. Общо 1500 сгради - училища и детски градини, бяха ремонтирани и 
обновени, изградени бяха 100 туристически атракции, както и множество обекти на 
културата, посочи още тя. Общо са били изградени 176 км магистрали, а 1600 км от 
републиканската пътна мрежа са рехабилитирани. Довършваме и още няколко 
магистрални участъка - по "Марица" и "Струма", общо 1,5 млрд. лв. е инвестицията в 
подобряване на пътната инфраструктура, съобщи Павлова. По новата оперативна 
програма "Региони в растеж" средствата ще бъдат отделени и за реформата в "Спешна 
помощ" - за закупуване на линейки и апаратура, съобщи Павлова. Тя каза още, че от 28 
водни територии в 24 са създадени водни асоциации, които са решили да вървят по 
посока окрупняване на управлението. В 16 области има вече избран по един оператор, 
който ще е бенефициент по новата програма "Околна среда". Източник: София 
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1089488 
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11 са рисковите ВиК проекти по програма "Околна среда" | | 29.05.2015 12:23 | 
www.investor.bg | Новини | Надежда Бочева 
Общо 11 са рисковите проекти в сектор водоснабдяване и три са рисковите проекти в 
сектор отпадъци по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г., каза министърът 
на околната среда Ивелина Василева по време на конференция за кохезионната 
политика на ЕС. 
"До края на годината очакваме пълна мобилизация за завършване на проектите по 
програмата "Околна среда", работим за преодоляване на трудностите", добави тя, 
цитирана от БТА. 
Василева посочи, че по програмата са изградени и ремонтирани 2070 км водопроводи. От 
планирани 20 регионални системи за управление на отпадъците, до момента са 
завършили част от депата, 60% е физическият напредък в сектор отпадъци. 
При изпълнение на проектите през предходния програмен период са създадени 7 000 
нови работни места, временни или постоянни, както и публична инфраструктура, която 
трябва да подсигури доброто управление на водата за 30-40 години напред, каза 
Василева. 
Индикативният бюджет за новата оперативна програма е 3,5 млрд. лв., които ще бъдат 
инвестирани в подобряване на състоянието на околната среда, каза министърът. 
Василева посочи, че се надява програмата скоро да бъде одобрена от ЕК. 
Общо 1,2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за водната реформа. Първоначално ще 
стартират така наречените "ранни проекти", подготвени по старата програма, за градовете 
Асеновград, Добрич, Плевен и Пловдив. 
В сектор отпадъци след изграждане на базисната инфраструктура по новата оперативна 
програма се предвижда 560 млн. лв. да бъдат инвестирани за постигане на по-високо ниво 
на преработените отпадъци, каза министърът. Целта е близо 13% по-малко отпадъци да 
отиват на депо като преди това се преработват чрез съоръжения за третиране на 
отпадъците. 
Близо 200 млн. лв. по новата програма пък ще бъдат заделени за съхраняване на 
биоразнообразието. 
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/11-sa-riskovite-vik-proekti-po-programa-okolna-sreda-
195733/ 
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77 български града промениха своя облик | | 29.05.2015 12:08 | www.bulgariautre.bg | 
Новини | Bulgariautre.bg 
В тях бяха инвестирани над 360 млн. лв. по ОП "Регионално развитие", заяви Лиляна 
Павлова 
Въпреки многото предизвикателства, с които се срещнахме, към днешна дата съм 
убедена, че ще можем успешно да завършим ОП "Регионално развитие". Трябва не само 
да отчетем едни числа, усвоени в някаква инфраструктура. Благодарение на ОП 
"Регионално развитие" над 77 града промениха своя облик. Това каза Лиляна Павлова , 
министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на конференция на 



 

 

 

тема: "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", 
предаде Агенция "Фокус". "Над 77 български града получиха инвестиции от 360 000 000 
лева, с които градската среда беше обновена - улица, пешеходни зони, вело-алеи и много 
паркове. Това няма пряк икономически принос за развитието на икономиката, но има своя 
индиректен принос, което е важно, защото хората трябва да живеят в обновена градска 
среда", посочи министър Павлова. По думите ? паралелно с това над 1500 сгради са били 
реновирани и обновени, между които много обществени сгради и училища. "Почти 100 
туристически атракции бяха финансирани по нашата програма, включително и над 380 
сгради на културната инфраструктура - театри, опери, читалища и музеи. Вярвам, че 
програмата е един букет от инвестиции в градската среда, която със сигурност промени 
живота на гражданите в населените места", допълни още министър Павлова. {lang: 'bg', 
parsetags: 'explicit'} gapi.plusone.go();(function(d, s, id) { var js, fjs = 
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = 
id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&amp;appId=389912014392869"; 
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
http://www.bulgaria.utre.bg/2015/05/29/321016-77_bulgarski_grada_promeniha_svoya_oblik 
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: През новия програмен период ще 
надградим постигнатото | | 29.05.2015 12:08 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | 
Свилена Гражданска | 
Успяхме да изградим капацитет да работим по оперативните програми. Столичната 
община разполага със стабилен екип, с който подготвихме проектите за програмния 
период 2014 – 2020 г. Целта ни е да надградим постигнатото до тук. Това заяви кметът на 
Столичната община Йорданка Фандъкова по време на конференцията „Кохезионна 
политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “, организирана от Камарата 
на строителите в България „Един от най-големите ни проекти е строителството на 
метрото. Най-важната задача е да продължим устойчивото развитие на града, защото 
искаме хората в София да живеят в една по-чиста околна среда. Проектите на 
Столичната община за първия програмен период са за близо 3 млрд. лв. Успяхме въпреки 
трудностите да не спрем финансирането на нито един обект. София беше коректен 
инвеститор по време на икономическата криза“, подчерта Фандъкова.„Готови сме за 
обновяване на 6 културни институции. Подготвили сме 30 проекта за изграждане на ВиК 
мрежа“, добави кметът.„Стремим се да работим по внедряване на FIDIC за всеки проект. 
Необходими са ни ясни правила при усвояването на средства от ЕС. Затова благодаря на 
вицепремиера Томислав Дончев затова, че изготвя закона за евросредствата“, каза 
Фандъкова. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109376_jordanka-fandkova-kmet-na-stolichnata-obschina-prez-
noviya-programen-period-sche-nadgradim-postignatoto/ 
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Ивелина Василева: Изградени и реконструирани са 32 пречиствателни станции за 
отпадни води | | 29.05.2015 12:05 | www.pik.bg | новини | 
Преди 8 години България получи възможността, чрез европейската солидарност да 
инвестира близо 3,5 млрд. лева в околна среда. Това заяви по време на Конференцията 
по Кохезионна политика 2014-2020г. - предизвикателства и перспективи министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева . "На старта на първия програмен период 
знаехме, че ни предстои много работа и много предизвикателства. Преминахме през 
тежка година, година, на която беше подложено на изпитание както МОСВ като 
управляващ орган, така и нашите бенефициенти", посочи министър Василева. Министър 
Василева подчерта, че са изградени и реконструирани пречиствателни станции за 
отпадни води - 32 на брой от общо 58, съгласно индикаторите, заложени в оперативната 
програма. "Средният напредък към момента е 71% физически напредък. Изградена и 
реконструирана ВиК мрежа - положени са 2070 км. водопроводи и канализационна мрежа, 
от общо 2790 км. - 74% изпълнение. Средният физически напредък е такъв, че ни дава 
всички основания да смятаме, че до края на годината да се справим успешно", уточни 
министър Василева. Тя заяви, че в сектор "Отпадъци", в оперативната програма е 
заложено изграждането на 20 регионални системи за управление на отпадъците, а към 
момента са завършени регионалните депа в общините Бургас, Видин, Габрово, Добрич, 
Малко Търново, Ботевград и Столична община (първа и втора фаза), като средният 
физически напредък е 60%. "Тези проекти са едни от най-трудните и безспорно едни от 
проектите, които съставляват в най-голяма степен предизвикателства за всички нас. 



 

 

 

Ползите са безспорно екологични, които водят до подобряване стандарта на живот на 
българските граждани. Те са съпътствани от социални и икономически ползи", добави още 
министър Ивелина Василева . 
http://pik.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-32-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-news340573.html 
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Дончев: Контролът и качеството при строителството са много важни | | 29.05.2015 
12:05 | www.pik.bg | новини | 
Вицепремиерът Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие Лиляна 
Павлова и министър Ивелина Василева присъстваха на конференция Кохезионна 
политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “. На форума присъства и 
Искра Михайлова , председател на Комисията по регионално развитие към 
Европейския парламент. Михайлова приветства дискусията, която е организирана от 
Българската строителна камара. Тя заяви, че присъства на това събитие, тъй катo тя 
вярва в приноса на строителния бранш за развитието на икономиката в България. Също 
така Михайлова подчерта, че това е браншът, който осигурява над 175 000 работни места 
и точи сектор има потенциала да развие своя ресурс и да осигури още трудова заетост. 
Също така строителството може да привлече повече инвестиции в България и е 
конкурентно способно на това в чужбина, каза още тя. Тогава, по думите му, 
финансирането ще бъде намалено. "Вече финансирането няма да бъде безвъзмездно и 



 

 

 

близо 100% както е в момента. Все по - голям финансов инструмент трябва да се търси", 
подчерта Дончев. Също така цената на контрола и качеството е много важно при 
строителството. Всички строителни обекти трябва да бъдат изпълнявани в срок и 
качествено. Трябва да се замислим за личната отговорност, каза още вицепремиерът. Той 
коментира предстоящите местни избори, където ще започнат да се роят сигнали. Дончев 
гарантира че всеки един сигнал ще бъде проверен и по принцип поясни, че практиката 
показва, че 70% от подадените сигнали са клевета. 
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-
%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
-%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-
%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html 

http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html
http://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-news340567.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
(OF) Ще стартираме с проекти по новите оперативни програми близо година по-
рано, отколкото при предишния период, заяви Томислав Дончев | | 29.05.2015 12:01 | 
www.bta.bg | Новини | 
София, 29 май /Мара Барева, БТА/ Ще стартираме с проекти по новите оперативни 
програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" близо година по-рано, 
отколкото това се случи при първия програмен период 2007 - 2013 г., каза заместник 
министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев по време на конференция за кохезионната политика на ЕС. Би трябвало сега 
да изместим фокуса от въпроса колко към въпроса какво, защото понякога имаме повече 
пари, отколкото добри проекти, заяви Дончев. Той подчерта необходимостта и от 
синхронизирани действия, за да се реализират успешно проектите. Няма как например 
един интегриран воден проект да бъде реализиран без синхронни действия между местна 
и централна власт, посочи Дончев. Той открои като приоритет и сближаването чрез 
изпълнението на европейски проекти между по-бедните и по-богатите райони на 
България. Законът за еврофондовете и Законът за обществените поръчки са в момента в 
етап на съгласуване, тези два закона ще бъдат основните при насочването на средствата 
по програмите по най-справедлив и прозрачен начин, каза Дончев. Взели сме решение за 
създаване на академия за обучение за работа по еврофондовете, обяви още той и 
поясни, че не става въпрос за нова администрация, а по-скоро за взаимно обучение на 



 

 

 

експерти. Предстои ни да се научим да правим реформи с европейски пари, подчерта 
Дончев. До 2023 г. освен да изпълним по най-добрия начин инвестициите от този 
програмен период, трябва и да се готвим за намаляващо финансиране от програмния 
период след 2020 г. поради икономическото развитие на страната, каза вицепремиерът. 
Дончев посочи, че трябва да се замислим за цената на контрола върху проектите. 
Понякога на един бенефициент отнема около 30 процента от времето за изпълнение на 
проекта представянето на документи до всички контролни органи, отбеляза 
вицепремиерът и допълни, че това не е добра практика. Всеки трябва да носи лична 
отговорност - както при подписване на договорите, така и при подаване на сигнали за 
нередности, подчерта още Томислав Дончев . Той прогнозира, че сега преди местните 
избори ще завалят сигнали за нередности по проекти, по-голямата част от които ще се 
окажат неоснователни, но ще костват десетки часове работа на контролните органи. 
Източник: София 
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1089454 
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Ивелина Василева: Има 11 рискови проекта в сектор &quot;Води&quot; и 3 в сектор 
&quot;Отпадъци&quot; | | 29.05.2015 11:57 | www.kmeta.bg | Новини | 
През 2015 г. е необходима перфектна организация и пълна мобилизация на силите, за да 
завършим успешно проектите от стария програмен период и да имаме добър старт в 



 

 

 

новия.Това заяви по време на дискусията "Кохезионна политика 2014-2020г.-
предизвикателства и перспективи " министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева ."Апелирам към строителите да насочат усилията си към по-задълбочено 
сътрудничество на местно ниво, защото към момента имаме 11 рискови проекта в сектора 
"Води" и 3 в сектор "Отпадъци". Нека вървим в една посока и да постигаме по добри 
резултати", обърна се към строителния бранш Василева.По думите й дотук постигнатото в 
българските градове е много:"Изградени и реконструирани са общо 5 пречиствателни 
станции в страната и 2070 км водопроводи", припомни министър Василева. Тя подчерта 
също, че в сектор отпадъци има голям напредък в градовете Бургас, Видин, Добрич, 
Габрово и София. В тях има вече действащи депа за преработка на отпадъци."Това е 
голяма крачка към подобряването на стандарта на живот на гражданите, то има своите 
екологични, социални и икономически ползи", каза още тя"Важно е качественото 
изпълнение на проектите, а това е свързано с добро планиране от страна на 
бенефициентите и също така от страна на строителния бранш", посочи Василева.По 
думите й ОП "Околна среда" е одобрена от Министерски съвет и сега се очаква 
становището на Европейската комисия. В нея ще бъдат заложени две нови приоритетни 
оси, една от които е свързана с превенцията на свлачища и наводнения, а другата - с 
подобряването на качеството на атмосферния въздух.Предвидени са средства за "Натура 
и биоразнообразие" в размер на 200 млн лева, допълни министърът на околната среда. 
http://www.kmeta.bg/ivelina-vasileva-ima-11-riskovi-proekta-v-sektor-vodi-i-3-v-sektor-otpadаci-
47614.html 

http://www.kmeta.bg/ivelina-vasileva-ima-11-riskovi-proekta-v-sektor-vodi-i-3-v-sektor-otpadаci-47614.html
http://www.kmeta.bg/ivelina-vasileva-ima-11-riskovi-proekta-v-sektor-vodi-i-3-v-sektor-otpadаci-47614.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
1 Строителният бранш разчита основно на обществените поръчки | | 29.05.2015 11:54 
| www.forumnews.bg | Новини | 
Налагането на ясни правила на пазара и реална конкуренция в обществените поръчки е 
един от главните приоритети, заявиха от Камарата на строителите Строителният бранш 
от години разчита основно на обществените поръчки, които формират близо 80% от 
строителната продукция. Това заяви председателят на Камарата на строителите в 
България инж. Светослав Глосов по време на конференция „Кохезионната политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи ”.„Темата за обществените поръчки е 
приоритет за бизнеса. Проблемите в сферата пряко рефлектират върху компаниите в 
сектора”, посочи Глосов. По думите му през последните години през изминалия програмен 
период са били допуснати редица грешки, заради които беше спряно финансирането на 
проектите по Оперативна програма „Околна среда” и двете оси по ОП „Регионално 
развитие”.„Това доведе до ситуация, в която през по-голямата част от миналата година, 
фирмите бяха принудени да работят без средства, за своя сметка и се превърнаха в 
кредитори на държавата”, заяви експертът. По думите му това е довело до 
декапитализиране на дружествата и спиране на плащанията към фирмите 
подизпълнители и доставчици.„За Камарата на строителите в България, налагането на 



 

 

 

ясни правила на пазара и реална конкуренция и прозрачност в сферата на обществените 
поръчки е един от главните приоритети. Камарата участва с експертна комисия при 
изготвянето на новия Закон за обществените поръчки, чрез който нормите на 
европейските директиви ще станат част от нашето законодателство”, обясни още 
Глосов.„Убедена съм, че строителният бранш в България не само дава 175 хил. работни 
места, а има потенциал за изграждане на още работни места, има потенциал за 
гарантиране на икономически растеж”, заяви на свой ред председателят на Комисията по 
регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова .Според нея 
строителният бранш ще помогне на всички институции да се справят с успешното 
усвояване на средствата от структурния и кохезионен фонд . 
http://www.forumnews.bg/post/40233/ 

 

 
 
Министър Ивелина Василева: С реализацията на проектите от първия програмен 
период са създадени 7000 нови работни места, временни и постоянни | | 29.05.2015 
11:50 | www.focus-news.net | Новини | 
София. С реализацията на проектите от първия програмен период са създадени 7000 
нови работни места, временни и постоянни. Това заяви на Конференцията по 
Кохезионна политика 2014-2020г. - предизвикателства и перспективи министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева , предаде репортер на Агенция "Фокус". Тя 
посочи, че е изградена публична инфраструктура, която трябва да подсигури доброто 
управление на водите и отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 
години напред. "Качеството е свързано с възможността да планираме добре. Първият 

http://www.forumnews.bg/post/40233/


 

 

 

програмен период започна без достатъчно добра подготовка, планиране както от страна 
на бенефициентите, така и от страна на строителния бранш", заяви министър Василева. 
По думите ?, изграденото до тук трябва да бъде съхранено и надграждано. "Това, и в 
контекста на предстоящите избори е много важен акцент, защото за пореден път е хубаво 
да подчертаем, че оперативните програми и европейските средства не трябва да бъдат 
предмет на политически боричкания. Административният капацитет, хората, които 
работят за това да се случват успешно проектите, трябва да бъдат съхранявани и трябва 
да бъде надграждано умението, което са изградили през годините", каза още министър 
Ивелина Василева . 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071138/ministar-ivelina-vasileva-s-realizatsiyata-
na-proektite-ot-parviya-programen-period-sa-sazdadeni-7000-novi-rabotni-mesta-vremenni-i-
postoyanni.html 

 
 
Искра Михайлова, ЕП: Строителният бранш в България има потенциала да 
гарантира икономически растеж | | 29.05.2015 11:50 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Убедена съм, че строителният бранш в България не само дава 175 хил. работни 
места, а има потенциал за изграждане на още работни места, има потенциал за 
гарантиране на икономически растеж и потенциал, който ще помогне на всички 
институции в България да се справим с усвояването на средства от структурния и 
кохезионен фонд . Това заяви на конференцията по Кохезионна политика 2014-2020г. - 
предизвикателства и перспективи председателят на Комисията по регионално 
развитие в ЕП Искра Михайлова , предаде репортер на Агенция "Фокус". По думите ?, 
ако нещо стои като задача пред ЕС днес, това е растеж, заетост и конкурентноспособност. 
"Българският строителен бранш е доказал, че създава работни места и е доказал, че има 
принос в развитието на българската икономика, има потенциал за развитие на още по-
голям растеж. Това е причината да считам, че тази конференция ще даде ясна картина 
на възможностите, на потенциала и на бъдещото развитие на базата на опита, който 
натрупахме", заяви Искра Михайлова . Тя обяви, че през тази година приключва 
реализацията на плановия период 2007-2013 г. и завършва първият планов период, в 
който България имаше възможност да се възползва от подкрепата на ЕС и да реализира 
една успешна регионална политика, чрез конкретните оперативни програми. 
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Вицепремиерът Томислав Дончев: Формулата на новия програмен период на 
оперативните програми следва максимата "пари срещу реформи" | | 29.05.2015 11:50 
| www.focus-news.net | Новини | 
София. Формулата на новия програмен период на оперативните програми следва 
максимата "пари срещу реформи". Това каза Томислав Дончев , зам.-министър 
председател по европейските фондове и икономическата политика, по време на 
конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и 
перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Коментирайки следващите 7-8 
години, това е политика на стойност близо 12 млрд евро, с националното съфинансиране, 
ако не броим и сумата за директни плащания, която е над 5 млрд. евро. Към момента 
имаме одобрено споразумение за партньорство. Имаме одобрение по 5 оперативни 
програми. Оперативни програми "Околна среда" и "Региони в растеж" са в техническа 
процедура и се надявам по-скоро да чуем официално новината, че те също са одобрени. 
Стартираха реформите в редица ключови сфери - здравеопазване, образование и 
съдебна система, обясни вицепремиерът Томислав Дончев . По думите му има 
изградена цялата институционална инфраструктура, която трябва да разпределя парите. 
Томислав Дончев каза още, че има стартирали две оперативни програми, които са 
обявили първите схеми. Това са ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Човешки 
ресурси". "Усилията, не само за развиването и съхраняването на административния 
капаците дават резултати. Ние имаме критичния минимум от хора, който да гарантира 
институционалната памет и функционалността на институциите", обясни Томислав 
Дончев . 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071104/vitsepremierat-tomislav-donchev-
formulata-na-noviya-programen-period-na-operativnite-programi-sledva-maksimata-pari-sreshtu-
reformi.html 
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Министър Лиляна Павлова: Програмата "Региони в растеж" ще подкрепи здравната 
реформа | | 29.05.2015 11:50 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Трябва да подкрепим някои реформи, които са необходими. Програмата "Региони 
в растеж" ще подкрепи здравната реформа. Това каза Лиляна Павлова , министър на 
регионалното развитие и благоустройството, по време на конференция на тема: 
"Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", предаде 
репортер на Агенция "Фокус". "С инвестиция от 85 млн. евро, ние ще подкрепим здравната 
реформа и най-вече спешната помощ. Ще работим върху модернизацията на всички 
спешни центрове в страната, възползвайки се от опита на Румъния, които проведоха 
изключително успешна реформа в тази сфера. Това ще бъде финансирано по линия на 
нашата оперативна програма", посочи Павлова. По думите ? страната ни започва да 
бележи напредък и във водната реформа. "По отношения на нея, съгласно приетата 
стратегия сме обособили 28 водни територии, еквивалентни на 28-те области. За 24 от 
тях имаме създадени асоциации, които са взели своето решение да вървят по стъпките на 
промяна в подхода на управление на активите и средствата. В следващите седмици 
обявяваме първите процедури, за да разработим прединвестиционни проучвания, с 
избран един оператор за една водна територия, който да управлява инвестициите. Този 
оператор ще бъде бенефициент за по новата Оперативна програма "Околна среда", 
допълни още министър Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071111/ministar-lilyana-pavlova-programata-
regioni-v-rastezh-shte-podkrepi-zdravnata-reforma.html 
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Министър Лиляна Павлова: Благодарение на ОП "Регионално развитие" над 77 
града промениха своя облик | | 29.05.2015 11:50 | www.focus-news.net | Новини | 
София. Въпреки многото предизвикателства, с които се срещнахме, към днешна дата съм 
убедена, че ще можем успешно да завършим ОП "Регионално развитие". Трябва не само 
да отчетем едни числа, усвоени в някаква инфраструктура. Благодарение на ОП 
"Регионално развитие" над 77 града промениха своя облик. Това каза Лиляна Павлова , 
министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на конференция на 
тема: "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", 
предаде репортер на Агенция "Фокус". "Над 77 български града получиха инвестиции от 
360 000 000 лева, с които градската среда беше обновена - улица, пешеходни зони, вело-
алеи и много паркове. Това няма пряк икономически принос за развитието на 
икономиката, но има своя индиректен принос, което е важно, защото хората трябва да 
живеят в обновена градска среда", посочи министър Павлова. По думите ? паралелно с 
това над 1500 сгради са били реновирани и обновени, между които много обществени 
сгради и училища. "Почти 100 туристически атракции бяха финансирани по нашата 
програма, включително и над 380 сгради на културната инфраструктура - театри, опери, 
читалища и музеи. Вярвам, че програмата е един букет от инвестиции в градската среда, 
която със сигурност промени живота на гражданите в населените места", допълни още 
министър Павлова. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071131/ministar-lilyana-pavlova-blagodarenie-na-
op-regionalno-razvitie-nad-77-grada-promeniha-svoya-oblik.html 
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Витория Алиата ди Вилафранка, ЕК: България е държава, която е по-интересна за 
инвеститорите и по-безопасна за инвестиране | | 29.05.2015 11:50 | www.focus-
news.net | Новини | 
София. Постигнатите резултати в България са много впечатляващи. Ежедневно може да 
наблюдавате какво се случва в София - непрекъснатите промени, например софийското 
метро. Това заяви по време на конференция, свързана с кохезионната политика 2014-
2020г. - предизвикателства и перспективи директорът на ГД "Регионална и 
урбанистична политика , ЕК" Витория Алиата ди Вилафранка , предаде репортер на 
Агенция "Фокус". Витория Алиата ди Вилафранка отбеляза, че в цялата страна се 
виждат дълги километри построени магистрали. "Бюджетът на ЕС се разходва на базата 
на програмни периоди от 7 години. Към момента сме разплатили 75% от европейските 
средства. Ако през 2007 г. за България са отпуснати 100% от този бюджет, към днешна 
дата вече са разплатени 75%. Между днешна дата и 31 декември 2015 година, трябва да 
бъдат разплатени в България още 2 млрд. евро", посочи Витория Алиата ди 
Вилафранка . По думите ?, България е държава, която е по-интересна за инвеститорите и 
по-безопасна за инвестиране. "От както България се присъедини към ЕС към държавата 
потекоха около 6,5 млрд. евро. Всички знаем, че не е лесно да използваш по подходящ 
начин такъв мащабен пакет от средства под формата на бюджет за публични инвестиции 
в страната", обяви Витория Алиата ди Вилафранка . Тя отбеляза, че е важно и 
образованието и инвестициите в него. "Постигнатото в България е история на успеха. 
Около 200 хил. деца са извадени от старите институции и са поставени в домове, където 
средата е по-близка до домашната", каза още Витория Алиата ди Вилафранка . 
Димка АТАНАСОВА© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071135/vitoriya-aliata-di-vilafranka-ek-balgariya-e-
darzhava-koyato-e-po-interesna-za-investitorite-i-po-bezopasna-za-investirane.html 
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Маргарете Хофман, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ): Най-често 
нарушения има при провеждането на търгове | | 29.05.2015 11:37 | 
www.vestnikstroitel.bg | Новини | Свилена Гражданска | 
Разширената администрация и многото структури, които отговарят за едно и също, дават 
възможност за измами. Това заяви Маргарете Хофман от Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ ) по време на конференцията „Кохезионна политика 2014 – 
2020 – предизвикателства и перспективи “. По думите й най-често нарушения се 
срещат при провеждането на обществените поръчки. „Отчетените нарушения за целия ЕС 
за досегашния програмен период са близо 1,5 млрд. евро“, допълни тя. Според нея са 
нужни нови мерки за превенция на измамите и по-добра координация между различните 
институции на национално и европейско ниво. „Необходимо е да защитаваме финансовия 
интерес на европейските граждани“, подчерта Хофман. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109372_margarete-hofman-evropejskata-sluzhba-za-borba-s-
izmamite-olaf-naj-chesto-narusheniya-ima-pri-provezhdaneto-na-trgove/ 
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Дончев: Контролът и качеството при строителството са много важни | | 29.05.2015 
11:32 | www.novini.bg | Новини | 
Искра Михайлова е родена на 7 септември 1957 г. в София, ... към профила , 
председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, 
предаде репортер на novini.bg.Михайлова приветства дискусията, която е организирана от 
Българската строителна камара. Тя заяви, че присъства на това събитие, тъй катo тя 
вярва в приноса на строителния бранш за развитието на икономиката в България. Също 
така Михайлова подчерта, че това е браншът, който осигурява над 175 000 работни места 
и точи сектор има потенциала да развие своя ресурс и да осигури още трудова заетост. 
Също така строителството може да привлече повече инвестиции в България и е 
конкурентно способно на това в чужбина, каза още тя.Тогава, по думите му, 
финансирането ще бъде намалено. "Вече финансирането няма да бъде безвъзмездно и 
близо 100% както е в момента. Все по - голям финансов инструмент трябва да се търси", 
подчерта Дончев. Също така цената на контрола и качеството е много важно при 
строителството. Всички строителни обекти трябва да бъдат изпълнявани в срок и 
качествено. Трябва да се замислим за личната отговорност, каза още вицепремиерът.Той 
коментира предстоящите местни избори, където ще започнат да се роят сигнали. Дончев 
гарантира че всеки един сигнал ще бъде проверен и по принцип поясни, че практиката 
показва, че 70% от подадените сигнали са клевета. 
http://www.novini.bg/news/285595-дончев-контролът-и-качеството-при-строителството-са-
много-важни.html 
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Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Очаквам скоро да бъде 
одобрена „ОПОС 2014 – 2020“ | | 29.05.2015 11:11 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | 
Свилена Гражданска | 



 

 

 

Очаквам скоро да бъде одобрена „ОПОС 2014 – 2020“. Това заяви по време на 
конференцията на „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и 
перспективи “, организирана от Камарата на строителите в България. „Преминахме 
през една тежка година, през която бяха подложени на изпитания и МОСВ, бенефициенти 
и изпълнители. Изградихме и реконструирахме 32 ПСОВ, над 2700 км водопроводна и 
канализационна мрежа. Това ни дава всички основания, че успешно ще приключим 
програмния период 2007 – 2013 г.“, допълни тя.Ивелина Василева представи 
приоритетните оси по „ОПОС 2014 – 2020“. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109370_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-
ochakvam-skoro-da-bde-odobrena-opos-2014-2020/ 

 
 
Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството: 
Строителите ще имат много работа | | 29.05.2015 11:07 | www.vestnikstroitel.bg | 
Новини | вестник Строител | 
Ако остане вариантът за 15 километров тунел през Кресненското дефиле, по ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще има пари само за този обект. Това заяви 
Лиляна Павлова , министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на 
„Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “, организирана 
от Камарата на строителите в България. „Преди два дни получих становището на 
Експертния съвет към КСБ , в което се препоръчна преминаването през дефилето да е с 
къси тунели, естакади и наземен път“, допълни тя.„Строителите ще имат много работа 
през програмния период 2014 – 2020 г. по ОП „Региони в растеж“, подчерта министър 
Павлова. Тя представи приоритетните оси по програмата. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109368_lilyana-pavlova-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-
blagoustrojstvoto-stroitelite-sche-imat-mnogo-rabota/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/109370_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-ochakvam-skoro-da-bde-odobrena-opos-2014-2020/
http://vestnikstroitel.bg/news/109370_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-ochakvam-skoro-da-bde-odobrena-opos-2014-2020/
http://vestnikstroitel.bg/news/109368_lilyana-pavlova-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-stroitelite-sche-imat-mnogo-rabota/
http://vestnikstroitel.bg/news/109368_lilyana-pavlova-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-stroitelite-sche-imat-mnogo-rabota/


 

 

 

 
 
Акценти в предаването „Добър ден, София” на Радио „Фокус” | | 29.05.2015 10:49 | 
www.focus-news.net | Новини | 
ГалерияСофия. В днешното издание на дневния информационен блок „Добър ден, 
София” на Радио „Фокус” ще проследим актуалните теми на деня. 
Камарата на строителите в България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна 
политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “. Във форума ще вземат 
участие зам. министър-председателят по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи 
основните проекти на София през програмния период 2014 – 2020 г. 
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов ще вземе участие в 
конференция „Зеленият град – България” и „Фестивал на зелените идеи 2015”. 
Последните новини от заседанието на Народното събрание ще ви представяме заедно с 
репортерите на Агенция „Фокус“. 
Тези и още актуални теми, както и новини от страната и света ще следим в днешното 
издание на предаването. 
Водещи от 10.30 до 17 часа: Радина Христова и Цоня Събчева.© 2015 Всички права 
запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071052/ 
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Инж. Светослав Глосов, КСБ: Темата за обществените поръчки е приоритет за 
бизнеса | | 29.05.2015 10:49 | www.focus-news.net | Новини | 
ГалерияСофия. Темата за обществените поръчки е приоритет за бизнеса. За никого не 
тайна, че през последните години строителният бранш разчита основно на обществените 
поръчки, които формират близо 80% от строителната продукция. Това каза инж. 
Светослав Глосов , председател на Камарата на строителите в България, по време на 
конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и 
перспективи ", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Проблемите в сферата пряко 
рефлектират върху компаниите в сектора. През изминали програмен период бяха 
допуснати редица грешки, които спряха финансирането на проектите по Оперативна 
програма "Околна среда" и двете оси по Оперативна програма "Регионално развитие". 
Това доведе до ситуация, в която през по-голямата част от миналата година, фирмите 
бяха принудени да работят без средства, за своя сметка и се превърнаха в кредитори на 
държавата. Ситуацията оказа негативен ефект върху сектор строителство", посочи инж. 
Глосов. По думите му това е довело до декапитализиране на дружествата и спиране на 
плащанията към фирмите подизпълнители и доставчици. "За Камарата на строителите в 
България, налагането на ясни правила и конкуренция и прозрачност в сферата на 
обществените поръчки е един от главните приоритети. Камарата участва с експертна 
комисия при изготвянето на новия Закон за обществените поръчки, чрез който нормите на 
европейските директиви ще станат част от нашето законодателство", обясни още Глосов. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071054/inzh-svetoslav-glosov-ksb-temata-za-
obshtestvenite-porachki-e-prioritet-za-biznesa.html 
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Инж. Светослав Глосов, КСБ: Най-голямото предизвикателство на новия програмен 
период е изграждането на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма" | | 29.05.2015 10:49 | www.focus-
news.net | Новини | 
София. Въпреки, че заради икономическата криза, силните години на строителството 
остават назад в годините, за 2014 година, отрасъла строителство генерира брутна 
добавена стойност от 4.8%. В условията на икономически трудности, в строителния бранш 
работят повече от 175 хил. души а, най-голямото предизвикателство на новия програмен 
период е изграждането на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма".Това каза инж. Светослав Глосов , 
председател на Камарата на строителите в България, по време на конференция на 
тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи ", 
предаде репортер на Агенция "Фокус". "От близо година водим дебат за един от най-
големите проекти, които трябва да бъдат реализирани през новия програмен период - 
ЛОТ 3.2 на АМ "Струма". Преди години е взето решение това да стане с мегасъоръжение, 
което е огромно като мащаби, не само за нашата страна, но и за Европа. Мнението на 
водещи учени и специалисти, обединени в експертен съвет е, че изграждането на такъв 
тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразно и не е съобразено със сеизмичните, 
геоложките и екологичните неясноти, които поставят под риск завършването на обекта", 
посочи инж. Глосов. Той поясни, че експертния съвет на КСБ е изготвила експертно 
становище по изграждането на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма" и го връчи на председателят на 
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент - Искра Михайлова . 
"Камарата категорично подкрепя решението на министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", за 
разработването на алтернативен вариант за преминаване през дефилето - къси тунели, 
естакади и наземен път", допълни още инж. Глосов. 
Иван ЛАЗАРОВ© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция 
"Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071076/inzh-svetoslav-glosov-ksb-nay-golyamoto-
predizvikatelstvo-na-noviya-programen-period-e-izgrazhdaneto-na-lot-32-na-am-struma.html 
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Строителният бранш разчитал основно на обществени поръчки от години | | 
29.05.2015 10:44 | www.news.ibox.bg | Новини | 
Строителният бранш не само дава 175 000 работни места, а има потенциал за изграждане 
на още работни места, потенциал за икономически растеж. Това каза председателят на 
Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова в 
началото на конференция на тема „Кохезионната политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи ".Строителният бранш според нея ще помогне на 
всички институции да се справят с успешното усвояване на средствата от структурния и 
кохезионен фонд . Пред ЕС стоят задачите растеж и заетост, изтъкна Искра Михайлова 
и допълни, че българският строителен бранш има принос в българската икономика. 
Налагането на ясни правила на пазара и реална конкуренция в сферата на обществените 
поръчки са важни за строителния бранш. Това напомни председателят на Камарата на 
строителите в България инж. Светослав Глосов , откривайки конференцията. През 
последните 5 години браншът разчитал основно на обществените поръчки. За изминалия 
период Глосов констатира допуснати редица грешки, довели до спиране на 
финансирането по ОП „Околна среда" и ОП „Регионално развитие". „Надеждите ни са 
насочени към новия програмен период", изтъка Глосов. Над 4 600 български и чужди 
компании са включени в Камарата на строителите в България. Първият панел на 
конференцията касае ефекта от прилагането на кохезионната политика 2007-2013 г. и 
новата кохезионна политика 20014-2020 г. Участие в него ще вземат вицепремиерът по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев , регионалният 
министър Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
и транспортният министър Ивайло Московски. Дончев ще засегне темата за добрите 
практики и уроците, които сме усвоили в прилагането на кохезионната политика в 
България за периода 2007-2013 г. 
http://news.ibox.bg/news/id_234882002 
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Вицепремиерът Томислав Дончев: ЗОП и закона за еврофондовете са ключови за 
новия програмен период | | 29.05.2015 10:39 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Невена 
Картулева | 
„Към момента имаме одобрени пет оперативни програми. ОПРР и ОПОС са в техническа 
процедура и се надявам скоро също да получим „да“ от Брюксел. Новият програмен 
период следва максимата пари срещу реформи. А ние стартирахме много промени, които 
трябва да дадат резултат.Разбрахме колко е важно ефективното програмиране и 
принципа на партньорството. Императив е инвестициите да бъдат насочвани само към 
реформшрани сектори. Пример за това е водния“. С тези думи вицепремиерът Томислав 
Дончева започна изказването си по време на конференцията „Кохезионната политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи “, организирана от КСБ в партньорство 
с ЕК.Той подчерта, че ЗОП и закона за еврофондовете са двата крайъгълни камъка, които 
ще регламентират дейностите с европейско финансиране през новия програмен 
период.Дончев допълни, че облекчаването на административната тежест също е ключов 
въпрос, като напомни, че вече работи новата система ИСУН2 2020.Като 



 

 

 

предизвикателства пред България до 2023 г. той посочи подготовката за намаляващо 
безвъзмездно финансиране от ЕС и повече кредитни инструменти. „Качественият контрол 
и личната отговорност на звената в системата също са обект на дискусия. Сега идват 
местни избори и всички отдели по нередности ще получат стотици сигнали. Половината 
ще се окажат с характер на клевета. Но до един ще бъдат обработени. Това ще глътне 
огромни средства и много време на администрацията. Въппосът е кой ще поеме 
отгорността за задръстването на държавната машина без това да влияе негативно върху 
мотивацията на гражданите да търсят нередности“, коментира вицепремиерът. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109363_vicepremiert-tomislav-donchev-zop-i-zakona-za-
evrofondovete-sa-klyuchovi-za-noviya-programen-period/ 

 
 
Витория Алиата ди Вилафранка, директор на ГД „Регионална и урбанистична 
политика“ на ЕК: В България срещам компетентни хора, които са готови да работят | 
| 29.05.2015 10:20 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Невена Картулева | 
Приемете поздравленията на еврокомисар Корина Крецу към българските власти – за 
успехите, които постигнаха в управлението на еврофондовете. Тук в София се вижда 
колко много сте постигнали благодарение на прекрасния си кмет“. Това заяви Витория 
Алиата ди Вилафранка , директор на дирекция „Изграждане на административен 
капацитет“ в генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика “ на ЕК при 
откриването на конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи “, организирана от КСБ в партньорство с ЕК.Тя 
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коментира необходимостта от административен капацитет на централно и местно ниво за 
подготовка и управление на дейностите, финансирани от еврофондовете. Вилафранка 
уточни, че този проблем е бил общ за източноевропейските страни. Но според нея 
България се е справила с него и е отбелязала значителен напредък. „75 на сто от 
финансирането за страната ви е разплатено към днешна дата. Остават още около 2 млрд. 
евро. Едва ли някой в България ще почива това лято, защото средствата трябва да бъдат 
разплатени до края на 2015 г.“, допълни тя.Според цитираните в презентацията й данни 
60 на сто от средствата за инфраструктура в Европа са представени от структурните 
фондове на ЕС и в ситуация на финансова криза подобни инвестиции биха били 
непосилни на национално ниво. Вилафранка каза още, че за България са нужни и 
вложения в работната сила и образование, изследвония и иновации, така че да се изгради 
капацитет за развитие.„Разбира се, има важни задачи в областта на транспорта за 
свързване с европейската мрежа, изграждането на пречиствателни станции, борбата с 
корупцията. Едва тогава ще можем да кажем, че инвеститорите ще бъдат привлечени от 
България. Но това, което видях ме изпълва с доверие и надежда. Винаги, когато идвам тук 
срещам компетентни хора, които са готови да работят“, обобщи Вилафранка. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109360_vitoriya-aliata-di-vilafranka-direktor-na-gd-regionalna-i-
urbanistichna-politika-na-ek-v-blgariya-srescham-kompetentni-hora-koito-sa-gotovi-da-rabotyat/ 
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Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП: 
Строителите са двигатели на икономиката | | 29.05.2015 10:11 | www.vestnikstroitel.bg 
| Новини | Свилена Гражданска | 
Когато подготвяхме форума ме питаха защо точно с Камарата на строителите в 
България, а аз им отговарях, защото строителите са едни от двигателите на развитието 
на икономиката в страната. Това заяви Искра Михайлова , председател на Комисията 
по регионално развитие на Европейския парламент, по време на откриването на 
конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и 
перспективи “, организирана от Камарата на строителите в България. „Моментът на 
провеждане на конференцията е подходящ, защото приключва програмния период 2007 
– 2013 г., и започва новия. Сега е времето да поговорим за пропуските и да представим 
добрите практики от последните седем години“, допълни тя.„Нови инвестиции ще се 



 

 

 

насочат към държавите-членки на ЕС и необходимо да поговорим как ще се усвоят“, 
подчерта Михайлова. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109358_iskra-mihajlova-predsedatel-na-komisiyata-po-regionalno-
razvitie-na-ep-stroitelite-sa-dvigateli-na-ikonomikata/ 

 
 
Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ: Дългият тунел през 
Кресненското дефиле е нецелесъобразен | | 29.05.2015 10:02 | www.vestnikstroitel.bg | 
Новини | вестник Строител | 
След Експертен съвет към Камарата на строителите в България, от КСБ препоръчваме 
алтернативен вариант на 15 киловетров тунел през Кресненското дефиле. Това заяви 
инж. Светослав Глосов , председател на УС на КСБ по време на конференция 
„Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “, организирана 
от браншовата организация.„Препоръчваме да се изгради алтернативен вариант с 
преминаване с къси тунели, естакади и наземен път. Това е по-добрият вариант. 
Изграждането на 15 километровия тунел е нецелесъобразно“, подчерта инж. Глосов. Той 
връчи становището на Експертния съвет на Камарата на Искра Михайлова – 
председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и на 
Витория Алиата ди Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и 
урбанистична политика “ на ЕК. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109356_inzh-svetoslav-glosov-predsedatel-na-us-na-ksb-dlgiyat-
tunel-prez-kresnenskoto-defile-e-necelesobrazen/ 
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Правят Столична агенция за инвестиции | | 29.05.2015 09:52 | www.kmeta.bg | Новини | 
Столична агенция за инвестиции (САИ) да бъде създадена към Столичната община, 
предложи кметът на София Йорданка Фандъкова .Сред новите членове на съвета са 
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) Кирил Домусчиев, Христо Илиев - собственик на голяма компания за недвижими 
имоти, както и общинските съветници Иван Таков и Владимир Кисьов.Целта на 
създаването на САИ е компаниите, които имат инвестиционни намерения в София, да 
получават от едно място цялата информация, която ги интересува, да бъдат намалени и 
премахнати административните пречки и забавяния, обясни Фандъкова.София е на 30-то 
място между 300 градове по света в класация за икономическо развитие, посочи 
Йорданка Фандъкова . "За последните десет години приносът към БВП на столицата е 
нараснал с 6,7%", каза Фандъкова. Тя добави, че София е европейският град с най-ниска 
безработица. Пред бизнесмените от КРИБ и общинските съветници Фандъкова представи 
Инвестиционната програма на общината за 2015 г., както и Стратегията за иновации."До 
средата на годината ще бъдат спрени от движение старите автобуси "Икарус", съобщи 
още Фандъкова. Тя допълни, че от началото на май по линия 310 в "Люлин" ще се движат 
само нови рейсове. 
http://www.kmeta.bg/pravqt-stolichna-agenciq-za-investicii-47602.html 
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Започна конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и 
перспективи“ | | 29.05.2015 09:51 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | вестник Строител | 
Започна конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и 
перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – председател на 
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.От българска страна 
във форума участва зам. министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева и кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова . В конференцията се 
включат и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов , изп. директор инж. Иван 
Бойков , Витория Алиата ди Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и 
урбанистична политика “ на ЕК, и Маргарете Хофман от Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ ). 
http://vestnikstroitel.bg/news/109353_zapochna-konferenciya-kohezionna-politika-2014-2020-
predizvikatelstva-i-perspektivi/ 
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Министър Ивайло Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи” | | 29.05.2015 08:47 | www.focus-
news.net | Новини | 
София. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи ”, организирана от Камарата на строителите в 
България под патронажа на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент, съобщиха от пресцентъра на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. Форумът има за цел да се направи оценка на политиката за 
сближаване през периода 2007-2013 г., както и да се очертаят перспективите и 
възможностите през новия програмен период 2014 – 2020 г. Събитието ще се проведе от 
9.00 ч. в „София хотел Балкан“, зала „Средец“. © 2015 Всички права запазени. 
Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070977/ministar-ivaylo-moskovski-shte-uchastva-
v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html 
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Министър Лиляна Павлова ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 
2020 г. – предизвикателства и перспективи“ | | 29.05.2015 08:03 | www.focus-radio.net | 
Новини | 
София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще 
участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “, съобщиха от пресцентъра на министерството. На форума Лиляна 
Павлова ще представи основните параметри на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014 – 2020 в рамките на панела „Ефект от прилагането на кохезионната политика 2007 
– 2013 г. и новата кохезионна политика 2014 – 2020 г.“. 
Събитието се провежда под патронажа на председателя на Комисията по регионално 
развитие в Европейския парламент Искра Михайлова и ще се състои от 9.00 часа в 
„София хотел Балкан“, зала „Средец“. 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=839299&reg=1 

 
 
Борисов не дава нито един министър, харесва си ги | | 29.05.2015 07:49 | 
www.vnews.bg | Новини | editor 
Няма да има промени в правителството. Това заяви премиерът Бойко Борисов в 
Димитровград при инспекцията на ремонтираната жп гара.„Кабинетът работи прекрасно, 
който може да предложи по-добър – да заповяда!“, отсече той.Оценката му дойде в 
отговор на исканата от БСП Лява България оставка на правосъдния министър Христо 
Иванов. Червените го атакуваха заради проведеното обсъждане и гласуване при закрити 
врата на Споразумението между България и Международния наказателен съд за 
релокация на свидетели на съда. Вчера премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът 
Томислав Дончев , министърът на транспорта Ивайло Московски, регионалният 
министър Лиляна Павлова участваха в церемонията по откриването на Лот 2 на АМ 
„Марица“ с дължина 34 км. Тя да бъде готова предсрочно до края на септември, обеща 
министър-председателят. Преди откриването на Лот 2 министър Павлова връчи акт 16 на 
шефа на АПИ инж. Лазар Лазаров за пускането на трасето. Борисов благодари на 
археолозите, работили по Лот 1, за спазеното обещание да приключат работата си в срок 
и вече са освободили пътя. Преди да открие официално участъка край Димитровград, 
премиерът инспектира сам трасето, като шофира джипа си до Харманли. Той остана 
доволен. „Драго ми е, като гледам как се преобразява България! Да е жив и здрав Жан-
Клод Юнкер и всички, които ни помагат, тази европейска солидарност, с което сега това се 
случи“, каза премиерът. Министър Лиляна Павлова добави, че с пускането на трасето е 
сбъдната една дългогодишна мечта и припомни, че строежът на аутобана е започнал в 
далечната 1979 година. Сега магистралата се изгражда със съфинансиране от 
Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“. По стара традиция 
вода за безаварийно каране по магистралата поля представителят от ЕК Витория 
Алиата ди Вилафранка . Тя отбеляза, че изграждането на „Марица“, която е част от 
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трансевропейската мрежа, е важен проект не само с национално, но и с европейско 
значение.Копирано от standartnews.comСподелете текущата публикация: 
http://vnews.bg/news/111949 
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Предстоящи събития в страната за 29 май (Агенция „Фокус”) | | 29.05.2015 07:47 | 
www.focus-news.net | Новини | 
*** 
Тутракан. 
Вицепрезидентът Маргарита Попова ще бъде на посещение в Тутракан , където ще даде 
началото на 30-ия юбилеен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Програмата 
на вицепрезидента предвижда среща с кмета д-р Димитър Стефанов. Началото на похода 
ще бъде поставено пред паметника на Таньо войвода в Дунавския град. Програмата на 
вицепремиера предвижда и посещение на мемориалния комплекс „Тутраканска епопея“ в 
село Шуменци. 
*** 
София. 
От 09.30 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“, Камарата на строителите в 
България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – 
предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – 
председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Във 
форумът ще вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева , министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи 
основните проекти на София през програмния период 2014 –2020 г. 
*** 
София. 
От 11.00 часа в Музея на съобщенията заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, министърът на младежта 
и спорта Красен Кралев и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка 
Костадинова ще пуснат в употреба пощенско-филателно издание, посветено на Първите 
Европейски игри Баку 2015 г. 
*** 
София. 
От 11.30 часа в заседателната зала на Министерството на правосъдието министърът на 
правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се постави началото на обществен 
дебат по проекта. 
*** 
Стара Загора. 
От 17.30 часа в Старозагорски минерални бани, хотел „Марица“ министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева ще участва в „Първа среща на говедовъдите-
2015“. 
*** 
София. 
Във Витоша Парк Хотел министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие 
Петия Национален конгрес на пациентските организации, който ще събере представители 
на институциите и пациентите. 
*** 
София. 
От 09.00 часа ще започне редовно заседание на Народното събрание 
*** 



 

 

 

София. 
От 09.30 часа в хотел „Хилтън” заместник-министърът на земеделието и храните доц. 
Георги Костов ще вземе участие в конференция „Зеленият град – България” и „Фестивал 
на зелените идеи 2015”. 
*** 
София. 
От 09.30 часа в в хотел „Радисън“, зала „Бална“ ще се състои кръгла маса на тема 
„Включващо обучение за деца с епилепсия - палитра от идеи, гледни точки и 
равносметки“. 
*** 
София. 
От 10.00 часа в сградата на УниБИТ 1 ще се проведе Национална конференция ИКТ в 
библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство. 
*** 
София. 
От 10.00 часа в Конферентна зала на 7 ет. в МОН, заместник-министърът на 
образованието и науката проф. Николай Денков ще открие пресконференция за 
оповестяване на резултатите от националния преглед на предприемачеството във 
висшите училища в България, направен с помощта на разработения от Европейската 
комисия инструмент за самооценка НЕInnovate. От 10.30 часа, в залата на 5. етаж в МОН 
ще се проведе първото заседание на Направляващия комитет по проект „Швейцарска 
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна 
система”. От 11.00 часа, в залата на 7. етаж в МОН ще се проведе среща на 
ръководството на отдел „Връзки с обществеността“ с представители на медиите. В 12.00 
часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъде 
представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена информация за взетите 
на заседанието решения. 
*** 
София. 
От 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА, Гражданската инициатива „България без 
дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим и Асоциацията на студентите медици в 
България ще даде пресконференция на тема „Да спрем незаконната търговия с 
тютюневи изделия!“ по повод 31 май – Световен ден без тютюн. 
*** 
София. 
От 11.00 часа в хотел „Силвър хаус”, зала „Силвър хаус”, ще се състои пресконференция 
, на която ще бъдат представени реализираните дейности, постигналите цели и 
резултатите от проекта „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на 
служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”. 
*** 
София. 
От 11.00 ч. в зала „Бристол“ на хотел „Хотел Бест Уестърн Плюс Бристол” ще бъде 
проведена заключителна пресконференция по проект „Повишаване на професионалната 
компетентност на служителите от администрацията на Национална служба по зърното 
(НСЗ)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд”. 
*** 
София. 



 

 

 

От 11.00 часа в Аула на Токуда Болница, Софийската опера поставя „Вълшебната 
флейта“ за децата от 6-то Помощно училище. 
*** 
София. 
От 11.30 часа в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше 
Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция по повод 
преобразуването на колежа. 
*** 
София. 
В 14.00 часа на церемония в зала „Колегиум” в Министерството на културата Стефан 
Командарев и Асен Блатечки ще получат наградите, с които бяха удостоени на Фестивала 
на югоизточното европейско кино в Париж през април т.г 
*** 
София. 
От 14.00 часа ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван Вазов“ ще посетят 
Пловдивския апелативен съд. 
*** 
София. 
От 14.00 часа в Информационния център на Министерството на отбраната ще бъде 
представен официално докладът The European interest in an investment treaty with China 
(„Европейският интерес от инвестиционно споразумение с Китай“). Събитието се 
организира от Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за 
инвестиции. 
*** 
София. 
От 15.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе събрание по повод тържеството 
за 90-годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на пострадалите от 
войните от 1925 г. 
*** 
Благоевград. 
Концерт на Смесен хор от гр. Битоля - Р. Македония с диригент Любомир Трифуновски и 
Смесен хор "Ален мак" при Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1866" – Благоевград 
ще се проведе от 19.00 в Големия салон на читалището. 
*** 
Бургас. 
От 10.00 часа в залата на Община Бургас ще гостува златното момиче на бургаския спорт 
– Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената от нея втора световна титла, ще 
поднесе кметът на Община Бургас - Димитър Николов. 
*** 
Бургас. 
От 10.00 часа областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и Бургас и общинските 
председатели в Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в централата на БСП, на 
улица „Фердинандова” 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на улица 
„Фердинандова”60 председателят на БСП Михаил Миков ще даде пресконференция за 
медиите. От 16:00 часа, в хотел „България”, в зала ” Компас” ще се проведе среща на 
симпатизанти и членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, заместник-
председателя Бойко Василев, говорителя на БСП Атанас Мерджанов. 
*** 
Бургас. 



 

 

 

Ще се проведе XVI-ти областни състезания на МПО”Млад огнеборец” и II- ри областни 
ученически състезания „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации”. 
*** 
Бургас. 
От 17.00 часа за пети път ще се проведе Карнавал на биоразнообразието на откритата 
лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина. 
*** 
Бургас. 
От 17.30 часа в КЦ ”Морско казино” ще се проведе Първи Международен фестивал на 
изпълнители на руска музика. 
*** 
Бургас. 
От 17:30 часа в зала „Георги Баев” на Морско казино ще бъде представен филмът 
„Арменците в Бургас”. 
*** 
Варна. 
От 08.00ч. в VІІІ СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ ще се проведе 
връчване на грамота и награждаване на участниците в изложбата „Не на цигарите“. 
*** 
Варна. 
От 10.00 часа в зала „Пленарна“, Община Варна ще се проведе състезание – викторина 
„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Община Варна, дирекция 
„Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – 
Варна. 
*** 
Варна. 
От 19.00 часа в галерия Vinart (ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата 
„Обиколката на Монблан 2”. 
*** 
Велико Търново. 
От 09.00 часа ще бъде отворена и преброена дарителницата на едно от големите 
училища в града - СОУ „Емилиян Станев”. 
*** 
Велико Търново. 
От 10.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, бул. „Никола 
Габровски“ № 23 Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по 
аграрна икономика ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема 
„Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства от 
участие в организации на земеделски стопани“ . 
*** 
Враца. 
От 10.30 часа в Градска концертна зала ще се проведе Областно ученическо състезание 
за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е свята, свободата е мила”- да се гордеем с 
Ботев!” 
*** 
Враца. 
От 17.30 часа в Обща читалня на РБ „Хр. Ботев” ще се състои ХVIII–ти Национален 
литературен конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” . 
*** 



 

 

 

Горна Оряховица. 
От 10.00 часа председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на 
Тържествената сесия на горнооряховския Общински съвет. 
*** 
Казанлък. 
От 10.00 часа в парк „Розариум“ 400 участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и 
дълголетие“ от България си дават среща в Казанлък на държавен преглед. 
*** 
Карлово. 
От 12.30 часа в заседателната зала на Община Карлово кметът на общината д-р Емил 
Кабаиванов ще подпише меморандум за побратимяване с италианската община Озио 
Сотто. 
*** 
Кюстендил. 
От 10.00 часа в заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе ЗАКРИТА 
среща между полиция, община и кметове във връзка с черешовата кампания. 
*** 
Кюстендил. 
От 11.00 часа в кюстендилската болница ще се проведе общо – отчетно събрание на 
акционерите. 
*** 
Ловеч. 
От 13.30 часа в залата на Общински съвет Ловеч ще се проведе пресконференция за 
отчитане на напредъка по проект „Изграждане и функциониране на Областен 
информационен център в община Ловеч" 2. 
*** 
Плевен. 
От 09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен председателят на Общинския 
съвет Дарин Ангелов ще съобщи основните решения, взети на сесията на съвета от 28 
май, 2015 г. и ще коментира най-важните от тях. 
*** 
Плевен. 
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен, Сдружение „Младежки 
европейски инициативи” ще даде пресконференция. 
*** 
Плевен. 
От 16.00 часа в Панорама „Плевенска епопея 1877 г." ще проведе майсторски клас 
талантливата цигуларка и музикална педагожка Йовка Йорданова, преподавател в 
музикалното училище към Московската държавна консерватория. Гостуват възпитаници 
на Московското музикално училище. 
*** 
Пловдив. 
От 14:00 ч. Пловдивският апелативен съд отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова 
гимназия „Иван Вазов“. 
*** 
Пловдив. 
От 16.00 часа в СОУ „Найден Геров“ кв. Столипиново ще се състои урок Panna за 
учениците. 
*** 
Пловдив. 



 

 

 

От 17.00 часа в Цар Симеоновата Градина зад голямата детска площадка ще има 
безплатна детска постановка по повод Деня на детето. 
*** 
Сливен. 
От 16.30 часа, ученици от Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" - 
Сливен ще представят свои картини в къща "Добрович". След журиране на творбите ще 
бъде връчена Наградата на името на Добри Добрев. 
*** 
Сливен. 
Национален форум „25 години читалища в развитие” ще се проведе в Сливен по случай 
25 години от възстановяването на Съюза на народните читалища в България. От 19.30 
часа във фоайето на Община Сливен смесеният хор “Добри Чинтулов” при читалище 
„Зора 1860” ще изнесе тържествен концерт под диригентството на академик Методий 
Григоров. 
*** 
Смолян. 
Продължава кампанията на РЗИ – Смолян, за измерване на въглеродния оксид в ГПЧЕ 
„Иван Вазов” - Смолян, където отново изкушените от цигарите младежи, ще имат 
възможност да измерят въглеродния оксид. 
*** 
Созопол. 
От 29 май до 2 юни 2015 г. в град Созопол ще се проведе четвъртото издание на 
фестивал „Созополис”. 
*** 
Стара Загора. 
От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе среща на кмета Живко 
Тодоров с представителите на медии в града, във връзка с изпълнението на проекта за 
изграждане на велоалеи. 
*** 
Стара Загора. 
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще 
даде пресконференция. 
*** 
Стара Загора. 
От 12.00 часа в Регионалния клуб на БТА – Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани" 
ще даде пресконференция на тема „Отчет за дейността през 2014 година”. 
*** 
Троян. 
От 11.00 до 12.00 часа областният управител на Ловеч Мадлена Ничева и Марк Дилард, 
съветник по политическите и икономическите въпроси към Посолството на САЩ в 
България ще открият наскоро ремонтираното основно училище „Иван Хаджийски“. 
*** 
Търговище. 
От 10.00 часа, в салона на НЧ "Минчо Иванов" в с. Макариополско ще бъдат отбелязани 
45 години от откриване на детска градина "Първи юни". 
*** 
Търговище. 
От 14.00 до 18.00 часа, зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе конференция на 
тема "Социалната политика за деца и семейства на община Търговище - резултати и 
предизвикателства". 



 

 

 

*** 
Търговище. 
От 17.00 часа с шествие по централната градска част в Търговище ще бъдат открити 
девети празници на женските и девически хорове „Проф. Лилия Гюлева". 
*** 
Шумен. 
От 9.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева" на Общината започва Преглед на 
пенсионерската художествена самодейност, организиран от Общинския съюз на 
пенсионерите- 2004. 
*** 
Ямбол. 
След Горан Брегович, „Щурците”, Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила”, 
за кулминационният концерт за Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин 
Горанов и Кристина Димитрова ще пеят от 20.00 часа на сцената в парка. © 2015 Всички 
права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070961/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-29-
may-agentsiya-fokus.html 

 

 
 
Министър Лиляна Павлова ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 
2020 г. – предизвикателства и перспективи“ | | 29.05.2015 07:47 | www.focus-news.net | 
Новини | 
София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще 
участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “, съобщиха от пресцентъра на министерството. На форума Лиляна 
Павлова ще представи основните параметри на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014 – 2020 в рамките на панела „Ефект от прилагането на кохезионната политика 2007 
– 2013 г. и новата кохезионна политика 2014 – 2020 г.“. 
Събитието се провежда под патронажа на председателя на Комисията по регионално 
развитие в Европейския парламент Искра Михайлова и ще се състои от 9.00 часа в 
„София хотел Балкан“, зала „Средец“.© 2015 Всички права запазени. Позоваването на 
Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070961/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-29-may-agentsiya-fokus.html
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http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070969/ministar-lilyana-pavlova-shte-uchastva-v-
konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html 

 
 
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, ще 
открие форум на КСБ | | 29.05.2015 06:35 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Свилена 
Гражданска | 
Камарата на строителите в България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна 
политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа 
на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент. Конференцията ще се проведе днес от 9.30 ч. в зала „Средец“ 
на „София хотел Балкан“.От българска страна във форума ще вземат участие зам. 
министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова ще представи основните проекти на София през 
програмния период 2014 – 2020 г. В конференцията ще се включат и председателят на 
КСБ инж. Светослав Глосов , изп. директор инж. Иван Бойков , Витория Алиата ди 
Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика “ на 
ЕК, и Маргарете Хофман от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ).По 
време на конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на 
проекти в строителния сектор от водещи фирми в бранша.Форумът е възможност в 
началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. да се направи оценка на резултатите 
от финансирането по политиката на сближаване 2007 – 2013 г. за хората и бизнеса, да се 
определят поуките от изпълнението на оперативните програми за досегашния период, 
както и да се очертаят основните предизвикателства и възможности през следващите 
години. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109351_iskra-mihajlova-predsedatel-na-komisiyata-po-regionalno-
razvitie-na-ep-sche-otkrie-forum-na-ksb/ 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070969/ministar-lilyana-pavlova-shte-uchastva-v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070969/ministar-lilyana-pavlova-shte-uchastva-v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html
http://vestnikstroitel.bg/news/109351_iskra-mihajlova-predsedatel-na-komisiyata-po-regionalno-razvitie-na-ep-sche-otkrie-forum-na-ksb/
http://vestnikstroitel.bg/news/109351_iskra-mihajlova-predsedatel-na-komisiyata-po-regionalno-razvitie-na-ep-sche-otkrie-forum-na-ksb/


 

 

 

 
 
Предстоящи събития в страната за днес, 29 май | | 29.05.2015 06:26 | www.cross.bg | 
Новини | Агенция КРОСС 
/КРОСС/ ***Тутракан.Вицепрезидентът Маргарита Попова ще бъде на посещение в 
Тутракан, където ще даде началото на 30-тия юбилеен поход „По стъпките на четата на 
Таньо войвода". Програмата на вицепрезидента предвижда среща с кмета д-р Димитър 
Стефанов. Началото на похода ще бъде поставено пред паметника на Таньо войвода в 
дунавския град. Програмата на вицепремиера предвижда и посещение на мемориалния 
комплекс „Тутраканска епопея" в село Шуменци.***София. От 09.30 ч. в зала „Средец" на 
„София хотел Балкан", Камарата на строителите в България (КСБ ) организира 
конференция „Кохезионна политика 2014 - 2020 - предизвикателства и перспективи ". 
Форумът е под патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент. Във форумът ще вземат участие зам. 
министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на 



 

 

 

регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова ще представи основните проекти на София през 
програмния период 2014 -2020 г.***София. От 11 ч. в Музея на съобщенията заместник-
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери 
Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и председателят на 
Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова ще пуснат в употреба пощенско-
филателно издание, посветено на Първите Европейски игри Баку 2015 г.***София.От 
11.30 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието министърът на 
правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се постави началото на обществен 
дебат по проекта.***Стара Загора. От 17.30 ч. в Старозагорски минерални бани, хотел 
„Марица" министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в „Първа 
среща на говедовъдите-2015".***София.Във Витоша Парк Хотел министърът на 
здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие Петия Национален конгрес на 
пациентските организации, който ще събере представители на институциите и 
пациентите.***София.От 9 ч. ще започне редовно заседание на Народното 
събрание***София. От 9.30 ч. в хотел „Хилтън" заместник-министърът на земеделието и 
храните доц. Георги Костов ще вземе участие в конференция „Зеленият град - България" 
и „Фестивал на зелените идеи 2015".***София.От 09.30 ч. в в хотел „Радисън", зала 
„Бална" ще се състои кръгла маса на тема „Включващо обучение за деца с епилепсия - 
палитра от идеи, гледни точки и равносметки".***София.От 10 ч. в сградата на УниБИТ 1 
ще се проведе Национална конференция ИКТ в библиотечно-информационните науки, 
образованието и културното наследство.***София.От 10 ч. в Конферентна зала на 7 ет. в 
МОН, заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще 
открие пресконференция за оповестяване на резултатите от националния преглед на 
предприемачеството във висшите училища в България, направен с помощта на 
разработения от Европейската комисия инструмент за самооценка НЕInnovate. От 10.30 
ч., в залата на 5. етаж в МОН ще се проведе първото заседание на Направляващия 
комитет по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение 
в българската образователна система". От 11 ч., в залата на 7. етаж в МОН ще се проведе 
среща на ръководството на отдел „Връзки с обществеността" с представители на 
медиите. В 12 ч. в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, на 
която ще бъде представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена 
информация за взетите на заседанието решения.***София. От 10.30 ч. в Националния 
пресклуб на БТА, Гражданската инициатива „България без дим", Коалиция за живот без 
тютюнев дим и Асоциацията на студентите медици в България ще даде 
пресконференция на тема „Да спрем незаконната търговия с тютюневи изделия!" по 
повод 31 май - Световен ден без тютюн.***София.От 11 ч. в хотел „Силвър хаус", зала 
„Силвър хаус", ще се състои пресконференция , на която ще бъдат представени 
реализираните дейности, постигналите цели и резултатите от проекта „Усъвършенстване 
и развитие на компетентностите на служителите от Държавната агенция за метрологичен 
и технически надзор".***София. От 11 ч. в зала „Бристол" на хотел „Хотел Бест Уестърн 
Плюс Бристол" ще бъде проведена заключителна пресконференция по проект 
„Повишаване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на 
Национална служба по зърното (НСЗ)", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".***София. От 11 ч. в Аула на Токуда 
Болница, Софийската опера поставя „Вълшебната флейта" за децата от Шесто помощно 
училище.***София. От 11.30 ч. в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и 
пощи във Висше Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция 



 

 

 

по повод преобразуването на колежа.***София. В 14 ч. на церемония в зала „Колегиум" в 
Министерството на културата Стефан Командарев и Асен Блатечки ще получат 
наградите, с които бяха удостоени на Фестивала на югоизточното европейско кино в 
Париж през април т.г***София.От 14 ч. ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван 
Вазов" ще посетят Пловдивския апелативен съд.***София.От 14 ч. в Информационния 
център на Министерството на отбраната ще бъде представен официално докладът The 
European interest in an investment treaty with China („Европейският интерес от 
инвестиционно споразумение с Китай"). Събитието се организира от Европейският съвет 
за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за инвестиции.***София.От 15 ч. в 
Централния военен клуб ще се проведе събрание по повод тържеството за 90-
годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на пострадалите от войните 
от 1925 година.***Благоевград. Концерт на Смесен хор от гр. Битоля - Р. Македония с 
диригент Любомир Трифуновски и Смесен хор "Ален мак" при Народно читалище "Никола 
Й. Вапцаров 1866" - Благоевград ще се проведе от 19 ч. в Големия салон на 
читалището.***Бургас. От 10 ч. в залата на Община Бургас ще гостува златното момиче на 
бургаския спорт - Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената от нея втора 
световна титла, ще поднесе кметът на Община Бургас - Димитър Николов.***Бургас. От 10 
ч. областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и Бургас и общинските председатели в 
Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в централата на БСП, на улица 
„Фердинандова" 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на улица „Фердинандова"60 
председателят на БСП Михаил Миков ще даде пресконференция за медиите. От 16:00 
часа, в хотел „България", в зала " Компас" ще се проведе среща на симпатизанти и 
членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, заместник-председателя Бойко 
Василев, говорителя на БСП Атанас Мерджанов.***Бургас. Ще се проведе XVI областни 
състезания на МПО"Млад огнеборец" и II- ри областни ученически състезания „Защита от 
пожари, бедствия и извънредни ситуации".***Бургас. От 17 ч. за пети път ще се проведе 
Карнавал на биоразнообразието на откритата лятна сцена „Охлюва" в Морската 
градина.***Бургас. От 17.30 ч. в КЦ "Морско казино" ще се проведе Първи Международен 
фестивал на изпълнители на руска музика.***Бургас.От 17.30 ч. в зала „Георги Баев" на 
Морско казино ще бъде представен филмът „Арменците в Бургас".***Варна. От 8 ч. в VІІІ 
СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин" ще се проведе връчване на грамота и 
награждаване на участниците в изложбата „Не на цигарите".***Варна. От 10 ч. в зала 
„Пленарна", Община Варна ще се проведе състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да 
играем безопасно!", организирано от Община Варна, дирекция „Превенции", Общинската 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Варна.***Варна. От 19 ч. в 
галерия Vinart (ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата „Обиколката на 
Монблан 2".***Велико Търново. От 9 ч. ще бъде отворена и преброена дарителницата на 
едно от големите училища в града - СОУ „Емилиян Станев".***Велико Търново. От 10 ч. в 
залата на Регионална здравна инспекция - Велико Търново, бул. „Никола Габровски" № 23 
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по аграрна икономика 
ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема „Маркетинг на 
селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства от участие в 
организации на земеделски стопани" .***Враца.От 10.30 ч. в Градска концертна зала ще се 
проведе Областно ученическо състезание за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е свята, 
свободата е мила"- да се гордеем с Ботев!"***Враца.От 17.30 ч. в Обща читалня на РБ 
„Хр. Ботев" ще се състои ХVIII-ти Национален литературен конкурс за написване на 
стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев" .***Горна Оряховица. От 10 ч. 
председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на Тържествената 
сесия на горнооряховския Общински съвет.***Казанлък. От 10 ч. в парк „Розариум" 400 



 

 

 

участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и дълголетие" от България си дават среща 
в Казанлък на държавен преглед.***Карлово.От 12.30 ч. в заседателната зала на Община 
Карлово кметът на общината д-р Емил Кабаиванов ще подпише меморандум за 
побратимяване с италианската община Озио Сотто.***Кюстендил. От 10 ч. в 
заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе ЗАКРИТА среща между 
полиция, община и кметове във връзка с черешовата кампания.***Кюстендил. От 11 ч. в 
кюстендилската болница ще се проведе общо - отчетно събрание на акционерите.***Лове 
ч.От 13.30 ч. в залата на Общински съвет Ловеч ще се проведе пресконференция за 
отчитане на напредъка по проект „Изграждане и функциониране на Областен 
информационен център в община Ловеч" 2.***Плевен. От 09.30 ч. в Регионалния пресклуб 
на БТА - Плевен председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов ще съобщи 
основните решения, взети на сесията на съвета от 28 май, 2015 г. и ще коментира най-
важните от тях.***Плевен. От 10 ч. в Регионалния пресклуб на БТА - Плевен, Сдружение 
„Младежки европейски инициативи" ще даде пресконференция.***Плевен.От 16 ч. в 
Панорама „Плевенска епопея 1877 г." ще проведе майсторски клас талантливата 
цигуларка и музикална педагожка Йовка Йорданова, преподавател в музикалното 
училище към Московската държавна консерватория. Гостуват възпитаници на 
Московското музикално училище.***Пловдив.От 14 ч. Пловдивският апелативен съд 
отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван Вазов".***Пловдив. От 16 ч. 
в СОУ „Найден Геров" кв. Столипиново ще се състои урок Panna за учениците.***Пловдив. 
От 17 ч. в Цар Симеоновата Градина зад голямата детска площадка ще има безплатна 
детска постановка по повод Деня на детето.***Сливен. От 16.30 ч., ученици от 
Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" - Сливен ще представят свои 
картини в къща "Добрович". След журиране на творбите ще бъде връчена Наградата на 
името на Добри Добрев.***Сливен. Национален форум „25 години читалища в развитие" 
ще се проведе в Сливен по случай 25 години от възстановяването на Съюза на народните 
читалища в България. От 19.30 ч. във фоайето на Община Сливен смесеният хор "Добри 
Чинтулов" при читалище „Зора 1860" ще изнесе тържествен концерт под диригентството 
на академик Методий Григоров.***Смолян. Продължава кампанията на РЗИ - Смолян, за 
измерване на въглеродния оксид в ГПЧЕ „Иван Вазов" - Смолян, където отново 
изкушените от цигарите младежи, ще имат възможност да измерят въглеродния 
оксид.***Созопол. От 29 май до 2 юни 2015 г. в град Созопол ще се проведе четвъртото 
издание на фестивал „Созополис".***Стара Загора.От 11 ч. в зала 2 на Община Стара 
Загора ще се проведе среща на кмета Живко Тодоров с представителите на медии в 
града, във връзка с изпълнението на проекта за изграждане на велоалеи.***Стара Загора. 
От 11 ч. в Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще даде 
пресконференция.***Стара Загора. От 12 ч. в Регионалния клуб на БТА - Стара Загора, 
Сдружение „Зелени Балкани" ще даде пресконференция на тема „Отчет за дейността 
през 2014 година".***Троян. От 11 до 12 ч. областният управител на Ловеч Мадлена 
Ничева и Марк Дилард, съветник по политическите и икономическите въпроси към 
Посолството на САЩ в България ще открият наскоро ремонтираното основно училище 
„Иван Хаджийски".***Търговище. От 10 ч. в салона на НЧ "Минчо Иванов" в с. 
Макариополско ще бъдат отбелязани 45 години от откриване на детска градина "Първи 
юни".***Търговище. От 14 до 18 ч., зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе 
конференция на тема "Социалната политика за деца и семейства на община Търговище - 
резултати и предизвикателства".***Търговище. От 17 ч. с шествие по централната градска 
част в Търговище ще бъдат открити девети празници на женските и девически хорове 
„Проф. Лилия Гюлева".***Шумен. От 9.30 ч. в зала „Проф. Венета Вичева" на Общината 
започва Преглед на пенсионерската художествена самодейност, организиран от 
Общинския съюз на пенсионерите- 2004.***Ямбол. След Горан Брегович, „Щурците", 



 

 

 

Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила", за кулминационният концерт за 
Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин Горанов и Кристина Димитрова ще 
пеят от 20 ч. на сцената в парка. 
http://www.cross.bg/provede-zala-preskonferentziya-1467209.html 
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Предстоящи събития в страната за 29 май (Агенция „Фокус”) | | 29.05.2015 00:34 | 
www.focus-news.net | Новини | 
***Тутракан. 
Вицепрезидентът Маргарита Попова ще бъде на посещение в Тутракан , където ще даде 
началото на 30-ия юбилеен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Програмата 
на вицепрезидента предвижда среща с кмета д-р Димитър Стефанов. Началото на похода 
ще бъде поставено пред паметника на Таньо войвода в Дунавския град. Програмата на 
вицепремиера предвижда и посещение на мемориалния комплекс „Тутраканска епопея“ в 
село Шуменци. 
***София. 
От 09.30 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“, Камарата на строителите в 
България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – 
предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – 
председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Във 
форумът ще вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева , министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи 
основните проекти на София през програмния период 2014 –2020 г. 
***София. 
От 11.00 часа в Музея на съобщенията заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, министърът на младежта 
и спорта Красен Кралев и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка 
Костадинова ще пуснат в употреба пощенско-филателно издание, посветено на Първите 
Европейски игри Баку 2015 г. 



 

 

 

***София. 
От 11.30 часа в заседателната зала на Министерството на правосъдието министърът на 
правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се постави началото на обществен 
дебат по проекта. 
***Стара Загора. 
От 17.30 часа в Старозагорски минерални бани, хотел „Марица“ министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева ще участва в „Първа среща на говедовъдите-
2015“. 
***София. 
Във Витоша Парк Хотел министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие 
Петия Национален конгрес на пациентските организации, който ще събере представители 
на институциите и пациентите. 
***София. 
От 09.00 часа ще започне редовно заседание на Народното събрание 
***София. 
От 09.30 часа в хотел „Хилтън” заместник-министърът на земеделието и храните доц. 
Георги Костов ще вземе участие в конференция „Зеленият град – България” и „Фестивал 
на зелените идеи 2015”. 
***София. 
От 09.30 часа в в хотел „Радисън“, зала „Бална“ ще се състои кръгла маса на тема 
„Включващо обучение за деца с епилепсия - палитра от идеи, гледни точки и 
равносметки“. 
***София. 
От 10.00 часа в сградата на УниБИТ 1 ще се проведе Национална конференция ИКТ в 
библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство. 
***София. 
От 10.00 часа в Конферентна зала на 7 ет. в МОН, заместник-министърът на 
образованието и науката проф. Николай Денков ще открие пресконференция за 
оповестяване на резултатите от националния преглед на предприемачеството във 
висшите училища в България, направен с помощта на разработения от Европейската 
комисия инструмент за самооценка НЕInnovate. От 10.30 часа, в залата на 5. етаж в МОН 
ще се проведе първото заседание на Направляващия комитет по проект „Швейцарска 
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна 
система”. От 11.00 часа, в залата на 7. етаж в МОН ще се проведе среща на 
ръководството на отдел „Връзки с обществеността“ с представители на медиите. В 12.00 
часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъде 
представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена информация за взетите 
на заседанието решения. 
***София. 
От 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА, Гражданската инициатива „България без 
дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим и Асоциацията на студентите медици в 
България ще даде пресконференция на тема „Да спрем незаконната търговия с 
тютюневи изделия!“ по повод 31 май – Световен ден без тютюн. 
***София. 
От 11.00 часа в хотел „Силвър хаус”, зала „Силвър хаус”, ще се състои пресконференция 
, на която ще бъдат представени реализираните дейности, постигналите цели и 
резултатите от проекта „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на 
служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”. 
***София. 



 

 

 

От 11.00 ч. в зала „Бристол“ на хотел „Хотел Бест Уестърн Плюс Бристол” ще бъде 
проведена заключителна пресконференция по проект „Повишаване на професионалната 
компетентност на служителите от администрацията на Национална служба по зърното 
(НСЗ)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд”. 
***София. 
От 11.00 часа в Аула на Токуда Болница, Софийската опера поставя „Вълшебната 
флейта“ за децата от 6-то Помощно училище. 
***София. 
От 11.30 часа в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше 
Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция по повод 
преобразуването на колежа. 
***София. 
В 14.00 часа на церемония в зала „Колегиум” в Министерството на културата Стефан 
Командарев и Асен Блатечки ще получат наградите, с които бяха удостоени на Фестивала 
на югоизточното европейско кино в Париж през април т.г 
***София. 
От 14.00 часа ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван Вазов“ ще посетят 
Пловдивския апелативен съд. 
***София. 
От 14.00 часа в Информационния център на Министерството на отбраната ще бъде 
представен официално докладът The European interest in an investment treaty with China 
(„Европейският интерес от инвестиционно споразумение с Китай“). Събитието се 
организира от Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за 
инвестиции. 
***София. 
От 15.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе събрание по повод тържеството 
за 90-годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на пострадалите от 
войните от 1925 г. 
***Благоевград. 
Концерт на Смесен хор от гр. Битоля - Р. Македония с диригент Любомир Трифуновски и 
Смесен хор "Ален мак" при Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1866" – Благоевград 
ще се проведе от 19.00 в Големия салон на читалището. 
***Бургас. 
От 10.00 часа в залата на Община Бургас ще гостува златното момиче на бургаския спорт 
– Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената от нея втора световна титла, ще 
поднесе кметът на Община Бургас - Димитър Николов. 
***Бургас. 
От 10.00 часа областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и Бургас и общинските 
председатели в Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в централата на БСП, на 
улица „Фердинандова” 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на улица 
„Фердинандова”60 председателят на БСП Михаил Миков ще даде пресконференция за 
медиите. От 16:00 часа, в хотел „България”, в зала ” Компас” ще се проведе среща на 
симпатизанти и членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, заместник-
председателя Бойко Василев, говорителя на БСП Атанас Мерджанов. 
***Бургас. 
Ще се проведе XVI-ти областни състезания на МПО”Млад огнеборец” и II- ри областни 
ученически състезания „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации”. 
***Бургас. 



 

 

 

От 17.00 часа за пети път ще се проведе Карнавал на биоразнообразието на откритата 
лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина. 
***Бургас. 
От 17.30 часа в КЦ ”Морско казино” ще се проведе Първи Международен фестивал на 
изпълнители на руска музика. 
***Бургас. 
От 17:30 часа в зала „Георги Баев” на Морско казино ще бъде представен филмът 
„Арменците в Бургас”. 
***Варна. 
От 08.00ч. в VІІІ СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ ще се проведе 
връчване на грамота и награждаване на участниците в изложбата „Не на цигарите“. 
***Варна. 
От 10.00 часа в зала „Пленарна“, Община Варна ще се проведе състезание – викторина 
„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Община Варна, дирекция 
„Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – 
Варна. 
***Варна. 
От 19.00 часа в галерия Vinart (ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата 
„Обиколката на Монблан 2”. 
***Велико Търново. 
От 09.00 часа ще бъде отворена и преброена дарителницата на едно от големите 
училища в града - СОУ „Емилиян Станев”. 
***Велико Търново. 
От 10.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, бул. „Никола 
Габровски“ № 23 Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по 
аграрна икономика ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема 
„Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства от 
участие в организации на земеделски стопани“ . 
***Враца. 
От 10.30 часа в Градска концертна зала ще се проведе Областно ученическо състезание 
за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е свята, свободата е мила”- да се гордеем с 
Ботев!” 
***Враца. 
От 17.30 часа в Обща читалня на РБ „Хр. Ботев” ще се състои ХVIII–ти Национален 
литературен конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” . 
***Горна Оряховица. 
От 10.00 часа председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на 
Тържествената сесия на горнооряховския Общински съвет. 
***Казанлък. 
От 10.00 часа в парк „Розариум“ 400 участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и 
дълголетие“ от България си дават среща в Казанлък на държавен преглед. 
***Карлово. 
От 12.30 часа в заседателната зала на Община Карлово кметът на общината д-р Емил 
Кабаиванов ще подпише меморандум за побратимяване с италианската община Озио 
Сотто. 
***Кюстендил. 
От 10.00 часа в заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе ЗАКРИТА 
среща между полиция, община и кметове във връзка с черешовата кампания. 
***Кюстендил. 



 

 

 

От 11.00 часа в кюстендилската болница ще се проведе общо – отчетно събрание на 
акционерите. 
***Ловеч. 
От 13.30 часа в залата на Общински съвет Ловеч ще се проведе пресконференция за 
отчитане на напредъка по проект „Изграждане и функциониране на Областен 
информационен център в община Ловеч" 2. 
***Плевен. 
От 09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен председателят на Общинския 
съвет Дарин Ангелов ще съобщи основните решения, взети на сесията на съвета от 28 
май, 2015 г. и ще коментира най-важните от тях. 
***Плевен. 
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен, Сдружение „Младежки 
европейски инициативи” ще даде пресконференция. 
***Плевен. 
От 16.00 часа в Панорама „Плевенска епопея 1877 г." ще проведе майсторски клас 
талантливата цигуларка и музикална педагожка Йовка Йорданова, преподавател в 
музикалното училище към Московската държавна консерватория. Гостуват възпитаници 
на Московското музикално училище. 
***Пловдив. 
От 14:00 ч. Пловдивският апелативен съд отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова 
гимназия „Иван Вазов“. 
***Пловдив. 
От 16.00 часа в СОУ „Найден Геров“ кв. Столипиново ще се състои урок Panna за 
учениците. 
***Пловдив. 
От 17.00 часа в Цар Симеоновата Градина зад голямата детска площадка ще има 
безплатна детска постановка по повод Деня на детето. 
***Сливен. 
От 16.30 часа, ученици от Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" - 
Сливен ще представят свои картини в къща "Добрович". След журиране на творбите ще 
бъде връчена Наградата на името на Добри Добрев. 
***Сливен. 
Национален форум „25 години читалища в развитие” ще се проведе в Сливен по случай 
25 години от възстановяването на Съюза на народните читалища в България. От 19.30 
часа във фоайето на Община Сливен смесеният хор “Добри Чинтулов” при читалище 
„Зора 1860” ще изнесе тържествен концерт под диригентството на академик Методий 
Григоров. 
***Смолян. 
Продължава кампанията на РЗИ – Смолян, за измерване на въглеродния оксид в ГПЧЕ 
„Иван Вазов” - Смолян, където отново изкушените от цигарите младежи, ще имат 
възможност да измерят въглеродния оксид. 
***Созопол. 
От 29 май до 2 юни 2015 г. в град Созопол ще се проведе четвъртото издание на 
фестивал „Созополис”. 
***Стара Загора. 
От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе среща на кмета Живко 
Тодоров с представителите на медии в града, във връзка с изпълнението на проекта за 
изграждане на велоалеи. 
***Стара Загора. 



 

 

 

От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще 
даде пресконференция. 
***Стара Загора. 
От 12.00 часа в Регионалния клуб на БТА – Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани" 
ще даде пресконференция на тема „Отчет за дейността през 2014 година”. 
***Троян. 
От 11.00 до 12.00 часа областният управител на Ловеч Мадлена Ничева и Марк Дилард, 
съветник по политическите и икономическите въпроси към Посолството на САЩ в 
България ще открият наскоро ремонтираното основно училище „Иван Хаджийски“. 
***Търговище. 
От 10.00 часа, в салона на НЧ "Минчо Иванов" в с. Макариополско ще бъдат отбелязани 
45 години от откриване на детска градина "Първи юни". 
***Търговище. 
От 14.00 до 18.00 часа, зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе конференция на 
тема "Социалната политика за деца и семейства на община Търговище - резултати и 
предизвикателства". 
***Търговище. 
От 17.00 часа с шествие по централната градска част в Търговище ще бъдат открити 
девети празници на женските и девически хорове „Проф. Лилия Гюлева". 
***Шумен. 
От 9.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева" на Общината започва Преглед на 
пенсионерската художествена самодейност, организиран от Общинския съюз на 
пенсионерите- 2004. 
***Ямбол. 
След Горан Брегович, „Щурците”, Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила”, 
за кулминационният концерт за Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин 
Горанов и Кристина Димитрова ще пеят от 20.00 часа на сцената в парка. © 2015 Всички 
права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2070920/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-29-
may-agentsiya-fokus.html 
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Конференция "Кохезионна политика (2014-2020) - предизвикателства и перспективи " 
започва от 9.30 ч. в "София хотел Балкан". Форумът е организиран от Камарата на 
строителите в България и е под патронажа на Искра Михайлова - председател 
на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. За участие във 
форума са поканени вицепремиерът по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, столичният кмет Йорданка Фандъкова . 
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1089176 
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Предстоящи събития в страната за 29 май (Агенция „Фокус”) Предстоящи събития в 
страната за 29 май | | 28.05.2015 22:36 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Емил 
Христов | 
София.От 09.30 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“, Камарата на 
строителите в България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 
2020 – предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра 
Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент. Във форумът ще вземат участие зам. министър-председателят по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев , министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева , министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова ще представи основните проекти на София през програмния 
период 2014 –2020 г.***София.От 11.00 часа в Музея на съобщенията заместник-
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери 
Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и председателят на 
Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова ще пуснат в употреба пощенско-
филателно издание, посветено на Първите Европейски игри Баку 2015 г.***София.От 
11.30 часа в заседателната зала на Министерството на правосъдието министърът на 
правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се постави началото на обществен 
дебат по проекта.***Стара Загора.От 17.30 часа в Старозагорски минерални бани, хотел 
„Марица“ министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в „Първа 
среща на говедовъдите-2015“.***София.Във Витоша Парк Хотел министърът на 
здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие Петия Национален конгрес на 
пациентските организации, който ще събере представители на институциите и 
пациентите.***София.От 09.00 часа ще започне редовно заседание на Народното 
събрание***София.От 09.30 часа в хотел „Хилтън” заместник-министърът на земеделието 
и храните доц. Георги Костов ще вземе участие в конференция „Зеленият град – 
България” и „Фестивал на зелените идеи 2015”.***София.От 09.30 часа в в хотел 
„Радисън“, зала „Бална“ ще се състои кръгла маса на тема „Включващо обучение за деца 
с епилепсия – палитра от идеи, гледни точки и равносметки“.***София.От 10.00 часа в 
сградата на УниБИТ 1 ще се проведе Национална конференция ИКТ в библиотечно-



 

 

 

информационните науки, образованието и културното наследство.***София.От 10.00 часа 
в Конферентна зала на 7 ет. в МОН, заместник-министърът на образованието и науката 
проф. Николай Денков ще открие пресконференция за оповестяване на резултатите от 
националния преглед на предприемачеството във висшите училища в България, направен 
с помощта на разработения от Европейската комисия инструмент за самооценка 
НЕInnovate. От 10.30 часа, в залата на 5. етаж в МОН ще се проведе първото заседание 
на Направляващия комитет по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на 
дуалното обучение в българската образователна система”. От 11.00 часа, в залата на 7. 
етаж в МОН ще се проведе среща на ръководството на отдел „Връзки с обществеността“ 
с представители на медиите. В 12.00 часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе 
пресконференция за журналисти, на която ще бъде представен проектът за дуално 
обучение и ще бъде оповестена информация за взетите на заседанието 
решения.***София.От 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА, Гражданската 
инициатива „България без дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим и Асоциацията на 
студентите медици в България ще даде пресконференция на тема „Да спрем 
незаконната търговия с тютюневи изделия!“ по повод 31 май – Световен ден без 
тютюн.***София.От 11.00 часа в хотел „Силвър хаус”, зала „Силвър хаус”, ще се състои 
пресконференция , на която ще бъдат представени реализираните дейности, 
постигналите цели и резултатите от проекта „Усъвършенстване и развитие на 
компетентностите на служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор”.***София.От 11.00 ч. в зала „Бристол“ на хотел „Хотел Бест Уестърн Плюс 
Бристол” ще бъде проведена заключителна пресконференция по проект „Повишаване на 
професионалната компетентност на служителите от администрацията на Национална 
служба по зърното (НСЗ)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд”.***София.От 11.00 часа в Аула на Токуда 
Болница, Софийската опера поставя „Вълшебната флейта“ за децата от 6-то Помощно 
училище.***София.От 11.30 часа в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и 
пощи във Висше Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция 
по повод преобразуването на колежа.***София.В 14.00 часа на церемония в зала 
„Колегиум” в Министерството на културата Стефан Командарев и Асен Блатечки ще 
получат наградите, с които бяха удостоени на Фестивала на югоизточното европейско 
кино в Париж през април т.г***София.От 14.00 часа ученици от 9 клас на Езикова гимназия 
„Иван Вазов“ ще посетят Пловдивския апелативен съд.***София.От 14.00 часа в 
Информационния център на Министерството на отбраната ще бъде представен 
официално докладът The European interest in an investment treaty with China 
(„Европейският интерес от инвестиционно споразумение с Китай“). Събитието се 
организира от Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за 
инвестиции.***София.От 15.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе събрание по 
повод тържеството за 90-годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на 
пострадалите от войните от 1925 г.***Благоевград.Концерт на Смесен хор от гр. Битоля – 
Р. Македония с диригент Любомир Трифуновски и Смесен хор „Ален мак“ при Народно 
читалище „Никола Й. Вапцаров 1866? – Благоевград ще се проведе от 19.00 в Големия 
салон на читалището.***Бургас.От 10.00 часа в залата на Община Бургас ще гостува 
златното момиче на бургаския спорт – Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената 
от нея втора световна титла, ще поднесе кметът на Община Бургас – Димитър 
Николов.***Бургас.От 10.00 часа областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и Бургас и 
общинските председатели в Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в 
централата на БСП, на улица „Фердинандова” 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на 
улица „Фердинандова”60 председателят на БСП Михаил Миков ще даде 



 

 

 

пресконференция за медиите. От 16:00 часа, в хотел „България”, в зала ” Компас” ще се 
проведе среща на симпатизанти и членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, 
заместник-председателя Бойко Василев, говорителя на БСП Атанас 
Мерджанов.***Бургас.Ще се проведе XVI-ти областни състезания на МПО”Млад 
огнеборец” и II- ри областни ученически състезания „Защита от пожари, бедствия и 
извънредни ситуации”.***Бургас.От 17.00 часа за пети път ще се проведе Карнавал на 
биоразнообразието на откритата лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина.***Бургас.От 
17.30 часа в КЦ ”Морско казино” ще се проведе Първи Международен фестивал на 
изпълнители на руска музика.***Бургас.От 17:30 часа в зала „Георги Баев” на Морско 
казино ще бъде представен филмът „Арменците в Бургас”.***Варна.От 08.00ч. в VІІІ СОУ с 
преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ ще се проведе връчване на грамота и 
награждаване на участниците в изложбата „Не на цигарите“.***Варна.От 10.00 часа в зала 
„Пленарна“, Община Варна ще се проведе състезание – викторина „Ваканция, здравей! Да 
играем безопасно!“, организирано от Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна.***Варна.От 19.00 часа в 
галерия Vinart (ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата „Обиколката на 
Монблан 2”.***Велико Търново.От 09.00 часа ще бъде отворена и преброена 
дарителницата на едно от големите училища в града – СОУ „Емилиян Станев”.***Велико 
Търново.От 10.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, бул. 
„Никола Габровски“ № 23 Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и 
Института по аграрна икономика ще проведат съвместна информационна среща-семинар 
на тема „Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства 
от участие в организации на земеделски стопани“ .***Враца.От 10.30 часа в Градска 
концертна зала ще се проведе Областно ученическо състезание за деца от 5 и 6 клас на 
тема „Истината е свята, свободата е мила”- да се гордеем с Ботев!”***Враца.От 17.30 часа 
в Обща читалня на РБ „Хр. Ботев” ще се състои ХVIII–ти Национален литературен конкурс 
за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” .***Горна Оряховица.От 
10.00 часа председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на 
Тържествената сесия на горнооряховския Общински съвет.***Казанлък.От 10.00 часа в 
парк „Розариум“ 400 участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и дълголетие“ от 
България си дават среща в Казанлък на държавен преглед.***Карлово.От 12.30 часа в 
заседателната зала на Община Карлово кметът на общината д-р Емил Кабаиванов ще 
подпише меморандум за побратимяване с италианската община Озио 
Сотто.***Кюстендил.От 10.00 часа в заседателната зала на община Кюстендил ще се 
проведе ЗАКРИТА среща между полиция, община и кметове във връзка с черешовата 
кампания.***Кюстендил.От 11.00 часа в кюстендилската болница ще се проведе общо – 
отчетно събрание на акционерите.***Ловеч.От 13.30 часа в залата на Общински съвет 
Ловеч ще се проведе пресконференция за отчитане на напредъка по проект „Изграждане 
и функциониране на Областен информационен център в община Ловеч“ 2.***Плевен.От 
09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен председателят на Общинския съвет 
Дарин Ангелов ще съобщи основните решения, взети на сесията на съвета от 28 май, 
2015 г. и ще коментира най-важните от тях.***Плевен.От 10.00 часа в Регионалния 
пресклуб на БТА – Плевен, Сдружение „Младежки европейски инициативи” ще даде 
пресконференция.***Плевен.От 16.00 часа в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ ще 
проведе майсторски клас талантливата цигуларка и музикална педагожка Йовка 
Йорданова, преподавател в музикалното училище към Московската държавна 
консерватория. Гостуват възпитаници на Московското музикално училище.***Пловдив.От 
14:00 ч. Пловдивският апелативен съд отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова 
гимназия „Иван Вазов“.***Пловдив.От 16.00 часа в СОУ „Найден Геров“ кв. Столипиново 



 

 

 

ще се състои урок Panna за учениците.***Пловдив.От 17.00 часа в Цар Симеоновата 
Градина зад голямата детска площадка ще има безплатна детска постановка по повод 
Деня на детето.***Сливен.От 16.30 часа, ученици от Националната художествена 
гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен ще представят свои картини в къща „Добрович“. 
След журиране на творбите ще бъде връчена Наградата на името на Добри 
Добрев.***Сливен.Национален форум „25 години читалища в развитие” ще се проведе в 
Сливен по случай 25 години от възстановяването на Съюза на народните читалища в 
България. От 19.30 часа във фоайето на Община Сливен смесеният хор “Добри Чинтулов” 
при читалище „Зора 1860” ще изнесе тържествен концерт под диригентството на академик 
Методий Григоров.***Смолян.Продължава кампанията на РЗИ – Смолян, за измерване на 
въглеродния оксид в ГПЧЕ „Иван Вазов” – Смолян, където отново изкушените от цигарите 
младежи, ще имат възможност да измерят въглеродния оксид.***Созопол.От 29 май до 2 
юни 2015 г. в град Созопол ще се проведе четвъртото издание на фестивал 
„Созополис”.***Стара Загора.От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се 
проведе среща на кмета Живко Тодоров с представителите на медии в града, във връзка 
с изпълнението на проекта за изграждане на велоалеи.***Стара Загора.От 11.00 часа в 
Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще даде 
пресконференция.***Стара Загора.От 12.00 часа в Регионалния клуб на БТА – Стара 
Загора, Сдружение „Зелени Балкани“ ще даде пресконференция на тема „Отчет за 
дейността през 2014 година”.***Троян.От 11.00 до 12.00 часа областният управител на 
Ловеч Мадлена Ничева и Марк Дилард, съветник по политическите и икономическите 
въпроси към Посолството на САЩ в България ще открият наскоро ремонтираното основно 
училище „Иван Хаджийски“.***Търговище.От 10.00 часа, в салона на НЧ „Минчо Иванов“ в 
с. Макариополско ще бъдат отбелязани 45 години от откриване на детска градина „Първи 
юни“.***Търговище.От 14.00 до 18.00 часа, зала на хотел „Терра Европа“ ще се проведе 
конференция на тема „Социалната политика за деца и семейства на община Търговище 
– резултати и предизвикателства“.***Търговище.От 17.00 часа с шествие по централната 
градска част в Търговище ще бъдат открити девети празници на женските и девически 
хорове „Проф. Лилия Гюлева“.***Шумен.От 9.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ на 
Общината започва Преглед на пенсионерската художествена самодейност, организиран 
от Общинския съюз на пенсионерите- 2004.***Ямбол.След Горан Брегович, „Щурците”, 
Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила”, за кулминационният концерт за 
Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин Горанов и Кристина Димитрова ще 
пеят от 20.00 часа на сцената в парка. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109349_predstoyaschi-sbitiya-v-stranata-za-29-maj-agenciya-
fokus-predstoyaschi-sbitiya-v-stranata-za-29-maj/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/109349_predstoyaschi-sbitiya-v-stranata-za-29-maj-agenciya-fokus-predstoyaschi-sbitiya-v-stranata-za-29-maj/
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Кметът на София Йорданка Фандъкова и Витория Алиата ди Вилафранка ще 
проверят строителството на завода за механично-биологично третиране на 
отпадъци | | 28.05.2015 22:02 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Свилена Гражданска | 
На 29 май от 14.15 часа кметът на София Йорданка Фандъкова , Витория Алиата ди 
Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика ” 
вЕвропейска комисия и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще 
посетят строителството на инсталацията за механично-биологично третиране на 
отпадъци.Инсталацията се изгражда в местност Садината, до с.Яна. Проектът се 
изпълнява по ОП „Околна среда“ 
http://vestnikstroitel.bg/news/109342_kmett-na-sofiya-jordanka-fandkova-i-vitoriya-aliata-di-
vilafranka-sche-proveryat-stroitelstvoto-na-zavoda-za-mehanichno-biologichno-tretirane-na-
otpadci/ 
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***Тутракан /КРОСС/ Вицепрезидентът Маргарита Попова ще бъде на посещение в 
Тутракан , където ще даде началото на 30-ия юбилеен поход „По стъпките на четата на 
Таньо войвода". Програмата на вицепрезидента предвижда среща с кмета д-р Димитър 
Стефанов. Началото на похода ще бъде поставено пред паметника на Таньо войвода в 
Дунавския град. Програмата на вицепремиера предвижда и посещение на мемориалния 
комплекс „Тутраканска епопея" в село Шуменци.***София /КРОСС/ От 09.30 часа в зала 
„Средец" на „София хотел Балкан", Камарата на строителите в България (КСБ ) 
организира конференция „Кохезионна политика 2014 - 2020 - предизвикателства и 
перспективи ". Форумът е под патронажа на Искра Михайлова - председател на 
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Във форумът ще 
вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи основните 
проекти на София през програмния период 2014 -2020 г.***София /КРОСС/ От 11.00 часа в 
Музея на съобщенията заместник-министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Валери Борисов, министърът на младежта и спорта Красен 
Кралев и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова ще 
пуснат в употреба пощенско-филателно издание, посветено на Първите Европейски игри 
Баку 2015 г.***София /КРОСС/ От 11.30 часа в заседателната зала на Министерството на 
правосъдието министърът на правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите 
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се 
постави началото на обществен дебат по проекта.***София /КРОСС/ Във Витоша Парк 
Хотел министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие Петия Национален 
конгрес на пациентските организации, който ще събере представители на институциите и 
пациентите.***София /КРОСС/ От 09.00 часа ще започне редовно заседание на 
Народното събрание***София /КРОСС/ От 09.30 часа в хотел „Хилтън" заместник-
министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов ще вземе участие в 
конференция „Зеленият град - България" и „Фестивал на зелените идеи 2015".***София 
/КРОСС/ От 09.30 часа в в хотел „Радисън", зала „Бална" ще се състои кръгла маса на 
тема „Включващо обучение за деца с епилепсия - палитра от идеи, гледни точки и 
равносметки".***София /КРОСС/ От 10.00 часа в сградата на УниБИТ 1 ще се проведе 
Национална конференция ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и 
културното наследство.***София /КРОСС/ От 10.00 часа в Конферентна зала на 7 ет. в 
МОН, заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще 
открие пресконференция за оповестяване на резултатите от националния преглед на 
предприемачеството във висшите училища в България, направен с помощта на 
разработения от Европейската комисия инструмент за самооценка НЕInnovate. От 10.30 
часа, в залата на 5. етаж в МОН ще се проведе първото заседание на Направляващия 
комитет по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение 
в българската образователна система". От 11.00 часа, в залата на 7. етаж в МОН ще се 
проведе среща на ръководството на отдел „Връзки с обществеността" с представители на 
медиите. В 12.00 часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, 
на която ще бъде представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена 
информация за взетите на заседанието решения.***София /КРОСС/ От 10.30 часа в 
Националния пресклуб на БТА, Гражданската инициатива „България без дим", Коалиция 



 

 

 

за живот без тютюнев дим и Асоциацията на студентите медици в България ще даде 
пресконференция на тема „Да спрем незаконната търговия с тютюневи изделия!" по 
повод 31 май - Световен ден без тютюн.***София /КРОСС/ От 11.00 часа в хотел „Силвър 
хаус", зала „Силвър хаус", ще се състои пресконференция , на която ще бъдат 
представени реализираните дейности, постигналите цели и резултатите от проекта 
„Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите от Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор".***София /КРОСС/ От 11.00 ч. в зала 
„Бристол" на хотел „Хотел Бест Уестърн Плюс Бристол" ще бъде проведена заключителна 
пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на 
служителите от администрацията на Национална служба по зърното (НСЗ)", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд".***София /КРОСС/ От 11.00 часа в Аула на Токуда Болница, Софийската опера 
поставя „Вълшебната флейта" за децата от 6-то Помощно училище.***София /КРОСС/ От 
11.30 часа в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше 
Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция по повод 
преобразуването на колежа.***София /КРОСС/ В 14.00 часа на церемония в зала 
„Колегиум" в Министерството на културата Стефан Командарев и Асен Блатечки ще 
получат наградите, с които бяха удостоени на Фестивала на югоизточното европейско 
кино в Париж през април т.г***София /КРОСС/ От 14.00 часа в Информационния център 
на Министерството на отбраната ще бъде представен официално докладът The European 
interest in an investment treaty with China („Европейският интерес от инвестиционно 
споразумение с Китай"). Събитието се организира от Европейският съвет за външна 
политика (ЕСВП) и Българската агенция за инвестиции.***София /КРОСС/ От 15.00 часа в 
Централния военен клуб ще се проведе събрание по повод тържеството за 90-
годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на пострадалите от войните 
от 1925 г.***Благоевград /КРОСС/ Концерт на Смесен хор от гр. Битоля - Р. Македония с 
диригент Любомир Трифуновски и Смесен хор "Ален мак" при Народно читалище "Никола 
Й. Вапцаров 1866" - Благоевград ще се проведе от 19.00 в Големия салон на 
читалището.***Бургас /КРОСС/ От 10.00 часа в залата на Община Бургас ще гостува 
златното момиче на бургаския спорт - Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената 
от нея втора световна титла, ще поднесе кметът на Община Бургас - Димитър 
Николов.***Бургас /КРОСС/ От 10.00 часа областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и 
Бургас и общинските председатели в Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в 
централата на БСП, на улица „Фердинандова" 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на 
улица „Фердинандова"60 председателят на БСП Михаил Миков ще даде 
пресконференция за медиите. От 16:00 часа, в хотел „България", в зала " Компас" ще се 
проведе среща на симпатизанти и членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, 
заместник-председателя Бойко Василев, говорителя на БСП Атанас Мерджанов.***Бургас 
/КРОСС/ Ще се проведе XVI-ти областни състезания на МПО "Млад огнеборец" и II- ри 
областни ученически състезания „Защита от пожари, бедствия и извънредни 
ситуации".***Бургас /КРОСС/ От 17.00 часа за пети път ще се проведе Карнавал на 
биоразнообразието на откритата лятна сцена „Охлюва" в Морската градина.***Бургас 
/КРОСС/ От 17.30 часа в КЦ "Морско казино" ще се проведе Първи Международен 
фестивал на изпълнители на руска музика.***Бургас /КРОСС/ От 17:30 часа в зала „Георги 
Баев" на Морско казино ще бъде представен филмът „Арменците в Бургас".***Варна 
/КРОСС/ От 08.00ч. в VІІІ СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин" ще се 
проведе връчване на грамота и награждаване на участниците в изложбата „Не на 
цигарите".***Варна /КРОСС/ От 10.00 часа в зала „Пленарна", Община Варна ще се 
проведе състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!", организирано 



 

 

 

от Община Варна, дирекция „Превенции", Общинската комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна 
дирекция на МВР (ОД на МВР) - Варна.***Варна /КРОСС/ От 19.00 часа в галерия Vinart 
(ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата „Обиколката на Монблан 
2".***Велико Търново /КРОСС/ От 09.00 часа ще бъде отворена и преброена 
дарителницата на едно от големите училища в града - СОУ „Емилиян Станев".***Велико 
Търново /КРОСС/ От 10.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция - Велико 
Търново, бул. „Никола Габровски" № 23 Национална служба за съвети в земеделието 
(НССЗ) и Института по аграрна икономика ще проведат съвместна информационна 
среща-семинар на тема „Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на 
доставки и предимства от участие в организации на земеделски стопани" .***Враца 
/КРОСС/ От 10.30 часа в Градска концертна зала ще се проведе Областно ученическо 
състезание за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е свята, свободата е мила"- да се 
гордеем с Ботев!"***Враца /КРОСС/ От 17.30 часа в Обща читалня на РБ „Хр. Ботев" ще се 
състои ХVIII-ти Национален литературен конкурс за написване на стихотворение и есе 
„Живеем в земята на Ботев" .***Горна Оряховица /КРОСС/ От 10.00 часа председателят 
на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на Тържествената сесия на 
горнооряховския Общински съвет.***Казанлък /КРОСС/ От 10.00 часа в парк „Розариум" 
400 участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и дълголетие" от България си дават 
среща в Казанлък на държавен преглед.***Карлово /КРОСС/ От 12.30 часа в 
заседателната зала на Община Карлово кметът на общината д-р Емил Кабаиванов ще 
подпише меморандум за побратимяване с италианската община Озио Сотто.***Кюстендил 
/КРОСС/ От 10.00 часа в заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе 
ЗАКРИТА среща между полиция, община и кметове във връзка с черешовата 
кампания.***Кюстендил /КРОСС/ От 11.00 часа в кюстендилската болница ще се проведе 
общо - отчетно събрание на акционерите.***Ловеч /КРОСС/ От 13.30 часа в залата на 
Общински съвет Ловеч ще се проведе пресконференция за отчитане на напредъка по 
проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община 
Ловеч" 2.***Плевен /КРОСС/ От 09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА - Плевен 
председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов ще съобщи основните решения, взети 
на сесията на съвета от 28 май, 2015 г. и ще коментира най-важните от тях.***Плевен 
/КРОСС/ От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА - Плевен, Сдружение „Младежки 
европейски инициативи" ще даде пресконференция.***Плевен /КРОСС/ От 16.00 часа в 
Панорама „Плевенска епопея 1877 г." ще проведе майсторски клас талантливата 
цигуларка и музикална педагожка Йовка Йорданова, преподавател в музикалното 
училище към Московската държавна консерватория. Гостуват възпитаници на 
Московското музикално училище.***Пловдив /КРОСС/ От 14:00 ч. Пловдивският 
апелативен съд отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван 
Вазов".***Пловдив /КРОСС/ От 16.00 часа в СОУ „Найден Геров" кв. Столипиново ще се 
състои урок Panna за учениците.***Пловдив /КРОСС/ От 17.00 часа в Цар Симеоновата 
Градина зад голямата детска площадка ще има безплатна детска постановка по повод 
Деня на детето.***Сливен /КРОСС/ От 16.30 часа, ученици от Националната художествена 
гимназия "Димитър Добрович" - Сливен ще представят свои картини в къща "Добрович". 
След журиране на творбите ще бъде връчена Наградата на името на Добри 
Добрев.***Сливен /КРОСС/ Национален форум „25 години читалища в развитие" ще се 
проведе в Сливен по случай 25 години от възстановяването на Съюза на народните 
читалища в България. От 19.30 часа във фоайето на Община Сливен смесеният хор 
"Добри Чинтулов" при читалище „Зора 1860" ще изнесе тържествен концерт под 
диригентството на академик Методий Григоров.***Смолян /КРОСС/ Продължава 
кампанията на РЗИ - Смолян, за измерване на въглеродния оксид в ГПЧЕ „Иван Вазов" - 



 

 

 

Смолян, където отново изкушените от цигарите младежи, ще имат възможност да измерят 
въглеродния оксид.***Созопол /КРОСС/ От 29 май до 2 юни 2015 г. в град Созопол ще се 
проведе четвъртото издание на фестивал „Созополис".***Стара Загора /КРОСС/ От 11.00 
часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе среща на кмета Живко Тодоров с 
представителите на медии в града, във връзка с изпълнението на проекта за изграждане 
на велоалеи.***Стара Загора /КРОСС/ От 17.30 часа в Старозагорски минерални бани, 
хотел „Марица" министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в 
„Първа среща на говедовъдите-2015".***Стара Загора /КРОСС/ От 11.00 часа в 
Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще даде 
пресконференция.***Стара Загора /КРОСС/ От 12.00 часа в Регионалния клуб на БТА - 
Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани" ще даде пресконференция на тема „Отчет за 
дейността през 2014 година".***Троян /КРОСС/ От 11.00 до 12.00 часа областният 
управител на Ловеч Мадлена Ничева и Марк Дилард, съветник по политическите и 
икономическите въпроси към Посолството на САЩ в България ще открият наскоро 
ремонтираното основно училище „Иван Хаджийски".***Търговище /КРОСС/ От 10.00 часа, 
в салона на НЧ "Минчо Иванов" в с. Макариополско ще бъдат отбелязани 45 години от 
откриване на детска градина "Първи юни".***Търговище /КРОСС/ От 14.00 до 18.00 часа, 
зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе конференция на тема "Социалната 
политика за деца и семейства на община Търговище - резултати и 
предизвикателства".***Търговище /КРОСС/ От 17.00 часа с шествие по централната 
градска част в Търговище ще бъдат открити девети празници на женските и девически 
хорове „Проф. Лилия Гюлева".***Шумен /КРОСС/От 9.30 часа в зала „Проф. Венета 
Вичева" на Общината започва Преглед на пенсионерската художествена самодейност, 
организиран от Общинския съюз на пенсионерите- 2004.***Ямбол /КРОСС/ След Горан 
Брегович, „Щурците", Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила", за 
кулминационният концерт за Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин Горанов и 
Кристина Димитрова ще пеят от 20.00 часа на сцената в парка. 
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Предстоящи събития в страната за 29 май (Агенция „Фокус”) | | 28.05.2015 21:31 | 
www.focus-news.net | Новини | 
***Тутракан. 
Вицепрезидентът Маргарита Попова ще бъде на посещение в Тутракан , където ще даде 
началото на 30-ия юбилеен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Програмата 
на вицепрезидента предвижда среща с кмета д-р Димитър Стефанов. Началото на похода 
ще бъде поставено пред паметника на Таньо войвода в Дунавския град. Програмата на 
вицепремиера предвижда и посещение на мемориалния комплекс „Тутраканска епопея“ в 
село Шуменци. 
***София. 
От 09.30 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“, Камарата на строителите в 
България (КСБ ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – 
предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – 
председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Във 
форумът ще вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева , министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи 
основните проекти на София през програмния период 2014 –2020 г. 
***София. 
От 11.00 часа в Музея на съобщенията заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, министърът на младежта 
и спорта Красен Кралев и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка 
Костадинова ще пуснат в употреба пощенско-филателно издание, посветено на Първите 
Европейски игри Баку 2015 г. 
***София. 
От 11.30 часа в заседателната зала на Министерството на правосъдието министърът на 
правосъдието Христо Иванов ще представи пред медиите проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, с което ще се постави началото на обществен 
дебат по проекта. 
***Стара Загора. 
От 17.30 часа в Старозагорски минерални бани, хотел „Марица“ министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева ще участва в „Първа среща на говедовъдите-
2015“. 



 

 

 

***София. 
Във Витоша Парк Хотел министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, ще открие 
Петия Национален конгрес на пациентските организации, който ще събере представители 
на институциите и пациентите. 
***София. 
От 09.00 часа ще започне редовно заседание на Народното събрание 
***София. 
От 09.30 часа в хотел „Хилтън” заместник-министърът на земеделието и храните доц. 
Георги Костов ще вземе участие в конференция „Зеленият град – България” и „Фестивал 
на зелените идеи 2015”. 
***София. 
От 09.30 часа в в хотел „Радисън“, зала „Бална“ ще се състои кръгла маса на тема 
„Включващо обучение за деца с епилепсия - палитра от идеи, гледни точки и 
равносметки“. 
***София. 
От 10.00 часа в сградата на УниБИТ 1 ще се проведе Национална конференция ИКТ в 
библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство. 
***София. 
От 10.00 часа в Конферентна зала на 7 ет. в МОН, заместник-министърът на 
образованието и науката проф. Николай Денков ще открие пресконференция за 
оповестяване на резултатите от националния преглед на предприемачеството във 
висшите училища в България, направен с помощта на разработения от Европейската 
комисия инструмент за самооценка НЕInnovate. От 10.30 часа, в залата на 5. етаж в МОН 
ще се проведе първото заседание на Направляващия комитет по проект „Швейцарска 
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна 
система”. От 11.00 часа, в залата на 7. етаж в МОН ще се проведе среща на 
ръководството на отдел „Връзки с обществеността“ с представители на медиите. В 12.00 
часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъде 
представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена информация за взетите 
на заседанието решения. 
***София. 
От 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА, Гражданската инициатива „България без 
дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим и Асоциацията на студентите медици в 
България ще даде пресконференция на тема „Да спрем незаконната търговия с 
тютюневи изделия!“ по повод 31 май – Световен ден без тютюн. 
***София. 
От 11.00 часа в хотел „Силвър хаус”, зала „Силвър хаус”, ще се състои пресконференция 
, на която ще бъдат представени реализираните дейности, постигналите цели и 
резултатите от проекта „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на 
служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”. 
***София. 
От 11.00 ч. в зала „Бристол“ на хотел „Хотел Бест Уестърн Плюс Бристол” ще бъде 
проведена заключителна пресконференция по проект „Повишаване на професионалната 
компетентност на служителите от администрацията на Национална служба по зърното 
(НСЗ)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд”. 
***София. 
От 11.00 часа в Аула на Токуда Болница, Софийската опера поставя „Вълшебната 
флейта“ за децата от 6-то Помощно училище. 



 

 

 

***София. 
От 11.30 часа в кабинета на Ректора на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше 
Училище по Телекомуникации и Пощи ще се проведе пресконференция по повод 
преобразуването на колежа. 
***София. 
В 14.00 часа на церемония в зала „Колегиум” в Министерството на културата Стефан 
Командарев и Асен Блатечки ще получат наградите, с които бяха удостоени на Фестивала 
на югоизточното европейско кино в Париж през април т.г 
***София. 
От 14.00 часа ученици от 9 клас на Езикова гимназия „Иван Вазов“ ще посетят 
Пловдивския апелативен съд. 
***София. 
От 14.00 часа в Информационния център на Министерството на отбраната ще бъде 
представен официално докладът The European interest in an investment treaty with China 
(„Европейският интерес от инвестиционно споразумение с Китай“). Събитието се 
организира от Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за 
инвестиции. 
***София. 
От 15.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе събрание по повод тържеството 
за 90-годишнината от учредяването на отделение за подпомагане на пострадалите от 
войните от 1925 г. 
***Благоевград. 
Концерт на Смесен хор от гр. Битоля - Р. Македония с диригент Любомир Трифуновски и 
Смесен хор "Ален мак" при Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1866" – Благоевград 
ще се проведе от 19.00 в Големия салон на читалището. 
***Бургас. 
От 10.00 часа в залата на Община Бургас ще гостува златното момиче на бургаския спорт 
– Гергана Апостолова. Комплименти за спечелената от нея втора световна титла, ще 
поднесе кметът на Община Бургас - Димитър Николов. 
***Бургас. 
От 10.00 часа областните лидери на БСП в Ямбол, Сливен и Бургас и общинските 
председатели в Бургаска област ще се срещнат в Михаил Миков в централата на БСП, на 
улица „Фердинандова” 60. От 15:00 часа в централата на БСП, на улица 
„Фердинандова”60 председателят на БСП Михаил Миков ще даде пресконференция за 
медиите. От 16:00 часа, в хотел „България”, в зала ” Компас” ще се проведе среща на 
симпатизанти и членове на БСП с председателя на БСП Михаил Миков, заместник-
председателя Бойко Василев, говорителя на БСП Атанас Мерджанов. 
***Бургас. 
Ще се проведе XVI-ти областни състезания на МПО”Млад огнеборец” и II- ри областни 
ученически състезания „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации”. 
***Бургас. 
От 17.00 часа за пети път ще се проведе Карнавал на биоразнообразието на откритата 
лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина. 
***Бургас. 
От 17.30 часа в КЦ ”Морско казино” ще се проведе Първи Международен фестивал на 
изпълнители на руска музика. 
***Бургас. 
От 17:30 часа в зала „Георги Баев” на Морско казино ще бъде представен филмът 
„Арменците в Бургас”. 
***Варна. 



 

 

 

От 08.00ч. в VІІІ СОУ с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ ще се проведе 
връчване на грамота и награждаване на участниците в изложбата „Не на цигарите“. 
***Варна. 
От 10.00 часа в зала „Пленарна“, Община Варна ще се проведе състезание – викторина 
„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Община Варна, дирекция 
„Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – 
Варна. 
***Варна. 
От 19.00 часа в галерия Vinart (ул. Кап. Добрев 4), Варна ще бъде открита фотоизложбата 
„Обиколката на Монблан 2”. 
***Велико Търново. 
От 09.00 часа ще бъде отворена и преброена дарителницата на едно от големите 
училища в града - СОУ „Емилиян Станев”. 
***Велико Търново. 
От 10.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, бул. „Никола 
Габровски“ № 23 Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по 
аграрна икономика ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема 
„Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства от 
участие в организации на земеделски стопани“ . 
***Враца. 
От 10.30 часа в Градска концертна зала ще се проведе Областно ученическо състезание 
за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е свята, свободата е мила”- да се гордеем с 
Ботев!” 
***Враца. 
От 17.30 часа в Обща читалня на РБ „Хр. Ботев” ще се състои ХVIII–ти Национален 
литературен конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” . 
***Горна Оряховица. 
От 10.00 часа председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ ще бъде гост на 
Тържествената сесия на горнооряховския Общински съвет. 
***Казанлък. 
От 10.00 часа в парк „Розариум“ 400 участници от 18 отбора по гимнастика „Здраве и 
дълголетие“ от България си дават среща в Казанлък на държавен преглед. 
***Карлово. 
От 12.30 часа в заседателната зала на Община Карлово кметът на общината д-р Емил 
Кабаиванов ще подпише меморандум за побратимяване с италианската община Озио 
Сотто. 
***Кюстендил. 
От 10.00 часа в заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе ЗАКРИТА 
среща между полиция, община и кметове във връзка с черешовата кампания. 
***Кюстендил. 
От 11.00 часа в кюстендилската болница ще се проведе общо – отчетно събрание на 
акционерите. 
***Ловеч. 
От 13.30 часа в залата на Общински съвет Ловеч ще се проведе пресконференция за 
отчитане на напредъка по проект „Изграждане и функциониране на Областен 
информационен център в община Ловеч" 2. 
***Плевен. 



 

 

 

От 09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен председателят на Общинския 
съвет Дарин Ангелов ще съобщи основните решения, взети на сесията на съвета от 28 
май, 2015 г. и ще коментира най-важните от тях. 
***Плевен. 
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА – Плевен, Сдружение „Младежки 
европейски инициативи” ще даде пресконференция. 
***Плевен. 
От 16.00 часа в Панорама „Плевенска епопея 1877 г." ще проведе майсторски клас 
талантливата цигуларка и музикална педагожка Йовка Йорданова, преподавател в 
музикалното училище към Московската държавна консерватория. Гостуват възпитаници 
на Московското музикално училище. 
***Пловдив. 
От 14:00 ч. Пловдивският апелативен съд отваря врати за ученици от 9 клас на Езикова 
гимназия „Иван Вазов“. 
***Пловдив. 
От 16.00 часа в СОУ „Найден Геров“ кв. Столипиново ще се състои урок Panna за 
учениците. 
***Пловдив. 
От 17.00 часа в Цар Симеоновата Градина зад голямата детска площадка ще има 
безплатна детска постановка по повод Деня на детето. 
***Сливен. 
От 16.30 часа, ученици от Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" - 
Сливен ще представят свои картини в къща "Добрович". След журиране на творбите ще 
бъде връчена Наградата на името на Добри Добрев. 
***Сливен. 
Национален форум „25 години читалища в развитие” ще се проведе в Сливен по случай 
25 години от възстановяването на Съюза на народните читалища в България. От 19.30 
часа във фоайето на Община Сливен смесеният хор “Добри Чинтулов” при читалище 
„Зора 1860” ще изнесе тържествен концерт под диригентството на академик Методий 
Григоров. 
***Смолян. 
Продължава кампанията на РЗИ – Смолян, за измерване на въглеродния оксид в ГПЧЕ 
„Иван Вазов” - Смолян, където отново изкушените от цигарите младежи, ще имат 
възможност да измерят въглеродния оксид. 
***Созопол. 
От 29 май до 2 юни 2015 г. в град Созопол ще се проведе четвъртото издание на 
фестивал „Созополис”. 
***Стара Загора. 
От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе среща на кмета Живко 
Тодоров с представителите на медии в града, във връзка с изпълнението на проекта за 
изграждане на велоалеи. 
***Стара Загора. 
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА Протестантската църква в Стара Загора ще 
даде пресконференция. 
***Стара Загора. 
От 12.00 часа в Регионалния клуб на БТА – Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани" 
ще даде пресконференция на тема „Отчет за дейността през 2014 година”. 
***Троян. 



 

 

 

От 11.00 до 12.00 часа областният управител на Ловеч Мадлена Ничева и Марк Дилард, 
съветник по политическите и икономическите въпроси към Посолството на САЩ в 
България ще открият наскоро ремонтираното основно училище „Иван Хаджийски“. 
***Търговище. 
От 10.00 часа, в салона на НЧ "Минчо Иванов" в с. Макариополско ще бъдат отбелязани 
45 години от откриване на детска градина "Първи юни". 
***Търговище. 
От 14.00 до 18.00 часа, зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе конференция на 
тема "Социалната политика за деца и семейства на община Търговище - резултати и 
предизвикателства". 
***Търговище. 
От 17.00 часа с шествие по централната градска част в Търговище ще бъдат открити 
девети празници на женските и девически хорове „Проф. Лилия Гюлева". 
***Шумен. 
От 9.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева" на Общината започва Преглед на 
пенсионерската художествена самодейност, организиран от Общинския съюз на 
пенсионерите- 2004. 
***Ямбол. 
След Горан Брегович, „Щурците”, Силвия Кацарова, Васил Найденов и „Сребърни крила”, 
за кулминационният концерт за Деня на Ямбол идват още две мега -звезди. Орлин 
Горанов и Кристина Димитрова ще пеят от 20.00 часа на сцената в парка. © 2015 Всички 
права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070883/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-29-
may-agentsiya-fokus.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070883/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-29-may-agentsiya-fokus.html
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Експертният съвет към КСБ: Дългият тунел през Кресненското дефиле е 
нецелесъобразен | | 28.05.2015 20:17 | www.vestnikstroitel.bg | Новини | Теодор 
Николов | 
Десислава Бакърджиева„Вариантът за преминаване на автомагистрала „Струма” през 
Кресненското дефиле с дълъг тунел е нецелесъобразен и неприемлив заради инженерно-
геоложките, сеизмичните, икономическите и екологичните неясноти, които поставят под 
риск завършването на обекта в рамките на Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Изграждането на съоръжение с дължина 15 км 
не само че няма да реши транспортните проблеми на България и да отговори на 



 

 

 

инфраструктурните потребности на ЕС, но и ще заложи сериозни рискове пред 
гражданите и околната среда. Фактът, че тунелът попада в една от най-сеизмично 
активните зони на Балканския полуостров, слага под въпрос безпроблемното 
функциониране на съоръжението. Инвестицията в такъв мащабен обект ще е с твърде 
висока стойност – по предварителни прогнози 1,2 млрд. лв. Не по-малко сериозен е и 
въпросът за високите експлоатационни разходи. Всички тези негативи могат да бъдат 
избегнати с алтернативно трасе с къси тунели, естакади и наземен път. Нужно е 
държавата, обществото и строителната гилдия да застанат зад него. България не бива да 
губи повече време, защото статистиката показва, че броят на жертвите по съществуващия 
път между Крупник и Кресна расте.“Около това становище се обединиха участниците в 
проведения на 26.05.2015 г. Експертен съвет към Камарата на строителите в България 
(КСБ ) на тема „Анализ на проблемите при строителството на АМ „Струма“ лот 3.2. – 
вариант „Тунел”.В рамките на заседанието специалистите изготвиха решение, в което са 
отразени всички констатирани проблеми, свързани с реализацията на съоръжението с 
дължина 15 км. Документът е връчен на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова . С общата позиция ще бъде запозната и Искра 
Михайлова , председател на Комисията по регионална политика на ЕП, по време на 
конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и 
перспективи “, организирана от Камарата на строителите в България и в. 
„Строител“.Съпредседатели на Експертния съвет са проф. инж. Николай Михайлов – 
ръководител на катедра „Пътища“ в УАСГ, и проф. д-р инж. Румен Миланов – Българска 
браншова асоциация „Пътна безопасност“. В съвета са включени председателят на УС на 
КСБ инж. Светослав Глосов , почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, 
изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков , проф. д-р Харалампос Сараглоу – 
Университет за строителни инженери NTUA (Гърция) и Империал Колидж (Англия), инж. 
Спирос Папагригориу – изпълнителен директор на ENVECO S.A., Петър Диков – главен 
архитект на Столичната община, д-р Николай Иванов – председател на Българска 
браншова асоциация „Пътна безопасност”, инж. Павел Диковски – председател на 
Българска браншова камара „Пътища“ и съпредседател на Сдружението на пътните 
инженери и консултанти, проф. д-р инж. Добрин Денев – УАСГ, проф. д.г.н. Стефан Шанов 
– геолог, доц. Николай Добрев – БАН, проф. д-р инж. Иван Трифонов – почетен член на 
Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“, инж. Тодор Тодоров – 
изпълнителен директор на Сдружението на пътните инженери и консултанти, инж. 
Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор” към КСБ , 
доц. инж. Стефчо Стойнев – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, доц. инж. 
Кирил Ангелов – инженер-геолог, и инж. Мирослав Мазнев – консултант към КСБ .Гости на 
заседанието на съвета бяха председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” 
(АПИ) инж. Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) инж. Асен Антов и инж. Евгени Чачев, 
съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.В началото на 
заседанието инж. Асен Антов благодари на КСБ за съдействието, което оказва на НКСИП 
по темата „Лот 3.2 на АМ „Струма”. „Този процес започна в края на миналата година, 
когато Камарата на строителите в България организира дискусия, която се фокусира 
върху инженерно-геоложките условия на Кресненското дефиле. Още тогава 
коментирахме, че проектът е изключително сложен и аспектите, свързани с неговата 
реализация, са много разнопосочни. Стана ясно, че дебатът трябва да продължи, за да се 
обсъдят и други важни теми, като опазването на околната среда и икономическата 
ефективност. Експертният съвет към КСБ е поредната стъпка в тази посока”, заяви инж. 
Антов.Като ръководител на държавната институция, която се занимава с поддръжката на 
пътната инфраструктура, инж. Лазар Лазаров подчерта, чеима няколко безспорни 



 

 

 

аргумента в полза на изграждане на алтернативния вариант с къси тунели и 
виадукти.Според него, ако се вземе предвид опитът на западните държави при 
строителството на такива съоръжения, България ще може да се похвали с тунел с две 
тръби с дължина по 15 км всяка едва през 2030 г. „През това време статистиката за 
жертвите на автомобилни катастрофи ще става все по-ужасяваща. Сега всеки уикенд в 
Кресненското дефиле има най-малко по 10 жертви и пострадали заради трафика и 
състоянието на пътя. Тези произшествия ще продължат и през дългия период на 
изграждане от 10 – 15 г. Трябва да се замислим и дали наистина ще има екологично 
предимство от този тунел, защото в периода на реализацията му трафикът ще минава 
през Кресненското дефиле. Скоростта на движението ще е много по-ниска, в резултат на 
което ще имаме по-високо замърсяване на района. Материалът, който трябва да бъде 
депониран някъде, също ще даде отражение върху околната среда”, заяви председателят 
на АПИ. По думите му с дълъг тунел няма как да бъде спестено време, тъй като скоростта 
за движение в тунела е 80 км/ч. За сравнение в алтернативния вариант в същия участък 
скоростта по двулентовия път ще е 90 км/ч. Друг важен въпрос, който постави на 
обсъждане инж. Лазаров, е, че почти всяка седмица има аварирали тежкотоварни камиони 
в някоя от тръбите на най-дългия ни тунел „Витиня” – 1,2 км. При тези случи трафикът се 
пренасочва в другото платно. Ако това стане в дългия тунел, системите на едната тръба 
ще бъдат пренатоварени, а те трябва да генерират достатъчно чист въздух.„Средствата, 
които трябва да се инвестират в тунела, са в пъти по-високи от всеки друг алтернативен 
вариант. Геоложките изненади задължително ще присъстват при изграждането на този 
тунел. Получихме редица предупреждения от сериозни експерти, че по средата на 
съоръжението има разлом, което е изключително притеснително. А какво ще стане с 
тунела след неговото изграждане, дали ще можем да гарантираме устойчивостта му? 
Средствата, които ще използваме за поддържането му, по никакъв начин няма да могат 
да бъдат сравнени с необходимите суми за същите дейности на алтернативния вариант. 
Ако изберем тунела,ще трупаме отрицателно салдо само от поддържането му,без да 
имаме ефективно предимство от него. Затова трябва да убедим държавата, еколозите, 
обществото, че решението с алтернативното трасе е по-добро. Като експерти в тази 
област трябва да излезем с ясна позиция, че алтернативата на тунела ще е по-удачна, по-
лесна за поддържане на участъците, на по-ниска цена и екологично съобразна”, 
коментира той. Инж. Лазаров допълни още, че съответно със спестените пари ще могат 
да се изградят други пътни участъци, които да подобрят екологията. В случай че се 
избере вариантът с тунелно преминаване през Кресна, ще трябва да се вдигнат винетките 
или ТОЛ таксите, които се очаква да бъдат въведени след 2 години. Платеното 
преминаване ще е неминуемо, тъй като за експлоатацията на съоръжението ще отиват 
40% от средствата за поддържане на инфраструктурата. „Алтернативата може да бъде 
изградена за около 4 – 5 години срещу 20 години строителство на дълъг тунел. Ще 
спестим поне няколко хиляди човешки живота. Факт е, че шофьорите не са достатъчно 
дисциплинирани, те лесно се изнервят от товарните автомобили и катастрофите са 
ежедневие. Убеден съм, че 40% от инцидентите с пътно-транспортни средства се случват 
именно в Кресненското дефиле. Затова не бива да оставяме проблема нерешен още 30 
години.Не трябва такива мегаломански проекти да са за сметка на човешкия живот”, 
заключи инж. Лазар Лазаров.Инж. Павел Диковски посочи, че цената на управление на 
експлоатацията на лот 3.2 на АМ „Струма” трябва ясно да се докаже, за се реши задачата 
„разход – полза” и да се изясни какъв бюджет ще е необходим за поддържането на 
тунела. Той е убеден, че при реализацията му НСКИП ще се сблъска с два много 
сериозни проблема. Първият е технологично-експлоатационният по време на 
строителството. Вторият е финансовото обезпечаване на съвременна „европейска” 
работна среда. „Авторите на проекта цитират, че изкопната скална маса е около 6 млн. 



 

 

 

куб. метра, без да изяснят дали става дума за разбухналата скална маса или не. 
Сериозният технологичен проблем е, че тази скална маса трябва един път да се депонира 
временно и след това да се извози. И двете операции ще се извършат по 
съществуващото трасе Е-79 при наличния трафик за 5 – 7 години. Този относителен 
период считам за оптимален след един задълбочен преглед на реализацията на всички 
пътни, железопътни и алпийски тунели в Швейцария”, поясни инж. Диковски. Експертът 
запозна аудиторията с изследване на Виенския технически университет, което е 
обхванало 50 тунела в Австрия и Германия. Резултатите от анализа са показали, че по 
цени от 2015 г. основните годишни експлоатационни характеристики за съоръжение с 
дължина 4 км с две тръби са: 500 хил. долара за осветление, 1,5 млн. долара за 
вентилация, 600 хил. долара за заплати на персонал и 2 млн. долара за експлоатация и 
поддържане. Съответно за тунел с дължина 15,4 км с две тръби за осветлението за една 
година ще са необходими 1 925 000 долара, за вентилацията – 5 770 000 долара, за 
заплати на персонала – 2 310 000 долара, за експлоатация и поддръжка – 7 700 000 
долара. Или сумарно това прави 17 705 000 долара годишно, т.е. приблизително 
31 146 000 лв. Статистиката, с която разполага България, е от Областно пътно 
управление – София, което финансира осветлението на 5-те автомагистрални тунела – 4 
на АМ „Хемус” и 1 на АМ „Тракия”. През 2014 г. то е изплатило 600 хил. лв. за петте 
съоръжения с обща дължина около 4 км. Това означава, че за тунел с дължина 15,4 
кмсамо за осветление ще са необходими приблизително 2,4 млн. лв.Инж. Павел Диковски 
заключи, че за момента не съществува ясна визия как ще бъде осигурен финансов ресурс 
за нормална експлоатация на дълъг тунел. Дори такива средства да бъдат осигурени, не е 
ясно как това ще се отрази на бюджета за текущ ремонт и поддържане на 
републиканската пътна мрежа. Не са отчетени и редица разходи, които ще бъдат 
непредвидени, като рехабилитацията на съществуващия Е-79 след изграждането на 
тунела. Не са предвидени и какви допълнителни средства ще са необходими на 
превозвачите при ограничителния режим на движение по време на строителството с 
такъв дълъг срок на изпълнение. Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор, 
преди да бъде взето окончателно решение за съдбата лот 3.2 на АМ „Струма”.В рамките 
на Експертния съвет бяха разгледани обстойно и инженерно-геоложките условия в района 
на Кресна. Инж. Стефчо Стойнев изтъкна, че инженерно-геоложките условия са 
изключително сложни. Тунелът попада в Кресненската сеизмична зона, генерирала много 
силни земетресения в миналото. Всички изследвания до момента са показали, че дългият 
тунел преминава през многообразен геоложки състав, особено южната му част. По 
трасето на съоръжението са регистрирани два активни разлома – Крупнишки и Яворовски, 
и над 70 разломни структури, като има области, които все още не са проучени. 
Хидрогеоложките условия също са доста разнообразни с множество водопроводящи зони. 
Водните нива в района на тунела са с височина в диапазон много над нивелетата, което 
допълнително усложнява строителството и експлоатацията на такова съоръжение. Инж. 
Стойнев обясни, че масивът е силно натрошен, поради което неговото качество се 
определя като много лошо. Дисперсните зони също ще се отразят негативно на 
строителния процес. Той припомни и факта, че има наличие и на радиоактивност в 
подземните води – най-вероятно заради генетично свързани уранови материали и 
активния Кресненски разлом. „При изграждането на тунел ще настъпи важно изменение 
при подземните води. Нивата значително ще се намалят, което ще доведе реките до 
постоянен уток, ще настъпи дрениране и изсушаване на региона, което ще навреди на 
флората и фауната. Моето заключение е, чегеотехническите аспекти на тунела са 
неблагоприятнии носят голям риск”, заяви инж. Стойнев.Темата за геологията в района 
беше допълнена от доц. Николай Добрев, който е направил т.нар. рок мас рейтинг 
изследване в района на Кресна. Резултатите от него са, че един от показателите на 



 

 

 

скалните масиви е с много ниски стойности. Ученият обърна внимание и на факта, че 
голяма част от трасето ще бъде прокарана по направление на разломните зони, от които 
някои са широки до 5 – 6 метра. Много сериозен проблем е, че в участъка на тунела могат 
да възникнат различни процеси, като кален поток, термални води с особен химизъм, 
пълзене по разломната зона с доста високи скорости.Доц. Кирил Ангелов, ръководител на 
екипа, проучвал алтернативния вариант на дългия тунел, беше напълно съгласен с 
изводите на колегите си относно геологията. „Чрез варианта с къси тунели и виадукти 
можем да избегнем всички опасности в дефилето. Имаме значително по-малък сеизмичен 
риск и чрез него ще бъде избягнат разломът. Не бива да забравяме, че земетресенията 
са периодични”, сподели доц. Ангелов. Той допълни, че много често се спекулира с 
темата, че в етапа на строителство на варианта с къси тунели и виадукти ще възникнат 
повече свлачища и срутища. „Дори това да е така – дългият тунел струва около 40 млн. 
евро на км, а укрепването на най-сложните свлачища в България – около 5 млн. евро на 
км”, каза още той.Проф. Николай Михайлов засегна темата за фобиите и психическите 
проблеми, които създава у хората преминаването през един дълъг тунел. Такива 
сериозни данни се отчитат в Норвегия и често катастрофите са в резултат на неприятното 
чувство, което усещат част от шофьорите. Оказва се, че почтивсеки дълъг тунел в света е 
бил белязан от инцидент.Това стана ясно от доклада на д-р Николай Иванов, който 
представи различни исторически факти. Той посочи, че според данните на Световната 
здравна организация 1,2 млн. души загиват всяка година вследствие на пътно-
транспортно произшествие. В Европа – 70 човека на денонощие, в света – 35 на час. 
„Транспортната инфраструктура трябва да пази човека, да му осигурява видимост, време 
за реакция. Човешкото тяло е лесно ранимо и безопасността трябва да е приоритет. 
Безусловно можем да построим най-дългия тунел на Балканите, но първо е необходимо 
да се замислим, че човешкият живот е по-важен”, посочи д-р Иванов. Като примери за 
трагични катастрофи в тунелни съоръжения в Европа той посочи тази през 1999 г. в 
Монблан, където загиват над 40 души. През 2001 г. в Швейцария пожар в тунел води до 
много жертви. Д-р Иванов допълни, че от една страна, шофьорите са различни, а от 
друга, никой не може да бъде принуден да спазва правилата. Затова е важно България да 
потърси по-безопасен вариант от дългия тунел.След всички изказвания 
съпредседателите предложиха и експертният съвет прие единодушно решение относно 
строителството на АМ „Струма“ лот 3.2. – вариант „Тунел“.Инж. Светослав Глосов , 
председател на УС на КСБ : С решението на Съвета ще запознаем председателя на 
Комисията по регионално развитие на ЕП Искра МихайловаБлагодаря на всички, които 
взеха участие в Експертния съвет. Правилното усвояване на средствата от ЕС, както и от 
държавния бюджет, е от изключително значение. Затова трябва да се вземе най-доброто 
решение за лот 3.2 на автомагистрала „Струма”. Като председател на КСБ лично се 
ангажирам всички поставени проблеми и констатации на Експертния съвет да достигнат 
до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова . С 
официалния документ от решенията ще запознаем и председателя на Комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент г-жа Искра Михайлова , и европейския 
комисар по регионална политика Корина Крецу.Инж. Симеон Пешов, почетен председател 
на КСБ : Трябва да направим най-добрия изборБлагодаря на всички присъстващи – цвета 
на нашата наука, техника и практика в областта на строителството на големи съоръжения. 
Експертният съвет към КСБ направи комплексен анализ за тунелния вариант на лот 3.2 на 
АМ „Струма”. Той е много навременен, защото се чуват всякакви коментари по темата, 
предизвикани от емоции за бързи скорости и евтини решения, което създава чувство за 
несериозност към лот 3.2 на АМ „Струма”. Всички ние трябва да вникнем много мъдро и 
разумно в този проблем за най-сложното съоръжение в България. Трябва да направим 
най-добрия избор, какъвто взехме преди години за АМ „Хемус”, за който ни завиждаха 



 

 

 

много страни. Решението е много отговорно.Благодаря и на вестник „Строител”, който 
даде възможност на всички експерти да изразят становището си и започна дискусията на 
своите страници. Изданието предостави трибуна дори на несериозни изказвания на 
защитници на тунела, според които той може да бъде изграден за 5 години, водени от 
съображението, че това е първият шанс за специалистите да работят по такова мащабно 
съоръжение. В отговор на подобно мнение за бързо строителство мога да се позова на 
опита си. При изграждането на тунел с дължина 380 м в рамките на лот 2 на АМ „Струма” 
се оказа, че изпълненито на 15 м по трасето на едната тръба от съоръжението е нещо 
много трудно. Появи се комин, едва не загинаха хора и беше необходимо да се направят 
сложни и скъпи укрепвания. Това поставя въпроса по кой метод да бъде изграден тунелът 
при наличието на такава нееднородна структура. Колко комина могат да се появят? Какво 
става след земетресение? По един начин се възстановят щетите при дълъг тунел и по 
съвсем друг – на мост или прав участък.До момента никой не е повдигал въпроса, че към 
стойността на тунела трябва да добавим и средствата за реконструкция на сегашното 
трасе за екозащита. Докато в алтернативния вариант можем да заложим още на етап 
проектиране всички съоръжения, които ще защитят природата. Но преди това трябва да 
защитим човека и ясно да заявим, че тунелният вариант е нецелесъобразен и че 
подкрепяме министерството да се изработи алтернативен вариант.Инж. Евгени Чачев, 
съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството: Необходимо е да 
проявим разумДебатът ме върна 18 години назад във времето, когато трябваше да се 
определи трасето на АМ „Струма” през Кресненското дефиле. Тогава от общо 10 
варианта беше избрано преминаване с къси тунели, подобно на алтернативата, 
разработвана в момента. И тогава решението на експертния съвет беше против 15-
километрово съоръжение. Парите бяха осигурени по ИСПА, но проектът се забави. За 
съжаление във времето това решение не беше реализирано. Ако бяхме продължили 
проекта по избрания вариант тогава, сега щеше да е готов. До голяма степен на този 
Експертен съвет се повториха много от нещата, които се казаха на предишния. 
Компромисът, който беше направен преди години, доведе до състоянието, в което се 
намира проектът за изграждането на АМ „Струма” сега. Считам, че трябва да проявим 
разум в името на бъдещето на България и да не бавим повече реализацията.Петър 
Диков, гл. архитект на Столичната община: Задавам си въпроса – как е взето решението 
за дългия тунел?София трябва да получи магистрални връзки с останалите милионни 
градове от региона. Това със сигурност е цел на градското развитие и за позицията ни 
като регионален център на Балканите. Затова за трети път присъствам на дебати за 
преминаването на АМ „Струма” през Кресненското дефиле и след всяко обсъждане си 
задавам въпроса – как така е взето решението за дългия тунел, след като видимо всички 
експерти в областта на пътното строителство са единодушни, че вариантът с късите 
тунели е много по-добър? Има пет основни показателя, по които трябва да се оценяват 
двата проекта. Това са пари, време, сигурност, ефективност и опазване на околната 
среда. Вярното решение може да бъде взето комплексно, въз основа на всички тези 
фактори. Въпросът с времето е особено важен на фона на ограничените ресурси, с които 
разполагаме. Трябва да се търси и икономическата ефективност – и като първоначална 
инвестиция, и впоследствие при разходите за поддръжка. Не бива да пропускаме и 
големите рискове по отношение на сигурността на съоръжението с дължина 15 км. 
Ефективността, свързана с времето за преминаване през тунела като ограничението от 
80 км/ч, също не дава особени предимства пред сега съществуващото трасе. Петият 
показател – околната среда, вероятно е бил единственият, който е взет под внимание при 
определянето на решението за лот 3.2 на АМ „Струма” преди 4 години. Алтернативният 
проект може да постигне същия баланс с околната среда.Проф. д-р инж. Добрин Денев, 
УАСГ: Безспорно вариантът с къси тунели и мостове е по-добърСъдбата на пътното 



 

 

 

преминаване през Кресненското дефиле е от особено значение. Считам, че всяко 
строителство трябва да бъде много добре преценено и да бъде съобразено с голямото 
земетресение през 1904 г. в Кресна. Безспорно вариантът с къси тунели и мостове е по-
добър. От значение е, че по този начин ще се намалят средствата за поддържане и 
вентилация. Трябва да намерим общ език с екологичните организации. Има място за 
търсене на ново решение и за преразглеждане на сегашния вариант, знаейки, че един 
дълъг тунел е потенциално място за тероризъм.Проф. д. г. н. Стефан Шанов, геолог: 
Нивото на радон е 50 пъти над норматаАктивните разломи са много опасни и могат да 
генерират сериозни събития. Всички измервания показват, че Крупнишкият е най-активен, 
тъй като по него има движения по около 3 мм годишно. Всяко съоръжение може да 
пострада при силно земетресение в близост до разлома. Ако структурата, която поражда 
земетресението, пресича съоръжението, може да се получат размествания от около 20 – 
30 см и да разкъсат тунела. На самия разлом е монтирана сеизмична станция. В 
подземието й е измерено ниво на радон над 50 пъти над нормата. Газът е индикатор за 
проблем. Радонът е радиоактивен и се образува от разпадането на урана. Ако е в 
затворено помещение, се натрупва и може да достигне концентрация, опасна за 
човешкото здраве. Какъвто и вариант да се избере за лот 3.2 на АМ „Струма”, трябва да 
се обърне много сериозно внимание на тези зони, където се очакват екстремни 
явления.Инж. Спирос Папагригориу, изпълнителен директор на ENVECO S.A.: 15-
километровото съоръжение ще създаде много екологични проблемиОт няколко месеца 
работя с КСБ . Нашата цел е да проучим двата варианта за преминаване на АМ „Струма” 
през Кресненското дефиле, като експертизата ми е в сферата на екологията. Въпреки че 
тя все още не е приключила, аз имам ясна картина за трудностите, свързани с дългия 
тунел. Съоръжението ще създаде много екологични проблеми. Данните показват, че при 
изготвянето на проекта не са били анализирани няколко параметъра за влиянието върху 
околната среда. Такива са всички елементи, свързани с инфраструктурата, необходима за 
експлоатацията на тунела. Това са шахтите, вентилационните системи, аварийните 
изходи, които трябва да са разположени на 500 м. Всичките тези изходи трябва да имат 
връзка с път, което води до необходимост от допълнителна работа в защитена зона. Това 
определено не е било взето под внимание. От друга страна са сеизмичните рискове, които 
могат да окажат влияние и върху човека, и върху околната среда. А те са високи. 
Комбинацията им може да доведе до сериозни щети. Тези негативи показват 
необходимостта да се разработи алтернативен вариант. 
http://vestnikstroitel.bg/tema/109322_ekspertniyat-svet-km-ksb-dlgiyat-tunel-prez-kresnenskoto-
defile-e-necelesobrazen/ 
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Министър Лиляна Павлова ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 
2020 г. – предизвикателства и перспективи“ | | 28.05.2015 16:26 | www.focus-news.net | 
Новини | 
София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще 
участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “, съобщиха от пресцентъра на министерството. На форума Лиляна 
Павлова ще представи основните параметри на Оперативна програма „Региони в растеж“ 



 

 

 

2014 – 2020 в рамките на панела „Ефект от прилагането на кохезионната политика 2007 
– 2013 г. и новата кохезионна политика 2014 – 2020 г.“. 
Събитието се провежда под патронажа на председателя на Комисията по регионално 
развитие в Европейския парламент Искра Михайлова и ще се състои утре, 29 май, от 
9.00 часа в „София хотел Балкан“, зала „Средец“.© 2015 Всички права запазени. 
Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070757/ministar-lilyana-pavlova-shte-uchastva-v-
konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html 

 
 
Министър Павлова ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – 
предизвикателства и перспективи“ | | 28.05.2015 15:40 | www.vestnikstroitel.bg | 
Новини | Свилена Гражданска | 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще участва 
в конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и 
перспективи “. На форума Лиляна Павлова ще представи основните параметри на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в рамките на панела „Ефект от 
прилагането на кохезионната политика 2007 – 2013 г. и новата кохезионна политика 
2014 – 2020 г.“. Събитието се провежда под патронажа на председателя на Комисията по 
регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова и ще се състои утре, 
29 май, от 9.00 часа в „София хотел Балкан“, зала „Средец“. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109299_ministr-pavlova-sche-uchastva-v-konferenciya-
kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi/ 
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Московски ще се срещне с представители на Камарата на строителите в България | | 
28.05.2015 11:57 | www.livenews.bg | Новини | ? LIVENEWS.BG / 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи ”, организирана от Камарата на строителите в 
България под патронажа на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент, съобщиха от пресцентъра на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. Форумът има за цел да се направи оценка на политиката за 
сближаване през периода 2007-2013 г., както и да се очертаят перспективите и 
възможностите през новия програмен период 2014 – 2020 г. Събитието ще се проведе на 
29 май от 9.00 ч. в „София хотел Балкан“, зала „Средец“. 
http://www.livenews.bg/moskovski-shte-se-sreshtne-s-predstaviteli-na-kamarata-na-stroitelite-v-
bylgariq-99152.html 
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Министър Ивайло Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 
2014-2020 г. – предизвикателства и перспективи” | | 28.05.2015 11:21 | www.focus-
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София. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи ”, организирана от Камарата на строителите в 
България под патронажа на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент, съобщиха от пресцентъра на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. Форумът има за цел да се направи оценка на политиката за 
сближаване през периода 2007-2013 г., както и да се очертаят перспективите и 
възможностите през новия програмен период 2014 – 2020 г. Събитието ще се проведе на 
29 май от 9.00 ч. в „София хотел Балкан“, зала „Средец“. © 2015 Всички права запазени. 
Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070567/ministar-ivaylo-moskovski-shte-uchastva-
v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html 

 
 
Министър Московски ще участва в конференция “Кохезионна политика 2014 – 2020 
г. – предизвикателства и перспективи” | | 28.05.2015 10:46 | www.vestnikstroitel.bg | 
Новини | Свилена Гражданска | 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски ще участва в конференция “Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – 
предизвикателства и перспективи ”, организирана от Камарата на строителите в 
България под патронажа на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент.Форумът има за цел да се направи оценка на политиката за сближаване през 
периода 2007 – 2013 г., както и да се очертаят перспективите и възможностите през новия 
програмен период 2014 – 2020 г. 
http://vestnikstroitel.bg/news/109276_ministr-moskovski-sche-uchastva-v-konferenciya-
kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi/ 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070567/ministar-ivaylo-moskovski-shte-uchastva-v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html
http://www.focus-news.net/news/2015/05/28/2070567/ministar-ivaylo-moskovski-shte-uchastva-v-konferentsiya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi.html
http://vestnikstroitel.bg/news/109276_ministr-moskovski-sche-uchastva-v-konferenciya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi/
http://vestnikstroitel.bg/news/109276_ministr-moskovski-sche-uchastva-v-konferenciya-kohezionna-politika-2014-2020-g-predizvikatelstva-i-perspektivi/


 

 

 

 
 
И. Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014-2020 г. – 
предизвикателства и перспективи” | | 28.05.2015 10:41 | www.cross.bg | Новини | 
Агенция КРОСС 
/КРОСС/ Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ивайло Московски ще участва в конференция „Кохезионна политика 2014-2020 г. - 
предизвикателства и перспективи ", организирана от Камарата на строителите в 
България под патронажа на Комисията по регионално развитие на Европейския 
парламент. Форумът има за цел да се направи оценка на политиката за сближаване през 
периода 2007-2013 г., както и да се очертаят перспективите и възможностите през новия 
програмен период 2014-2020 г., съобщава пресцентърът на МТИТС.Конференцията ще 
се проведе утре (29 май) от 9 ч. в „София хотел Балкан". 
http://www.cross.bg/-perspektivi-konferentziya-1467066.html 
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| | 28.05.2015 10:39 | www.citybuild.bg | Новини | citybuild.bg 
Конференцията „Кохезионна политика 2014-2020 - предизвикателства и перспективи " 
ще се проведе утре в „София хотел Балкан“. 
Форумът на КСБ е под патронажа на Искра Михайлова - председател на Комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент. Специален гост на събитието е Корина 
Крецу, европейски комисар по регионална политика. От българска страна във форума ще 
вземат участие зам.-министър-председателят по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова , министърът на околната среда и водите Ивелина Василева , 



 

 

 

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи основните 
проекти на София през програмния период 2014-2020 г. В конференцията ще се включат 
и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов , изп. директор инж. Иван Бойков , 
Витория Алиата ди Вилафранка , директор на Главна дирекция „Регионална и 
урбанистична политика " на ЕК, и Маргарете Хофман от Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ ). По време на конференцията ще бъдат представени добри 
практики при изпълнението на проекти в строителния сектор от водещи фирми в 
бранша. Форумът е възможност в началото на новия програмен период да се направи 
оценка на резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007-2013 г. за 
хората и бизнеса, да се определят поуките от изпълнението на оперативните програми за 
досегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и възможности 
през следващите години. 
http://citybuild.bg/news/kamarata-stroitelite-organizira/29355 

 
 
Отлага се визитата на Корина Крецу | | 28.05.2015 10:07 | www.economic.bg | Новини | 
Еврокомисарят ще посети София през юниПредварително обявеното днешно посещение 
на европейския комисар по регионална политика Корина Крецу в София няма да се 
състои. Причината е авария на летището в Брюксел, която не позволи пристигането на 
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Крецу. Нейното посещение в България се отлага за месец юни, съобщиха от 
пресслужбата на Министерски съвет.Предварителната програма предвиждаше среща на 
Корина Крецу с премиера Бойко Борисов сутринта в Министерски съвет и откриване на 
ЛОТ 2 на АМ Марица следобед. За следващия ден пък бе предвидено участие на 
еврокомисаря в конференция, посветена на кохезионната политика и нейното влияние 
за България.Днес в 16 часа Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев , министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще участват 
в церемония по откриването на ЛОТ 2 на АМ Марица, финансирана със средства по 
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. 
http://www.economic.bg/bg/news/5/otlaga-se-vizitata-na-korina-kretsu.html 
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Еврокомисар Корина Крецу пристига у нас | | 28.05.2015 09:08 | www.dartsnews.bg | 
Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май. Във фокуса на визитата са инвестициите, които Европейският съюз прави чрез 
кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014–2020 г. за България 
по кохезионната политика е определено финансиране в размер на 7,6 млрд. 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, отговорни за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще инспектират и някои от обектите в столицата, изградени 
със средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014–2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара. "Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромно значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014–2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение очаквам визитата, за да 
видя лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата 
помощ, която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората 
наистина да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://dartsnews.bg/News/20322 
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Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 08:31 | www.economic.bg | 
Новини | 
Тя ще инспектира редица инфраструктурни проектиЕвропейският комисар по регионална 
политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 29 май.Във фокуса на визитата са 
инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната си политика в 
развитието на страната. За периода 2014–2020 г. за България по кохезионната политика 
е определено финансиране в размер на 7,6 млрд. евро, предаде БГНЕС.Новите 
оперативни програми имат за основен акцент повишаване на конкурентоспособността на 
страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за създаване на 



 

 

 

квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и структури за 
развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване на основна 
инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на отпадъците; 
повишаване на нивото на административните услуги и по-добро управление.На 28 май 
комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и министрите, 
отговорни за инвестиционните програми по кохезионната политика в България. Тя ще 
посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско финансиране и ще обсъди 
предизвикателствата на градското развитие с кмета на София Йорданка Фандъкова . 
Двете ще инспектират и някои от обектите в столицата, изградени със средства от ЕС.На 
29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на кохезионната 
политика в България 2014–2020 г.", организирана от Искра Михайлова , председател на 
комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Българската 
строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от огромно 
значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014–2020 г. са 
истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение очаквам визитата, за да 
видя лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата 
помощ, която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората 
наистина да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://www.economic.bg/bg/news/5/evrokomisar-korina-kretsu-pristiga-v-sofiya.html 
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Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 08:14 | www.rtv-
gabrovo.com | Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май.Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 



 

 

 

подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://rtv-gabrovo.com/index.php?Itemid=218&catid=124%3Anews&id=55168%3A2015-05-28-
04-56-35&option=com_content&view=article 

 
 
Еврокомисар Корина Крецу на визита в София | | 28.05.2015 08:13 | www.glasove.com 
| Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу е на визита в България на 
28 и 29 май. 
Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави чрез 
кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро. На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и 
министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в 
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България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро управление, 
отбелязва БГНЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са възможност за засилване на конкурентоспособността на икономиката и подобряване на 
качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя на място 
възможностите и предизвикателствата и да предложа цялата помощ, която аз и службите 
на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина да усетят ползите от 
европейските инвестиции", заяви комисар Крецу преди посещението. (adsbygoogle = 
window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 
http://glasove.com/politika/51995-evrokomisar-korina-krecu-na-vizita-v-sofiq 

http://glasove.com/politika/51995-evrokomisar-korina-krecu-na-vizita-v-sofiq


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Еврокомисар Корина Крецу пристига в София| | 28.05.2015 07:31 | www.bgnes.com | 
Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май.Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. /БГНЕС 
http://news.bgnes.com/view/1235884 

http://news.bgnes.com/view/1235884


 

 

 

 
 
Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 07:30 | www.classa.bg | 
Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 



 

 

 

Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението.Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са 
попълнени. Не е разрешен HTML код. 
http://www.classa.bg/бизнес/икономика/item/340456-еврокомисар-корина-крецу-пристига-в-
софия 

http://www.classa.bg/бизнес/икономика/item/340456-еврокомисар-корина-крецу-пристига-в-софия
http://www.classa.bg/бизнес/икономика/item/340456-еврокомисар-корина-крецу-пристига-в-софия


 

 

 
 



 

 

 

 
Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 06:51 | www.pik.bg | 
новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро. Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.Днес комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и 
министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в 
България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара. "Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1
%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html 

http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html
http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html
http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html
http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html
http://pik.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news339757.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 06:41 | www.kmeta.bg | 
Новини | 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май.Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 



 

 

 

отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://www.kmeta.bg/evrokomisar-korina-krecu-pristiga-v-sofiq-47518.html 

http://www.kmeta.bg/evrokomisar-korina-krecu-pristiga-v-sofiq-47518.html


 

 

 

 



 

 

 

 
 
Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 06:40 | www.blitz.bg | 
Новини | 
Основна тема на визитата ще са инвестициите на ЕС чрез кохезионната 
политикаЕвропейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети 
България на 28 и 29 май. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които 
Европейският съюз прави чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За 
периода 2014 – 2020 г. за България по кохезионната политика е заделено финансиране 
в размер на 7,6 милиарда евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент 
повишаване на конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни 
предприятия за създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване 
на системи и структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; 
подобряване на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и 
управление на отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-
добро управление. 
На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и 
министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в 
България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС. 



 

 

 

На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на кохезионната 
политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , председател 
на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Българската 
строителна камара. 
"Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от огромна значение за развитието на 
България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. са истинска възможността 
засилване на конкурентоспособността на икономиката и подобряване на качеството на 
живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя лично на място 
възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, която аз и службите 
на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина да усетят ползите от 
европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди посещението. 
http://www.blitz.bg/printpreview.php?news=339226 

 
 
Борисов ще се срещне с европейския комисар по регионална политика Корина 
Крецу | | 28.05.2015 06:30 | www.fakti.bg | Новини | Калина Петрова 
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с европейския комисар по 
регионална политика Корина Крецу, която пристига на двудневно официално посещение в 
България. Разговорът между двамата ще се проведе в четвъртък, 28 май, в сградата на 
Министерския съвет. 
Крецу ще се срещне и с министрите, които отговорят за кохезионната политика и 
оперативните програми, съфинансирани чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 
в България. 
По-късно в същия ден, от 16.00 часа, комисар Крецу и премиерът Борисов ще участват в 
церемония по откриването на ЛОТ 2 на АМ „Марица“, финансирана със средства по 
Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. В церемонията ще участват още 
вицепремиерът Томислав Дончев , министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова и министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ивайло Московски. Камарата на строителите в България 
(КСБ ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – 

http://www.blitz.bg/printpreview.php?news=339226


 

 

 

предизвикателства и перспективи “. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – 
председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. 
Специален гост на събитието е Корина Крецу, европейски комисар по регионална 
политика. 
Конференцията ще се проведе на 29 май 2015 г. от 9.30 ч. в зала „Средец“ на „София 
хотел Балкан“. 
От българска страна във форума ще вземат участие зам. министър-председателят по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев , министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова , министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева , министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова ще представи основните проекти на София през програмния 
период 2014 – 2020 г. В конференцията ще се включат и председателят на КСБ инж. 
Светослав Глосов , изп. директор инж. Иван Бойков , Витория Алиата ди Вилафранка 
, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика “ на ЕК, и 
Маргарете Хофман от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ). 
По време на конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на 
проекти в строителния сектор от водещи фирми в бранша. 
Форумът е възможност в началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. да се 
направи оценка на резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007 – 
2013 г. за хората и бизнеса, да се определят поуките от изпълнението на оперативните 
програми за досегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и 
възможности през следващите години.София /България 
http://fakti.bg/bulgaria/144680-borisov-shte-se-sreshtne-s-evropeiskia-komisar-po-regionalna-
politika-korina-krecu 
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Еврокомисар Корина Крецу пристига в София | | 28.05.2015 06:13 | www.bulfax.com | 
Новини | vessel 
Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май.Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 
създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 



 

 

 

да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://www.bulfax.com/?q=node/4964568 
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Европейският комисар по регионална политика Корина Крецу ще посети България на 28 и 
29 май.Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 
чрез кохезионната си политика в развитието на страната. За периода 2014 – 2020 г. за 
България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда 
евро.Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на 
конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за 

http://www.bulfax.com/?q=node/4964568


 

 

 

създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и 
структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване 
на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на 
отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро 
управление.На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 
Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната 
политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско 
финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София 
Йорданка Фандъкова . Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със 
средства от ЕС.На 29 май Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на 
кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от Искра Михайлова , 
председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и 
Българската строителна камара."Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от 
огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. 
са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и 
подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя 
лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, 
която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина 
да усетят ползите от европейските инвестиции", заявява комисар Крецу преди 
посещението. 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/253580_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B
A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%83+%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%8
4%D0%B8%D1%8F 
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