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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.03.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 1 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 3 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.03.2013  
Източник: в. Старият Мост, Свиленград  
Страница: 2  
Брой думи: 394  
 
 
Резюме: Преди месец Центърът за европейско финансиране "Талго консулт" ЕООД откри свое 
представителство в гр.Свиленград. На достъпни цени в офиса на бул. "България" 58 се 
предоставят консултации и експертна помощ за управление, изпълнение и отчитане на проекти, 
финансирани от Европейския съюз и други донорски институции. Дейността на фирмата 
обхваща изготвяне на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие", Оперативна 
програма "Развитие на човешки ресурси", Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", както и по "Програма за развитие на 
селските райони" за земеделци, животновъди, овощари, пчелари и т.н.  
 
Заглавие: "Талго консулт" помага за европейски проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди месец Центърът за европейско финансиране "Талго консулт" ЕООД откри свое 
представителство в гр.Свиленград. На достъпни цени в офиса на бул. "България" 58 се 
предоставят консултации и експертна помощ за управление, изпълнение и отчитане на проекти, 
финансирани от Европейския съюз и други донорски институции. Дейността на фирмата 
обхваща изготвяне на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие", Оперативна 
програма "Развитие на човешки ресурси", Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", както и по "Програма за развитие на 
селските райони" за земеделци, животновъди, овощари, пчелари и т.н.  
Дейността на "Талго Консулт" ЕООД е фокусирана също и върху изготвяне на документация за 
участие в обществени поръчки съобразно Закона за обществените поръчки; изготвяне на 
предпроектни проучвания, финансови анализи, бизнес планове, общински и регионални 
планове за развитие; провеждане на обучения, семинари, организиране и провеждане на 
конференции; обучение и повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките 
ресурси; анализ, разработване, внедряване и адаптиране на системи за управление.  
Собственик и управител на "Талго Консулт" ЕООД е Анелия Златкова-Георгиева, която има 
богат опит в изготвянето и управлението на проекти. През периода 2005 - 2006г. тя е 
регионален директор на проект "Красива България" РЗИП - гр. София, към Министерство на 
труда и социалната политика, а през 2006-2007г. е съветник на председателя на Държавна 
агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". В екипа на фирмата работят опитни 
експерти с богат професионален опит, както и млади, високо мотивирани консултанти. 
Регионален представител за област Хасково и област Ямбол е Иван Иванов от Свиленград, 
който също е с богат опит в областта на консултациите. "В региона хората са работливи, но не 
знаят как да се възползват от европейските субсидии или просто ги възпира бюрократичната 
система. Като пример могат да се посочат редица схеми за плащания по отношение на 
възстановяване на разходи, свързани със закупуването на разсад, торове и препарати за 
биологична защита, направени от зеленчукопроизводители, оранжерийно производсво, както и 
производителите на дини и пъпеши", сподели Иванов.  
Услугите на "Талго Консулт" ЕООД са ползвали и се ползват от частни и държавни фирми, 
организации с идеална цел и физически лица. Сред клиентите на фирмата са общините 
Димово, Костинброд, Оряхово, Перник, Раковски, Сливница, Съединение; "АБАК-ДС" ООД, 
"Антонов и Флинов" ООД, "Билд инвест" ЕООД, "Валдес" ООД, "Валди 2000" ООД, "Видима 
Спорт" ООД, "Галекса" ЕООД, "ЕТ "Веселин Веселинов - ВК", "ЕТ Марта- СКМ-Стойне Манов", 
"Инжстрой" ЕООД, "Корект" ООД, "МБ-2001" ООД, "Самоков - Боровец" АД, "Стреза" ЕООД, 
"Термогазсервиз" ООД, "Шерита М" ООД.  
08.03.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 10.03.2013  
Източник: сп. Мениджър  
Страница: 100,101,102  
Брой думи: 1546  
 
 
Резюме: - Госпожо Кунева, какъв според вас е бизнес климатът в момента за малките и  
средните предприятия у нас?  
- Изключително лош. И за големия бизнес, и за малкия. Виждаме го не само по отлива на 
чуждестранни инвестиции, но и по оттеглянето на българския бизнес от страната. Сивата 
икономика стигна 32% - най-високото ниво в ЕС. Как да се състезава малкият бизнес с огромния 
дял неспазващи правилата? Силно е влошен достъпът до финансиране на малките и средните 
фирми. За последните 4 години фалираха над 100 хил. такива предприятия. Защо ли? Защото 
няма стабилна нормативна среда - закони и наредби се променят през шест месеца без 
предупреждение, без анализ на ползите и въздействието. Защото няма електронно 
управление, а изграждането му драматично закъснява, което хаби времето на бизнеса и 
администрацията.  
 
Заглавие: Доверието е най-скъпата валута  
Подзаглавие: Големият проблем в момента е нестабилната и непредсказуема среда, казва 
Меглена Кунева, лидер на Движение "България на гражданите"  
Автор: Венцислав САВОВ  
Текст: - Госпожо Кунева, какъв според вас е бизнес климатът в момента за малките и  
средните предприятия у нас?  
- Изключително лош. И за големия бизнес, и за малкия. Виждаме го не само по отлива на 
чуждестранни инвестиции, но и по оттеглянето на българския бизнес от страната. Сивата 
икономика стигна 32% - най-високото ниво в ЕС. Как да се състезава малкият бизнес с огромния 
дял неспазващи правилата? Силно е влошен достъпът до финансиране на малките и средните 
фирми. За последните 4 години фалираха над 100 хил. такива предприятия. Защо ли? Защото 
няма стабилна нормативна среда - закони и наредби се променят през шест месеца без 
предупреждение, без анализ на ползите и въздействието. Защото няма електронно 
управление, а изграждането му драматично закъснява, което хаби времето на бизнеса и 
администрацията. Защото са прекалено много лицензионните режими, скритите данъци и 
ограничения за започване на бизнес. На последно място сме в ЕС по тези показатели. Също 
защото сме държавата на безконтролните монополи, които смазват малкия и средния бизнес. 
Това е да липсва държавата - тя трябва да осигурява добра среда за конкуренцията. Среда, 
която не съществува. Настроението сред бизнеса прилича на паника В Европа се правят 
инвестиции в изследвания и иновации за 3% от  
БВП, а в България едва стигат 0,6%. Свиват се вътрешните и външните пазари, контрабандата 
расте, депозитите в банките са се увеличили, което не е добър знак, както се опитва да ни 
убеди премиерът Борисов. Тази тенденция ни показва, че хората не вярват - предпочитат да 
държат "бели пари за черни дни", вместо да ги инвестират в производство и растеж. Хората не 
вярват нито в държавата си, нито в икономиката, а доверието е най-скъпата валута за всяко 
общество.  
- По ваши наблюдения кои фирми се справят добре в кризата? С какво се обяснява това?  
- Добре се справят главно монополистите и близките до властта фирми. А трябва да се справят 
ефективните и конкурентоспособни фирми, които внедряват иновации, Високи технологии и 
произвеждат продукт с висока добавена стойност. Разбира се, има и изключения от общото 
тежко състояние.  
Над 60% от обществените поръчки са с нарушения, по официални данни. Големите 
инфраструктурни проекти се изпълняват от едни и същи фирми. Това не разкрива нови работни 
места и не генерира растеж. Как така строителството уж е най-големият приоритет на 
държавата, а най-пострадалият бранш е този? Да не говорим за рекета на политически 
неудобните. По време на срещите, които правим в страна-  
та, чухме шокиращи истории. Хората са принуждавани да изоставят бизнеса си, фирми са 
довеждани до фалит чрез безкрайни данъчни проверки по три пъти седмично в продължение на 
месеци - това са истински истории на български граждани. Един човек от малка община ни каза, 
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че ако се сравни кои фирми са печелили големите обществени поръчки напоследък и след това 
се види в Търговския регистър в колко от тях е направена промяна в собствеността, ще видим 
странен ръст на появили се нови съдружници в тези фирми. Извинете, коментира човекът, но 
това няма нищо общо нито със световната криза, нито с пазарната икономика. Затова аз 
твърдя, че българската икономика е криминализирана и това е в основата на икономическата 
депресия, в която се намираме.  
- Предвид рецесията в Европа какви трябва да бъдат политиките на експортно ориентираните 
компании?  
- Европа вече дава ясни сигнали за излизане от рецесията. За последното тримесечие се 
наблюдават инвестиции в размер 92 млрд. евро, насочени към т.нар. периферна Европа 
(Гърция, Италия, Испания и Португалия). Това се случва за първи път през последните 3 
години, което е положителен сигнал. Що се отнася до експортно ориентираните компании, то 
при всички положения трябва да търсят разширяване  
на пазарите си на изток - към Азия, и да се стремят да произвеждат продукция с висока 
добавена стойност.  
- За вас кои са трите най-сериозни проблема за правене на бизнес у нас? И съответно кой е 
начинът за тяхното разрешаване?  
- Големият проблем в момента е нестабилната и непредсказуема среда. Решението на този 
проблем е лесно - управлението да спре да се бърка в работата на бизнеса. После да 
гарантира, че решенията ще се вземат не след лобистки натиск, а след коректен анализ на 
въздействието на тези решения, и да обещае, че ще се допитва до браншовите организации в 
този процес. На второ място е неспазването на законите, нарушаването на правилата, 
разрастването на сивата икономика. Решението също е ясно -пълно преуреждане на съдебната 
система. Вече обявихме, че за нас това минава през конституционни промени и реформиране 
на всички органи и служби, отговорни за законността в страната. Системата за сигурност още 
чака да излезе от тоталитарното си състояние и да влезе в крак с времето. Третият проблем е 
кон конкурентоспособността. Ако искаме да привлечем стратегически инвеститори, трябват 
здрави и образовани хора, които да създават продукти с висока стойност. Това означава 
целенасочена политика в здравеопазването, образованието и науката. За мен тези сектори са 
много важната част от икономиката.  
- Държавата трябва ли да има по-съществена роля за съживяване на потреблението?  
- Единственото, което трябва да направи държавата, е да гарантира нормална бизнес среда. Тя 
ще доведе до повишаване на заетостта, до спадане на безработицата и, логично, ще оживи 
потреблението. Сметката е проста - хората харчат толкова повече, колкото повече пари 
остават в тях. Сигурността за утрешния ден и връщането на доверието ще доведат до 
естествен ръст на потреблението.  
- Какво може да увеличи доверието на чуждите инвестиции в  
нашата икономика?  
- Компетентно и почтено управление. Управление, което излъчва здрав разум и дългосрочност 
на намеренията. За нашата икономика е много важно България да се придвижи час по-скоро 
напред във всички международни класации, в това число и класациите за свободата на 
медиите. Тези класации се следят внимателно от големите инвеститори и често са определящи 
в решението им къде да инвестират. В момента България се сдоби с имидж на рискова страна. 
И той бе изграден от сегашното управление, те. от българи, а не от някой отвън.  
- Какъв съвет бихте дали на хората, които се замислят през тази година да стартират нов 
бизнес?  
- Да не се колебаят и да го стартират въпреки всичко. Обществото ни има крещяща нужда от 
всеки инициативен ум. Както и да се сдружават с хора като тях, да обединяват усилията си, за 
да правят средата по-приемлива за активни и държащи на развитието си хора.  
- За вас кои са нереализираните резерви пред растежа на България?  
- Да започнем с усвояването на еврофондовете - едва 30% до момента. За съжаление, те бяха 
ползвани предимно за инфраструктурни проекти, което съвсем не е достатъчно. Можеше да се 
инвестира много повече в конкурентоспособност, иновации, образование, да се реформират 
сектори с потенциал за устойчив растеж Средствата не бяха използвани за реформи. Само за 
образование договорихме 800 млн. евро по четири оперативни програми - за 
конкурентоспособност, изследвания, иновации, образователна инфраструктура и т.н. 
Проектите по европейските програми са обвързани със стандарти за качество, за някои от 
които видяхме как са спазени, а за други тепърва ще научаваме. Нашите експерти изчислиха, 
че ще загубим около 1 млрд. евро европейски средства. Толкова ли сме богати, за да хвърлим 
тези пари на вятъра? Лично ме боли, защото се борих с  
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екипа си за всеки цент от тези средства. И според усвояването сега излиза, че 70% от усилията 
ни са отишли на вятъра. Но нека се надяваме, че в следващия програмен период уроците да са 
научени. Въпреки че управляващите все още не са информирали обществото кои ще са 
приоритетните проекти за следващите години.  
Вторият ни резерв е износът. Роля на държавата е да съдейства за развиване на нови пазари. 
Естествено. Един посланик на която и да е държава в ЕС ще помогне на български граждани по 
консулски въпроси в страни извън съюза. Но този посланик няма да свърши работата на 
българско търговско аташе и няма да търси пазари за българските фирми.  
Третият голям резерв са преките чужди инвестиции. С умна политика, предсказуемост, 
ефективна борба с корупцията и инвестиции в образованието можем да върнем инвеститорите. 
В нашата икономическа програма сме си поставили за цел да привлечем 10 млрд. евро 
чуждестранни инвестиции в рамките на един мандат.  
***  
Меглена Кунева е първият български еврокомисар и първият комисар с ресор защита правата 
на потребителите В Европейската комисия. От 2002 до 2006 г. е министър по европейските 
Въпроси и главен преговарящ за присъединяването на България към Европейския съюз. 
Магистър е по право. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет СВ. 
Климент Охридски и е доктор на юридическите науки. Специализира през 1995 и през 1999-
2000 г. международни отношения и международно екологично право В университета 
Джорджтаун Вашингтон. САЩ. През 1996 г. завършва екологично право В Оксфорд. 
Великобритания. Владее английски, френски и руски език. В момента Меглена Кунева е 
председател на Движение България на гражданите. Председател е на борда на директорите на 
Европейския център за политики European Policy Centre - ЕРС). който е най-голямата 
неправителствена организация В Брюксел. Специален съветник на заместник-председателя на 
ЕК и комисар по транспорта Сийм Калас. Член на Групата на Лисабонския съвет за управление 
на бъдещето, която работи за общество и икономика, основани на знанието - модерно 
икономическо развитие. дигитална икономика и правителство на бъдещето. предприемачество 
и развитие на човешкия капитал чрез растеж и създаване на работни места. Почетен президент 
на Европейската служба за гражданско действие, работеща за гражданско общество. 
граждански права и гражданско участие, като осигурява диалог между гражданите и 
европейските институции и предоставя възможност за внасяне на законодателни предложения 
В ЕС. На президентските избори през 2011 г. като независим кандидат Меглена Кунева получи 
гласовете на близо половин милион български граждани.  
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Резюме: Евгени Кирилов, депутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на 
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012 
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%. 
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е 
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в 
усвояването на помощта от Европейския съюз.  
 
Заглавие: Европа  
Подзаглавие: Усвояването на евросредствата продължава да е критично  
Автор:  
Текст: Евгени Кирилов, депутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на 
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012 
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%. 
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е 
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в 
усвояването на помощта от Европейския съюз.  
Ситуацията общо при трите структурни фонда  
България все още не може да достигне средното ниво на усвояване на фондовете, което за 
всички държави е 47,17%. С ниво на изплатени средства в размер на 36,19% страната ни 
остава далеч от държавите първенци, които вече са получили между 50% и 66% от сумите, 
които им се полагат за периода 2007-2013 г. При тази ситуация е трудно да се повярва на 
оптимизма на министъра в оставка Томислав Дончев, че до края на годината плащанията за 
България от ЕК ще достигнат 65%.  
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените 
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв, както досега, но пък България все още 
чака да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване 
изтече в края на 2012 г.  
Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми  
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България 
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се 
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро, или близо 1/3 от помощта. Затова е важно да се 
види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не изглежда 
оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван 
в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много по-голям през 
тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се взема предвид политическата 
обстановка в момента в България и периода на преход преди и след предстоящите 
парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата от политиката 
на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство за следващото 
управление на страната.  
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата, заявени през 2009 г. От общата 
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все 
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от 
Кохезионния фонд по оперативна програма "Околна среда".  
В края на 2013 г. свършва периодът за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент 
да бъдат изразходвани през 2010 г., но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно 
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване 
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1 
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млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010-2013 г. 
Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП 
"Транспорт". На следващо място по процент на усвоени средсва е фондът за регионално 
развитие, но незначителен е процентът - под 5%, на парите, получени от социалния фонд.  
От сумата, която България трябва да усвои за периода 2011-2013 г., са усвоени едва 5% от 
общата сума от трите фонда, която възлиза на близо 1 млрд. и 90 млн.евро. Остатъкът общо за 
2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред Европейската комисия през 
оставащите 10 месеца, е над 1 млрд. и 645 млн. евро, или това представлява 24,7% от 
помощта за България от политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че 
към момента са усвоени 36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.  
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва 
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен 
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро, до 
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и нито една оперативна програма.  
Картината в цифри на изплатените за България средства по отделните фондове към януари 
2013 г. е следната:  
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)  
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕФРР повече от 
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП "Околна среда" са 
над 63 млн. евро. Възстановени са на 100% парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП 
"Транспорт", а над 90% - по ОП "Регионално развитие" и ОП "Техническа помощ".  
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП 
"Транспорт", но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна 
среда, са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а 
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В 
цифри неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и за 2011 г. - близо 485 млн. евро.  
Европейски социален фонд (ЕСФ)  
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро, или около 10% от 
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП "Човешки ресурси", тъй като за ОП 
"Административен капацитет" парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при 
този фонд за следващите години 2010 г. и 2011 г. За 2010 г. са платени под 5%, и то на ОП 
"Административен капацитет", а не по основната програма "Човешки ресурси". За 2011 г. няма 
усвоени средства и така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от 
парите за 2010 г. и 193,8 млн. евро от парите за 2011 г.  
Кохезионен фонд  
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на 
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП "Околна 
среда", докато ОП "Транспорт" е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са 
възстановени парите за ОП "Транспорт", но 0% за ОП "Околна среда". За 2011 г. има усвоени 
едва 7,48% от оперативната програма "Транспорт" и 0% по "Околна среда". Така средствата, 
които трябва да се усвоят до края на 2013 г. от КФ, са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 
2010 г.) и повече от 356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).  
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е 
положението с ОП "Околна среда" и на следващо място с ОП "Човешки ресурси" и ОП 
"Регионално развитие". Програмата, която продължава да се движи най-добре, е "Транспорт". 
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който, да 
припомним, финансира мерки в ключови сфери като борба с безработицата и насърчаване на 
заетостта, образование и професионално обучение, социално включване и други.  
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се 
подобри темпът на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван 
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този 
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината 
на усвояването на средствата от структурните фондове на Европейския съюз ще се подобри 
съществено през следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.  
Най-голямо е изоставането в усвояването на средствата по Европейския социален фонд  
Снимка - burgas-podlupa.com  
Най-много средства от ЕС се усвояват по оперативна програма "Транспорт"  
Снимка - skyscrapercity.com  
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