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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.03.2013 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: 44 

 вестници, от които: 1 

 - национални 6 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 38 

Общо за деня 44 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 32,34  
Брой думи: 1739  
 
 
Резюме: Един от най-недолюбваните от бизнеса висши държавни чиновници най-сетне слезе 
от сцената. Естествено, не по собствено желание. Изпълнителният директор на Агенцията за 
насърчаване на малките и средните фирми Марияна Велкова си отиде така, както управляваше 
- тихомълком, без никой да забележи. Дори нямаше съобщение до медиите. Просто в сайта на 
ведомството, което тя ръководеше, на 11 март се появи информация, че за изпълнителен 
директор е назначен Никола Стоянов (виж карето). Това е станало с една от последните 
заповеди на бившия вече министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. По 
време на прощалната си среща с журналистите на 12 март самият той бе лаконичен по темата, 
като обясни, че решението за рокадата е лично негово и е взето още на 8 март.  
 
Заглавие: Малките фирми с едно бреме по-малко  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Един от най-недолюбваните от бизнеса висши държавни чиновници най-сетне слезе от 
сцената. Естествено, не по собствено желание. Изпълнителният директор на Агенцията за 
насърчаване на малките и средните фирми Марияна Велкова си отиде така, както управляваше 
- тихомълком, без никой да забележи. Дори нямаше съобщение до медиите. Просто в сайта на 
ведомството, което тя ръководеше, на 11 март се появи информация, че за изпълнителен 
директор е назначен Никола Стоянов (виж карето). Това е станало с една от последните 
заповеди на бившия вече министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. По 
време на прощалната си среща с журналистите на 12 март самият той бе лаконичен по темата, 
като обясни, че решението за рокадата е лично негово и е взето още на 8 март.  
Велкова се задържа начело на изпълнителната агенция три години, въпреки очевидните 
слабости в работата си и безспирните критики на малките и средните предприятия. На практика 
през това време тя успя да провали мераците на бизнеса да се възползва от евросредствата по 
програмата "Конкурентоспособност", но не пропусна възможността да задоволи собствения 
си апетит.  
Скандалите започнаха още през 2011-а, когато производителите на мебели, облекло и обувки 
бяха отрязани от възможността да обновяват машините си с европейски пари. Противно на 
всякаква логика тогава се въведоха изисквания за допустимост, според които само 
ангажираните с производството на автомобили и самолети фирми, както и тези от 
лекарствената промишленост, могат да кандидатстват за подкрепа.  
Освен "подбора" на дружествата по отрасли имаше и промяна в минималните обороти, които те 
трябва да са реализирали, за да могат да участват в схемите за финансиране. От 80 хил. лв. 
прагът за микропредприятията стана 300 хил. лв., за малките - 600 хил. лв., а за средните 
стигна цели 1.5 млн. лева. Така точно в разгара на кризата, когато оборотите навсякъде падат 
главоломно, държавата завиши критериите и на практика отблъсна от програма 
"Конкурентоспособност" стотици компании.  
След това агенцията за малки и средни предприятия бе обвинена, че неоснователно отхвърля 
проекти, без дори да ги е разгледала по същество. Става въпрос за процедурата за въвеждане 
на международно признати стандарти, при която множество фирми бяха отстранени заради 
отсъствие на някоя от справките, част от годишния отчет за дейността, които така или иначе са 
публикувани в публичния Търговски регистър. Предложенията на други пък бяха зачерктнати 
поради липса на прословутите "копия на документи за професионален опит", без в насоките за 
кандидатстване да е посочено кои конкретно са те. Немалко кандидати отпаднаха и заради 
системни грешки по вина на самата администрация.  
В последна сметка се стигна дотам, че заради подобни чиновнически недомислия бизнесът 
почти напълно се отказа да кандидатства по "Конкурентоспособност". Малкото излъгали се 
предприемачи пък се оказаха в друг капан - наложи се да чакат с месеци и дори години 
безвъзмездното финансиране и затънаха в кредитите, теглени за реализацията на проектите 
им.  
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Цялото това бюрократично тресавище, което създадоха Марияна Велкова и екипът й, обаче 
можеше някак да се преглътне, ако не бяха бонусите за "добре" свършена работа  
Оказа се, че батальонът от чиновници, събран да насърчава фирмите, се е облажил с общо 
над 5 млн. лева. Първите надбавки над заплатите бяха от 2008-а и обхващаха месеците до 
края на 2009 година. За това време са платени почти 1.6 млн. лева. За 2010-а са раздадени над 
907 хил. лв., а за 2011-а още 1 млн. лева. "Стимулите" за 2012-а набъбнаха с още 1.46 млн. 
лева. И това са само официалните данни, публикувани в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз. Извън тези суми остават редица 
допълнителни възнаграждения, включително и такива, които изпълнителният директор Велкова 
сама е отпуснала на себе си и трудно могат да се хванат. Справка в регистрите на Сметната 
палата например показва, че през 2011-а тя е получила допълнително над заплатата си 21 364 
лв., за 2010-а сумата е 18 702 лв., а през 2009-а - 34 973 лева.  
При цялото това стимулиране програмата "Конкурентоспособност", за която до средата на 
2012-а беше пряко отговорна Агенцията за малките и средните предприятия, все още се дави в 
проблеми. От всичките 2.27 млрд. лв. по нея до 4 март 2013-а документално са усвоени 868.6 
млн. лева. На практика обаче до фирмите са стигнали само около 150 млн. лв., тъй като 682.6 
млн. лв. бяха прехвърлени към инструмента "Джереми" (б.а. - интересът към който засега е 
слаб най-вече заради разминаването на обявените в брошурите условия и реалните 
изисквания на банките) , а още около 30 млн. лв. са взети от няколко държавни институции. 
Впрочем най-големият бенефициент по програмата е самата агенция - с договори за близо 40 
млн. лева  
Тоест, една голяма част от европейските пари за бизнеса са отишли в администрацията на 
Велкова под иначе благовидния предлог да подпомага компаниите при кандидатстването.  
Особено показателен в това отношение е проектът за "Насърчаване на интернационализацията 
на българските предприятия", чиято стойност е 27.4 млн. лева. Точно с неговото изпълнение 
Марияна Велкова оправдаваше получените допълнителни възнаграждения. На теория с 
евросредствата трябваше да се създаде национален експортен портал, да се разработят 
секторни експортни стратегии, анализи и политики, да се проведе обучение и да се организират 
семинари за развиване на външнотърговски умения, да се наемат експерти и консултанти, 
както и да се осигурят необходимата рекламна дейност и информационни материали. Но от 
всички тези задачи нито една не е изпълнена, както трябва.  
Организирането на участия на български фирми в международни изложения например бе 
пълен провал. На Световното изложение за храни и вина - PRODEXPO 2012, българският щанд 
беше без конкуренция за най-лошо изпълнение, сглобен от подръчни материали в последния 
момент. На друг форум за промотиране на вина се оказахме без нито една бутилка, плакат или 
дори чаша. Същото се получи и на други международни мероприятия.  
Разследване на "БАНКЕРЪ" от октомври 2011-а установи, че не всичко е съвсем чисто и покрай 
създаването на експортния портал. Обществената поръчка за неговото изработване бе 
спечелена с оферта за 78 877 лв. без ДДС от "Лирекс БГ". Победителят трябваше да приключи 
работата си най-късно до 30 април 2011-а, но реално сайтът тръгна четири месеца по-късно, 
като официалният мотив за забавянето му бе... "доусъвършенстване". Само че след това се 
появи нов проблем. От агенцията не бяха наясно по какъв начин чуждестранният бизнес ще 
научи за съществуването на подобно удобство и се разчита преди всичко на случайността. А и 
технологичните възможности позволяват регистрирането на не повече от 100 хил. фирми, 
независимо че малките и средните предприятия у нас са три пъти повече - около 315 хиляди. 
Обяснението на Велкова бе, че едва около 70 хиляди от тях имали експортен потенциал и 
идеята на агенцията била броят им да се увеличи благодарение на портала. Всичко хубаво, но 
за година той е бил посетен 33 хиляди пъти и регистрираните потребители са 2460. Едва 130 
фирми пък са се възползвали от възможността да си направят собствен профил, а 
публикуваните оферти досега са общо 92.  
Няма как да пропуснем и факта, че ръководеното от Марияна Велкова ведомство похарчи 
близо 484 хил. лв., осигурени от програмата "Конкурентоспособност", за канцеларски 
материали, хартия и мастило за принтери. "Тези средства така или иначе са заложени в 
оперативната програма за подпомагане на дейността на изпълнителната агенция, така че е 
хубаво да бъдат усвоени", ни убеждаваше изпълнителната директорка. По-късно се разбра, че 
парите можело да се използват и за друго - да речем, за технологична модернизация на някое 
предприятие, още повече че в бюджетите на отделните институции винаги са предвидени 
харчове за офис консумативи и не се чака помощ от Европа за осигуряването им.  
Напук на всичко миналото лято Велкова направи още един търг за доставка на канцеларски 
материали. Този път бяха дадени 83.4 хил. лева.  
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Отделно е поръчката за доставката на 14 леки автомобила, един микробус и един минибус за 
общо около 367 хил. лева. Любопитното е, че според критериите за оценка на офертите 
наличието на екстри в колите беше с два пъти по-голяма тежест от сервизното обслужване и 
гаранционните условия. Просто за чиновниците от агенцията е било по-важно да се возят в по-
луксозни автомобили. По думите на Велкова "закупуването на возилата ще позволи на 
териториалните звена да посещават бенефициентите по всяко време. Бусовете пък ще са за 
нуждите на планираните обучения на представители на бизнеса в страната". Но дори след 
отнемането на функциите й на Управляващ орган на програмата "Конкурентоспособност" в 
средата на миналата година и коли, и микробуси останаха на разположение на шефката и 
екипа й.  
Примерите как агенцията за малките фирми усвоява пари от "Конкурентоспособност" 
продължават с поръчки за закупуването на компютърна и офис техника, за офис обзавеждане, 
стелажи и бюра, за наемане на външни експерти, за информационно-консултантски услуги, за 
организирането на бизнес срещи и форуми... Получи се обаче издънка с подготвянето на 
секторните анализи за чуждестранните пазари. Обществената поръчка за наемане на външни 
консултанти, които да направят проучванията, бе обявена едва на 5 декември 2012-а - по-малко 
от пет месеца преди крайния срок. Какво е пречело това да стане по-рано - не е ясно. 
Изглежда, за чиновниците е било по-важно първо да си осигурят лъскави коли и мощни 
компютри, но така българските фирми за пореден път бяха наказани и няма да получат 
навреме необходимите им анализи.  
Нелепото в цялата ситуация е, че при всичките скандали и обвинения Марияна Велкова винаги 
намираше с кого да се оправдае. Първо за неуспехите й бяха виновни предприятията, които 
така и не разбрали правилата за кандидатстване или по неясни причини сами се отказвали от 
проектите си. После вината беше хвърлена върху медиите, които, видите ли, не успявали да 
разчетат добре механизмите за усвояване на европейските средства за малкия и средния 
бизнес по оперативната програма "Конкурентоспособност". Накрая Велкова си изми ръцете 
с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, но фактите са си факти.  
***  
Коя е Марияна Велкова?  
Досегашната директорка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия работи в структурата на Министерството на икономиката от 1993-а, като 
преминава през длъжностите младши юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, 
началник на отдел "Правен" и директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване". От 
2003-а е ръководител на инспектората към ведомството. От февруари 2007-а до март 2010-а е 
и член на Държавната комисия по хазарта. Велкова е оказвала и консултантска помощ на 
"Приста ойл". В коридорите на икономическото министерство се говори, че тя е близка 
приятелка с жената на бившия министър Трайчо Трайков.  
***  
Наследникът  
Никола Стоянов е завършил 91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов"в 
София и право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има магистърска степен по 
немско право за чужденци, както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-
Maximilians-Universitat Munchen. От 2004-а е основател и съдружник на консултантската фирма 
"Лотсе", която работи в областта на насърчаването на експорта и интернационализацията. 
Компанията има офиси в Италия, Турция и Румъния.  
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Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 9  
Брой думи: 515  
 
 
Резюме: "За да преборим бедността, трябва да се създадат нови работни места. Затова е 
нужно да подкрепяме малки и средни предприятия - служебното правителство трябва да 
намери възможност в рамките на бюджета да изплати приоритетно държавните задължения 
към малките и средните предприятия."  
 
Заглавие: Едрият проблем с малките фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "За да преборим бедността, трябва да се създадат нови работни места. Затова е нужно 
да подкрепяме малки и средни предприятия - служебното правителство трябва да намери 
възможност в рамките на бюджета да изплати приоритетно държавните задължения към 
малките и средните предприятия."  
С тези думи президентът Росен Плевнелиев посочи един знаен, но неизваден на предна линия 
проблем - че малките и средните предприятия са уязвими и бавните плащания ги убиват.  
Дори обеща специален зам. икономически министър, който да обгрижва именно тях. В 
действителност обаче подобна инициатива дори не трябва да влиза в графата приоритет на 
който и да било политически кабинет. Тя трябва да е даденост. А не неизпълнено задължение. 
Администрацията трябва да започне да работи повече за бизнеса, а не да очаква, че бизнесът 
работи за нея. Съответно държавата трябва да спре да пречи. Същата идеология обеща да 
следва и новият икономически министър Асен Василев и пое задачата да започне навреме най-
малкото да се разплаща с него.  
По-големият въпрос обаче е ще може ли държавата бързо да се разплати с малките и средните 
предприятия. Всъщност въпросът все още е на ниво за какви просрочия става въпрос и към 
колко предприятия. Едва след това може да се пита ще може ли. Според последните данни на 
финансовото министерство просрочията на държавата към всякакви фирми са в рамките на 278 
млн. лв. Какво включва това не е ясно, но най-вероятно става въпрос за забавени суми по 
изпълнени обществени поръчки към държавата. Не е ясно и доколко тези плащания са 
бюджетирани, макарче би следвало да е така.  
Отделно тази сума най-вероятно не включва отдавна затлачения процес по изплащане на 
договорените суми по европейските програми. В случая с ОП "Конкурентоспособност" по 
информация от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към момента 
има 903 договора в изпълнение с малки фирми за общо 458 млн. лв., а оттам са платени едва 
22.3 млн. лв., т.е. под 5% от този ресурс реално е стигнал до фирмите.  
В същото време действителното финансиране по различните оси на програмата остава 
изключително ниско. Дори програмата JEREMIE, която е за дялово инвестиране и по-лесни 
кредити и е за общо 680 млн. лв., се води за 100% договорена, усвоена и изплатена, но реално 
е стигнала в минимални размери до бизнеса. Дотук по тази програма са финансирани около 30-
ина статиращи компании с около 1.5 млн. евро и са отпуснати 2000 кредита за около 130 млн. 
евро с облекчени обезпечения. Изключително назад в усвояването са другите немалки оси по 
"Конкурентоспособност", които трябваше да подкрепят българския малък бизнес да стане по-
иновативен и по-ефективен. Така че е абсолютно необходимо държавата и администрацията да 
ускорят максимално изплащането не само на просрочените задължения, планирани в бюджета, 
но и да активизира максимално увеличаването на плащанията по европрограмите. В случая 
изцяло в компетенцията на икономическото министерство е програма 
"Конкурентоспособност", която за съжаление е най-зле.  
Срокът от два месеца няма да е достатъчен за смаляване на бюрократичната машина, която с 
хилядите регулации и безкрайни проверки на контролни органи (като агенцията по храните, 
данъчни, пожарни и др.) притиска най-силно малките фирми. Но е добър момент поне няколко 
десетки тежести да бъдат премахнати. Пък добрата инерция после може да продължи.  
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Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 10,12  
Брой думи: 725  
 
 
Резюме: Енергийна ефективност - двете Е-та, превърнали се в мантра за Европейския съюз, в 
България през последните години набират скорост, но основно на думи. Въпреки че в 
настоящия програмен период има предвиден немалък финансов ресурс за мерки за енергийна 
ефективност, процесът върви бавно и трудно. А причината е в множеството институции, които 
отговарят за неговото провеждане в различните области - от жилища, през обществени сгради, 
предприятия, транспорт, градска среда и дори земеделие. Неясните общи цели, както и 
неунифицираните критерии също пречат.  
 
Заглавие: Двете Е-та  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Енергийна ефективност - двете Е-та, превърнали се в мантра за Европейския съюз, в 
България през последните години набират скорост, но основно на думи. Въпреки че в 
настоящия програмен период има предвиден немалък финансов ресурс за мерки за енергийна 
ефективност, процесът върви бавно и трудно. А причината е в множеството институции, които 
отговарят за неговото провеждане в различните области - от жилища, през обществени сгради, 
предприятия, транспорт, градска среда и дори земеделие. Неясните общи цели, както и 
неунифицираните критерии също пречат.  
Може би именно в тази посока е една от най-амбициозните задачи, които президентът Росен 
Плевнелиев постави пред служебното правителство - единна програма за енергийна 
ефективност. "Санирането чрез национална програма за енергийна ефективност е най-
смисленият проект, с който да се захванем, заедно с магистралите, образованието и 
електронното правителство, защото засяга всички и от него печелят всички, а не група лобисти. 
Точно тези програми ще създадат очакваните работни места", каза президентът при 
обявяването на кабинета. Това не е странно, още като министър на регионалното развитие и 
благоустройството Плевнелиев настояваше темата да бъде посочена като приоритетна и да 
бъдат създадени работещи финансови и организационни механизми за ускоряване на процеса 
на саниране в държавата.  
И напълно логично отворената отново от Плевнелиев тема беше анонсирана от най-близкия му 
човек в правителството - вицепремиера и министър на регионалното развитие Екатерина 
Захариева. Още повече че като негов заместник тя организира и подсигури законодателно 
стартиралата през 2012 г. програма за обновяване на жилищни сгради по програма 
"Регионално развитие". Сега, при поемането на министерския пост, Захариева обяви, че сред 
приоритетите й като икономически вицепремиер е именно създаването на програма за 
енергийна ефективност, която ще бъде и една от основните мерки за подкрепа за малките и 
средните предприятия. "Правителството има амбиция да разработи модела за обединяване на 
всички органи и създаване на единна програма за енергийна ефективност, касаеща както 
жилищните и обществените сгради, така и малките и средните предприятия. Разбира се, този 
модел ще се ползва от следващия кабинет", обяви Захариева.  
Дали обаче времето на служебния кабинет ще е достатъчно, за да се справи с такава задача. 
За съжаление по-вероятният отговор е не, поне съдейки по това, че само за конструирането на 
програмата за обновяване на жилища бяха нужни близо две години. При това тя се ползва от 
опита на пилотен проект, започнал четири години по-рано. Ето защо предизвикателството да се 
направи подобна програма във всички области, всяка от които с различни нужди и възможни 
решения, е огромно. А същевременно започнатите проекти трябва да продължат да се 
развиват.  
Най-голямата отворена схема за енергийна ефективност сега е по програма 
"Конкурентоспособност", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ). Тя е за 150 млн. евро и още толкова от ЕБВР и е насочена към малките и 
средните предприятия. Процедурата е отворена от края на миналата година, а проекти могат 
да се подават до есента. За съжаление първите месеци показаха, че схемата не събира голям 
интерес сред компаниите. На практика до момента има подписан само един договор, обясниха 
за "Капитал" от главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ. Ето 
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защо сега програмата се оценява и до около месец трябва да се прецени дали да бъдат 
променени условията за кандидатстване.  
Същевременно през следващите месеци отново от МИЕТ ще зависи изпълнението на друг 
проект за енергийна ефективност, по който ще бъдат санирани 250 болници, училища и детски 
градини. Той се финансира по фонд "Козлодуй" със 70 млн. лв. Проекти за въвеждането на 
мерки за енергийна ефективност в образователните, здравните и социалните заведения се 
изпълняват и по програма "Регионално развитие" към МРРБ.  
Макар и не с мащабите, с които беше очаквана през миналата година, започна и програмата за 
саниране на жилища със средства по "Регионално развитие". Вече са одобрени първите 
проекти и в следващите месеци трябва да бъдат проведени процедурите за избор на 
изпълнители по тях. От отварянето на програмата за кандидатстване досега са подадени 170 
заявления, като одобрените досега проекти са 95. И въпреки че средствата по нея - общо 50 
млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, ще стигнат за не повече от 200 сгради, на нея се 
възлагат огромни надежди в бъдеще, когато се очаква няколкократно нарастване на 
европейските пари.  
Пак чрез оперативната програма към МРРБ като част от мерките за намаляване на 
енергийната интензивност няколко от големите градове получиха финансиране за покупка на 
нисковъглеродни автобуси и съвременни тролеи. За нови тролейбуси общините получиха пари 
и от програма "Околна среда", също проекти, които предстои да се развият.  
 



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/1
6
/2

0
1
3

 

Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: Правилата за отпускане на европари за енергийна ефективност на фирмите се 
променят в крачка. Причините са затрудненията пред бизнеса, пропуски при подготовката на 
схемата, финансирана по програма "Конкурентоспособност", както и промени в нормативната 
уредба. Това съобщиха за "Труд" от управляващия орган на програмата.  
 
Заглавие: Промени в крачка за € 150 млн. за бизнеса  
Подзаглавие: Нови правила ще ускоряват усвояването на европарите за енергийна 
ефективност  
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
Текст: Правилата за отпускане на европари за енергийна ефективност на фирмите се променят 
в крачка. Причините са затрудненията пред бизнеса, пропуски при подготовката на схемата, 
финансирана по програма "Конкурентоспособност", както и промени в нормативната уредба. 
Това съобщиха за "Труд" от управляващия орган на програмата.  
Целта е да се ускори одобряването на проектите по схемата с бюджет 150 млн. евро за 
подобряване на енергийната ефективност и още 150 млн. евро за кредити за съфинансиране.  
Подобряването на енергийната ефективност беше посочено като приоритет и една от мерките 
за стимулиране на малките фирми от служебното правителство и от президента Росен 
Плевнелиев.  
За 8 месеца от съществуването на схемата има само един сключен договор. Подадени са 77 
проекта за общо 68 млн. лв. или за 22% от сумата за субсидии. От тях само 5 са минали първия 
етап на оценка - техническата. Останалите все още, се оценяват или се чака да бъде избран 
доставчик на оборудване. За разлика от другите схеми по "Конкурентоспособност" по тази се 
иска от фирмите предварително да посочат изпълнител, което бави процеса. Затова от 
министерството на икономиката ще разрешат търговете за доставчици да се правят и след 
одобряването на проекта. Освен това за доставки над 20 000 лв. и за строителство над 60 000 
лв. изпълнители ще се избират с публична покана. Това се прави заради промяна в нормативни 
актове.  
Ще се разшири и списъкът с оборудване, за което се отпускат пари. В момента машините са 
предварително определени и фирмите трябва да избират от тях. В противен случай трябва да 
правят предварително енергиен одит. Това е една от причините за бавното усвояване. За това 
по информация на "Труд" се предвижда с пари по програмата да се покриват разходите за 
одита. Идеята е те да се дават като ваучери на стойност около 25 000 лв., с които компаниите 
могат да отидат при фирма за енергийно обследване. След приключването на одита ваучерът 
ще се осребрява. Парите няма да се искат обратно, ако компанията не получи финансиране, за 
да намали енергийното си потребление.  
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Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 25  
Брой думи: 588  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции за 2012 г. са 1,4 млрд. евро. Това каза министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в оставка Делян Добрев след връчването на 
четири сертификата за насърчаване на инвестициите. По думите му резултатите са под 
прогнозата за 2 млрд. евро. "Трябва да се има предвид, че това са предварителни данни. След 
корекциите, които традиционно се правят, стойностите ще се променят", обясни още Добрев. За 
сравнение първоначалните данни за 2011 г. по същото време на миналата година са били за 1 
млрд. евро, след корекцията в следващите месеци са достигнали 1,75 млрд. евро.  
 
Заглавие: 1,4 млрд. евро са инвестициите в страната за 2012 г.  
Подзаглавие: Измененията в нормативната база са предпоставка за увеличаването на 
средствата  
Автор: Николета ЦВЕТКОВА  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции за 2012 г. са 1,4 млрд. евро. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в оставка Делян Добрев след връчването на 
четири сертификата за насърчаване на инвестициите. По думите му резултатите са под 
прогнозата за 2 млрд. евро. "Трябва да се има предвид, че това са предварителни данни. След 
корекциите, които традиционно се правят, стойностите ще се променят", обясни още Добрев. За 
сравнение първоначалните данни за 2011 г. по същото време на миналата година са били за 1 
млрд. евро, след корекцията в следващите месеци са достигнали 1,75 млрд. евро.  
За последното тримесечие на 2012 г. България има нарастване на икономиката от 0,8%. Ръстът 
се дължи както на външните, така и на вътрешните инвестиции. МИЕТ стимулира активно този 
процес със средства по ОП "Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца 
са сключени договори по програмата на стойност 800 млн. лв.  
Законови промени за по-добра бизнес среда  
През февруари минаха нови промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с което са 
дадени допълнителни привилегии на компаниите.  
"Това е една предпоставка вложенията да продължат да нарастват", каза Добрев. Последните 
изменения на нормативната база включват 3 основни момента. От една страна, е въведен нов 
критерий за сертифициране, свързан с броя на работните места. Приетите промени дават 
възможност това да става и на база на разкритите работни места, което допълнително ще 
стимулира сектора на услугите.  
С промените се въвежда и нова насърчителна мярка, която е свързана с възстановяване на 
осигурителните вноски за период от 24 месеца. При сертифициране на проекти инвеститорът 
ще получи обратно осигурителните вноски, които са около 18% от разходите за човешки 
ресурси за 2 години. Данните на МИЕТ сочат, че държавата ще върне около 2 млн. лв. за 24 
месеца от разхода на фирма с 500 работни места и средно между 1000 и 1500 лв. месечно 
възнаграждение.  
Третата промяна е децентрализирането на процедурата по сертифициране на проектите. С нея 
се дава възможност на общините според техните правомощия да издават сертификати клас Б и 
да насърчават местните инвестиции.  
Първите отличници през 2013 г.  
През 2012 г. са издадени 10 сертификата, а през първите два месеца на тази година - 2, като 
всички те са за инвеститори клас А. Тези инвестиции ще разкрият нови работни места и ще 
доведат до стотици милиони общи инвестиции в страната. Сертификатите, които бяха връчени, 
са издадени по Закона за насърчаване на инвестициите в периода от декември 2012-а до 
февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн лв. ще разкрият 418 нови работни 
места.  
Първият сертификат беше връчен на фирма "Тракия Глас България" ЕАД за проект на стойност 
300 млн. лв., който ще открие 300 работни места.  
Това е мащабен инвестиционен проект на холдинга "Шишеджам", каза Алпер Джан, изп. 
директор на компанията. "Тракия глас България" получи сертификат клас А за изграждането на 
втора линия и втора пещ за изработка на стъкло. Вторият сертификат е от същия клас и беше 
даден за лаборатория, която да произвежда препарати за онкологични и други заболявания. Тя 
ще открие 10 нови работни места за хора от високотехнологичните специалности, каза 
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Александър Йорданов, представител на фирмата изпълнител - "Монрол България". "Фаджо" АД 
получи третия сертификат клас А. Той е за вложение от 10 млн. лв. за производството на 
биомаса и палети с 36 нови работни места. Ще има поне 100 работни места в дърводобивната 
промишленост в района според Илия Немски, изп. директор на компанията. Четвъртият 
сертификат беше даден за инвестиция клас Б на Центъра за нанотехнологии за проект на 
територията на община Ямбол. Инвестицията в размер на 2 млн. лв. предвижда откриването на 
58 нови работни места.  
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Дата: 16.03.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 39,40  
Брой думи: 1598  
 
 
Резюме: Късче от рая, което обединява красотата на топлото сапфирено море с хармонията на 
величествените снежни върхове. Известно с дългите си топли лета, замечтаният аромат на 
розовите полета, богато оцветените овощни градини и обляните в слънце лозя." Така започва 
представянето на България в сайта на международното изложение за туризъм ITB в Берлин 
миналата седмица. Честно.  
 
Заглавие: Страна като слънце  
Подзаглавие: Tiny peace of heaven... Образът на България в чуждестранните медии се 
разминава с този, който ни се иска да продаваме. Важно е какви ще са последствията  
Автор: Мария МАНОЛОВА  
Текст: Късче от рая, което обединява красотата на топлото сапфирено море с хармонията на 
величествените снежни върхове. Известно с дългите си топли лета, замечтаният аромат на 
розовите полета, богато оцветените овощни градини и обляните в слънце лозя." Така започва 
представянето на България в сайта на международното изложение за туризъм ITB в Берлин 
миналата седмица. Честно.  
Разбира се, тези поетични строфи са далеч от представата на всеки, който следи отвътре 
събитията от последните два месеца. В същото време България е по средата и на друго 
маркетингово предизвикателство - да се наложи като добра среда за външни инвестиции. Това 
е причината в последния месец посланието "България: Ела на гости, върни се за инвестиция" 
да грее от страниците на бизнес медии като Financial Times и Bloomberg.  
В това да продаваме на туристите картина на българската природа, макар и поизтъркана и 
преекспонирана, вероятно има логика. Те рядко се интересуват от политическата и 
икономическата атмосфера, ако пясъкът, слънцето и баровете са си на мястото. Но задачата 
на Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще става все по-трудна. Ще включва неловки 
усмивки и претендиране, че фразите "Хизбула", "отнемане на лиценз" и "политическа 
нестабилност" не се отнасят за нас. А тези думи бавно и упорито се вплитат в образа на 
страната. Колкото и тихо да се повтаря мантрата "черната овца" в ЕС за България в големите 
световни медии, тя ще има последствия. А колкото по-дълго се повтаря, толкова по-трудно ще 
става да се отърсим от лошите асоциации.  
Малко новини за малка държава  
Да опишеш имиджа на една държава е като да хванеш облак дим в дланта си. Информацията е 
навсякъде, а общата картина сякаш винаги ти се изплъзва. Ако все пак се опитаме да си 
представим как изглежда България отдалеч, най-малкото общо кратно сигурно е "непозната". 
Това показаха изследванията на туристическия пазар на МИЕТ от последните четири години. 
Това показва и опитът на БАИ. "Повечето хора, които попадат на събитията на агенцията за 
инвестиции, не знаят къде се намира България, камо ли кой е на власт, разказва 
изпълнителният й директор Борислав Стефанов. "Ние нямаме политика, която може да 
произведе новини в международен план. Това, че в България е направена една магистрала, 
може да е местна дъвка, но не може да стане международна новина", казва Деница Сачева, 
собственик на PR агенция Intelday Solutions. Няма и една тема, която страната да е поставила 
на дневен ред в Европейския съюз, която да има сериозен резонанс, смята тя.  
В началото на годината обаче държавата произведе едно от редките изключения. 
Прожекторите на големите международни медии се обърнаха насам заради замесването на 
ливанската групировка "Хизбула" като вероятен организатор в атентата на бургаското летище. 
Новината се изстреля на първите страници на медии като New York Times, CNN, Fox News, BBC 
и The Guardian. Дали заради повишената чувствителност след това, страната продължи да се 
появява с историите за прилива на имигранти във Великобритания, отказа на Германия да 
допусне България в Шенген, протестите и самозапалванията, потенциалното отнемане на 
лиценза на ЧЕЗ, уволнението на министри и оставката на правителството. В британските медии 
се прокрадна историята на един откраднат "Страдивариус" от 1696 г. на стойност 1.8 млн. лв., 
оказал се у български ромски барон. Руски и индийски вестници пък харесаха опита на 
митрополит Николай да плати тока на църква, като продаде своя Rolex на търг.  
Според Борислав Стефанов и Деница Сачева обаче събитията от януари насам не са имали 
сериозен международен отзвук. "За България по принцип се пише толкова малко, че дори 
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събития, които ние намираме за особено големи, нямат кой знае какъв отзвук", коментира 
Стефанов. Според него протестите срещу корупцията и бедността и оставката на министър-
председателя не са нещо необичайно. Дава за пример протестите в Румъния през изминалата 
година. "Субективното ми усещане е, че в последните четири години България по-малко 
присъства в чуждестранните медии в сравнение с преди, а дори информацията около 
протестите и оставката на правителството беше суха и като че ли прекопирана", пък смята 
Деница Сачева.  
Дори проверка в Google News Alerts обаче показва, че текстовете около събитията в България 
не са малко. Заглавията в англоезични онлайн медии от 1 февруари насам са почти 700 (виж 
графиката с най-често използваните думи). Само новините в Reuters са 40, като те вероятно са 
били основа на стотици други. В Bloomberg и New York Times са се появили по 12 статии, в 
BusinessWeek 6, а в Wall Street Journal - 5. Интерес е имало и от европейските медии - BBC (18), 
Euronews (10), Deutsche Welle (8), The Spiegel (6). Колкото и малко да са, всеки от тези текстове 
слага етикети като "лидерска криза", "изгубена вяра в политиката", "най-бедната страна в ЕС", 
"национализация" и "лошо предзнаменование за развиваща Европа" до името на България. От 
февруари и медиите в Чехия са обърнали поглед насам заради заплахата най-голямата местна 
компания ЧЕЗ да изгуби най-голямата си чуждестранна инвестиция - лиценза за българския 
пазар. Изводите за България там са четири - бизнес средата е несигурна, атаките са 
политически мотивирани, "мафията" контролира 25% от бизнеса на ЧЕЗ, а страната е толкова 
бедна, че хората не могат да си плащат сметките.  
"Тази година, колкото и да е учудващо, държави като Испания, Италия и Великобритания не са 
усетили влиянието на кризата толкова остро като Румъния (изпаднала с 40 места надолу), 
Чехия (паднала с 32 места), България (с 25 позиции надолу)." Оценката е на международната 
консултантска компания Futurebrand, която мери публичния образ на всяка държава в 
класацията Country Brand Index. Проучването следи пет параметъра - ценностна система, 
качество на живот, добра бизнес среда, културно наследство и туризъм. "Тези държави 
пострадаха от особено големи спадове в категориите "инвестиционен климат" и 
"квалифицирана работна ръка", което подсказва, че те изостават във вижданията си за 
иновации в частния бизнес и предприемачеството", отсича за България докладът за 2012-2013 
г. Изследването е субективно, но се основава на мнението на 3600 "лидери на мнение" от цял 
свят и на възприятието на жители, инвеститори, туристи и чужди правителства за дадена 
страна. През 2012 г. България е на 79-а позиция от 118 държави. А мненията и възприятията на 
някои международни експерти за страната със сигурност са подплатени с много прочетени 
новини.  
Омагьосан кръг  
"Това е смешното - ако някой пише за нас в голяма международна меди, ние го възприемаме 
като дядо Господ", шегува се Борислав Стефанов. Той описва процеса така: "The Economist 
нямат журналист, който да пише за България - някой покрива целия регион. Той ще дойде 
веднъж в годината дотук, ще спи една вечер в "Шератон", ще излезе с някой познат и така ще 
придобие впечатления." Стефанов има и собствен поучителен опит с такива медии. През 
изминалата година БАИ си поставя за цел да покани бизнес журналисти в България, за да ги 
запознае с големи компании и събития. "Преди си представях, че ако се обадим на някого от FT 
и кажем "покриваме ви самолетния билет, елате да видите какво е, нямате задължения да 
пишете", много хора ще се съгласят", разказва Стефанов. В действителност шестима души от 
The Economist поред отказват, преди в крайна сметка да изпратят човек.  
"В България има много малко чуждестранни кореспонденти, а източниците на новини в 75-80% 
от случаите са българи." Така обобщава ситуацията Деница Сачева. Това има любопитен 
ефект - когато Reuters напише нещо лошо за България, българските медии цитират Reuters, а 
после Reuters цитира българските медии. Ситуацията напомня за класическата дефиниция за 
резонанс - ако батальон с войници марширува в такт по мост, трептенето се усилва дотолкова, 
че мостът не издържа и може да се срути.  
Мълчанието струва повече  
Дали кризата в България е буря в чаша вода, трудно може да се измери в момента. Но въпреки 
класическия принцип, че първо трябва да оправиш продукта, а след това да го рекламираш, 
страната няма как да се скрие от всички, докато политическата ситуация се стабилизира, а 
икономиката разцъфти. "Ако тук постоянно има протести, сменя се законодателството, нямаме 
правителство или избираме политици, на които не можем да разчитаме, това не може да бъде 
компенсирано с каквато и да било рекламна кампания", категорична е Деница Сачева. Но и не 
смята, че трябва да спираме да говорим изобщо, защото съвсем ще изпаднем от радара.  
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От две години БАИ работи по европейски проект за популяризирането на България като 
дестинация за бизнес. Той е на стойност 15 млн. лв. и част от него са и рекламите "Ела на 
гости, върни се за инвестиция". Кампанията започна преди три седмици и се върти в най-
големите бизнес вестници, две телевизии и сайтовете им. "Имахме и 12 събития в Европа, 
САЩ и Азия. FT ги организират и канят потенциални инвеститори или такива, които влияят на 
хората, които взимат инвестиционни решения", разказва Борислав Стефанов, който в момента 
е в Хонконг, където се провежда последното събитие. Този проект е глътка въздух за иначе 
критично малкия маркетинг бюджет на БАИ и ще приключи скоро.  
В пъзела на комуникацията на България тази година влизат и 24 млн. лв. за реклама на 
туризма. Не е ясно дали тя ще включи новия бранд на страната, защото проектът за 1.6 млн. 
лв. е изпаднал от дневния ред на МИЕТ към момента. Има още около 1 млн. лв., които 
Министерският съвет даде преди месец за "утвърждаването на положителния имидж на 
България в ЕС" по света и у нас. Основен инструмент за това трябва да са честванията на 70-
ата годишнина от спасяването на българските евреи (виж стр. 44-45 ). Остава въпросът дали 
тези 40 млн. лв. ще доведат повече инвеститори и туристи и ще изтупат имиджа на страната? 
Но както се казваше в една популярна реклама, "Не става само с пари, трябва и акъл". Тоест 
ще са нужни по-добри политически знаци за бизнеса, по-качествен туристически продукт и 
повече вътрешно убеждение, че всичко в крайна сметка ще бъде добре.  
БЮДЖЕТ  
4 млн. лева е сумата, с която разполага БАИ, за да рекламира страната в чуждестранни 
печатни, тв и онлайн медии.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2013/03/15/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-razvitieto-na-
choveshkite-resursi.182855  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева има богат опит в управлението на европейските средства  
От днес нов зам.-министър ще отговаря за програмата за развитие на човешките ресурси, 
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  
 
Заглавие: Нов зам.-министър ще отговаря за развитието на човешките ресурси  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева има богат опит в управлението на европейските средства  
От днес нов зам.-министър ще отговаря за програмата за развитие на човешките ресурси, 
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  
Ваня Стойнева има богат професионален опит в сферата на управлението на европейските 
средства и европроектите. Тя идва от дирекция „Национален фонд” в Министерство на 
финансите - сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма “ 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г” и 
изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор „Мониторинг“ в дирекция “Предприсъединителни програми и 
проекти” на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Новият зам.-министър има и опит като координатор на проект “Инициативи на пазара на труда” 
в Министерството на труда и социалната политика.  
Практическият й опит е свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и 
докладване по схеми за безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за 
оценка на риска. Тя е специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни 
предложения по схеми за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Още новини от икономика и политика четете в Investor.bg  
 

http://www.dnes.bg/politika/2013/03/15/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-razvitieto-na-choveshkite-resursi.182855
http://www.dnes.bg/politika/2013/03/15/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-razvitieto-na-choveshkite-resursi.182855
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/03/15/2023437_vania_stoineva_e_naznachena_za_zamestnik-
ministur_na/  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г., съобщиха от ведомството. Тя ще отговаря за реализацията 
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната 
политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г., съобщиха от ведомството. Тя ще отговаря за реализацията 
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева притежава задълбочени познания по оценка и изпълнение на проекти, 
финансирани по програма ФАР и структурните фондове на EС. Нейният практическия опит е 
свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми 
за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/03/15/2023437_vania_stoineva_e_naznachena_za_zamestnik-ministur_na/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/03/15/2023437_vania_stoineva_e_naznachena_za_zamestnik-ministur_na/
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-programata-za-
razvitie-na-choveshkite-resursi,148328/  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева има богат опит в сферата на управлението на европейските средства  
От днес нов зам.-министър ще отговаря за програмата за развитие на човешките ресурси, 
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  
 
Заглавие: Нов зам.-министър ще отговаря за програмата за развитие на човешките 
ресурси  
Подзаглавие:  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Ваня Стойнева има богат опит в сферата на управлението на европейските средства  
От днес нов зам.-министър ще отговаря за програмата за развитие на човешките ресурси, 
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  
Ваня Стойнева има богат професионален опит в сферата на управлението на европейските 
средства и европроектите. Тя идва от дирекция „Национален фонд” в Министерство на 
финансите - сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма “ 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г” и 
изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор „Мониторинг“ в дирекция “Предприсъединителни програми и 
проекти” на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Новият зам.-министър има и опит като координатор на проект “Инициативи на пазара на труда” 
в Министерството на труда и социалната политика.  
Практическият й опит е свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и 
докладване по схеми за безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за 
оценка на риска. Тя е специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни 
предложения по схеми за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
 

http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-programata-za-razvitie-na-choveshkite-resursi,148328/
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/nov-zam-ministyr-shte-otgovaria-za-programata-za-razvitie-na-choveshkite-resursi,148328/
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=70595  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.  
 
Заглавие: Избраха нов заместник-министър на труда, ще отговаря за европарите  
Подзаглавие:  
Автор: Елена Бейкова  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.  
Преди това Ваня Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и изпълнителната 
агенция по програма ФАР. Била е също началник сектор „Мониторинг” в дирекция 
„Предприсъединителни програми и проекти” на Министерството на икономиката - звено за 
изпълнение на проекти и изпълнителна агенция по програма ФАР. Стойнева е работила и като 
координатор на проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на труда и 
социалната политика.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=70595


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/1
6
/2

0
1
3

 

Дата: 15.03.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0
%BE-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика, 
който ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на мястото на 
подалата оставка преди два дни Зорница Русинова.  
От социалното министерство съобщиха, че Стойнева вече има сериозен професионален опит, 
защото идва от дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Кадър на финансовото министерство става заместник-социален министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика, 
който ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на мястото на 
подалата оставка преди два дни Зорница Русинова.  
От социалното министерство съобщиха, че Стойнева вече има сериозен професионален опит, 
защото идва от дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерството на икономиката и енергетиката - управляващ орган на 
оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013 г” и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг“ в дирекция “Предприсъединителни програми и 
проекти” на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект “Инициативи на пазара на труда” в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Тя е специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по 
схеми за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация “Европейски 
страни”. Владее свободно английски и френски език.  
 

http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-news204104.html
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_383277973  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика, съобщават от Министерството. Тя ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси".  
 
Заглавие: Назначиха нов зам.-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика, съобщават от Министерството. Тя ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси".  
Стойнева вече има сериозен професионален опит в тази сфера, тъй като досега е работила в 
дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката - звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Работила е по изграждане и управление на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист и по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми за 
безвъзмездна помощ.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_383277973
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13368677  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство.  
 
Заглавие: Избраха нов заместник-министър на труда, ще отговаря за европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.Преди това Ваня Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и 
изпълнителната агенция по програма ФАР. Била е също началник сектор „Мониторинг” в 
дирекция „Предприсъединителни програми и проекти” на Министерството на икономиката - 
звено за изпълнение на проекти и изпълнителна агенция по програма ФАР. Стойнева е 
работила и като координатор на проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на 
труда и социалната политика.  
Lev  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13368677
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13368755  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Избраха нов заместник-министър на труда, ще отговаря за европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.Преди това Ваня Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и 
изпълнителната агенция по програма ФАР. Била е също началник сектор „Мониторинг” в 
дирекция „Предприсъединителни програми и проекти” на Министерството на икономиката - 
звено за изпълнение на проекти и изпълнителна агенция по програма ФАР. Стойнева е 
работила и като координатор на проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на 
труда и социалната политика.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13368755
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13368573  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програм 
аРазвитие на човешките ресурси,съобщиха от МТСП.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма 
Развитие на човешките ресурси,съобщиха от МТСП.  
Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната политика от 
днес, 15 март 2013 г. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси,съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
Национален фонд в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
Европейски фондове за конкурентоспособност в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 ги 
изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор Мониторинг в дирекция Предприсъединителни програми и 
проекти на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР. Има опит също като координатор на проект Инициативи на пазара на 
труда в Министерството на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева притежава задълбочени познания по оценка и изпълнение на проекти, 
финансирани по програма ФАР и структурните фондове на EС. Нейният практическия опит е 
свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми 
за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител. Ваня Стойнева е магистър по 
международни отношения със специализация Европейски страни.Владее свободно английски и 
френски език. /БГНЕС  
 
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=13368573


 

 

31 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/1
6
/2

0
1
3

 

 
Дата: 15.03.2013  
Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://www.vsekiden.com/131808  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева поема труда и социалната политика  
Премиерът Марин Райков назначи Ваня Стойнева за зам.-министър на труда и социалната 
политика. Тя ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Заповедта 
на Райков е в сила от днес, 15 март.  
 
Заглавие: Примерът назначи нов зам.-министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева поема труда и социалната политика  
Премиерът Марин Райков назначи Ваня Стойнева за зам.-министър на труда и социалната 
политика. Тя ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Заповедта 
на Райков е в сила от днес, 15 март. Ваня Стойнева идва от дирекция "Национален фонд" в 
Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката - звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
 

http://www.vsekiden.com/131808
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/51812  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика, 
който ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на мястото на 
подалата оставка преди два дни Зорница Русинова.  
От социалното министерство съобщиха, че Стойнева вече има сериозен професионален опит, 
защото идва от дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Кадър на финансовото министерство става заместник-социален министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика, 
който ще отговаря за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на мястото на 
подалата оставка преди два дни Зорница Русинова.  
От социалното министерство съобщиха, че Стойнева вече има сериозен професионален опит, 
защото идва от дирекция "Национален фонд” в Министерство на финансите. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерството на икономиката и енергетиката - управляващ орган на 
оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013 г” и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг“ в дирекция “Предприсъединителни програми и 
проекти” на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект “Инициативи на пазара на труда” в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Тя е специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по 
схеми за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация “Европейски 
страни”. Владее свободно английски и френски език.  
 

http://www.lex.bg/news/view/51812
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1352816  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Ваня Стойнева е назначена на постазаместник-министър на труда и 
социалната политика, съобщават от Министерството. Тя ще отговаря за Оперативна 
програма"Развитие на човешките ресурси".  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият зам.-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Ваня Стойнева е назначена на постазаместник-министър на труда и 
социалната политика, съобщават от Министерството. Тя ще отговаря за Оперативна 
програма"Развитие на човешките ресурси".  
Стойнева вече има сериозен професионален опит в тази сфера, тъй като досега е работила в 
дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката - звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Работила е по изграждане и управление на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист и по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми за 
безвъзмездна помощ.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 

http://www.cross.bg/1352816
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=15-03-
2013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=0a6ecbdf109b95c16f51099c144aa0a1  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: От днес Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и  
социалната политика, съобщават от пресцентъра на  
министерството.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор: /София Господинова, БТА/  
Текст: От днес Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и  
социалната политика, съобщават от пресцентъра на  
министерството.  
Стойнева ще отговаря за оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Досега тя е 
работила в дирекцията "Национален фонд" в Министерството на финансите. Заемала е 
експертни и ръководни позиции в дирекцията "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
МИЕТ. Била е началник сектор "Мониторинг" в дирекцията "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката - звено за изпълнение на проекти и изпълнителна  
агенция по програма ФАР. Стойнева има опит в изграждането и управлението на системи  
за мониторинг и докладване по схеми за безвъзмездна помощ, включително разработване на 
методологии за оценка на риска. Тя е специалист по разработването на критерии за оценка на 
проектни предложения по схеми за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 
/НЗ/  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=0a6ecbdf109b95c16f51099c144aa0a1
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=0a6ecbdf109b95c16f51099c144aa0a1
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=0a6ecbdf109b95c16f51099c144aa0a1
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=0a6ecbdf109b95c16f51099c144aa0a1
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5608211#commentsBlock  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" 
и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР. Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара 
на труда" в Министерството на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева притежава задълбочени познания по оценка и изпълнение на проекти, 
финансирани по програма ФАР и структурните фондове на EС. Нейният практическия опит е 
свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми 
за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител. Ваня Стойнева е магистър по 
международни отношения със специализация "Европейски страни". Владее свободно английски 
и френски език. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5608211#commentsBlock
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1055504  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.  
Преди това Ваня Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и изпълнителната агенция по 
програма ФАР.  
 
Заглавие: Избраха нов заместник-министър на труда, ще отговаря за европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от социалното министерство. 
Стойнева има сериозен професионален опит с европейските средства от работата си в 
дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. Това е сертифициращият орган 
по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз.  
Преди това Ваня Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ - управляващ орган на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и изпълнителната 
агенция по програма ФАР. Била е също началник сектор „Мониторинг” в дирекция 
„Предприсъединителни програми и проекти” на Министерството на икономиката - звено за 
изпълнение на проекти и изпълнителна агенция по програма ФАР. Стойнева е работила и като 
координатор на проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на труда и 
социалната политика.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1055504
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=602937  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: В началото на март 2013 година, VBS стартира проекти за имплементация на ERP 
система - SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД.  
 
Заглавие: Оптимизират бизнес процесите в две компании с проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на март 2013 година, VBS стартира проекти за имплементация на ERP 
система - SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД.  
Проектите имат за цел да изградят цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на 
растежа на компаниите. И двата проекта ще се реализират с финансиране по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“.  
Информационната система SAP ERP ще осигури на компаниите възможност за натрупване и 
съхранение на информация, необходима за вземане на управленски решения, за оптимизация 
и автоматизация на бизнес процесите, за ефективно управление и цялостен контрол на 
процесите по снабдяване, продажби, инвентаризация, управление на складови наличности и 
проекти.  
Срокът на проекта в Интраком България е 5 месеца и съответно на Етна Карго – 6 месеца.  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=602937
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=602983  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият зам.-министър на труда и социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г" 
и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект 
"Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее 
свободно английски и френски език.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=602983
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/43109__vbs_shte_vnedryava_sap_erp_baseline_v_dve_komapnii_po_oprkbi  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: Varna Business Services (VBS) обяви днес, че в началото на този месец е стартирала 
проекти за внедряване на SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. 
Проектите, които са финансирани по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), имат за цел да изградят 
цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на растежа на двете компании.  
 
Заглавие: Двата проекта трябва да приключат до половин година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Varna Business Services (VBS) обяви днес, че в началото на този месец е стартирала 
проекти за внедряване на SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. 
Проектите, които са финансирани по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), имат за цел да изградят 
цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на растежа на двете компании.  
"Информационната система на SAP ще осигури на компаните възможност за натрупване и 
съхранение на информация, необходима за вземане на управленски решения, за оптимизация 
и автоматизация на бизнес процесите, за ефективно управление и цялостен контрол на 
процесите по снабдяване, продажби, инвентаризация, управление на складови наличности и 
проекти", заявиха от VBS.  
Срокът за изпълнение на проекта в Интраком България е 5 месеца, а в Етна Карго – 6 месеца.  
 

http://computerworld.bg/43109__vbs_shte_vnedryava_sap_erp_baseline_v_dve_komapnii_po_oprkbi
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.idg.bg  
Връзка: 
http://news.idg.bg/sistemi_i_resheniya/68558_vbs_shte_vnedryava_sap_erp_baseline_v_dve_komap
nii_po_oprkbi/  
Брой думи: 115  
 
 
Резюме: Двата проекта трябва да приключат до половин година  
Varna Business Services (VBS) обяви днес, че в началото на този месец е стартирала проекти за 
внедряване на SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. Проектите, 
които са финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ (ОПРКБИ), имат за цел да изградят цялостни ERP решения, 
подкрепящи и отговарящи на растежа на двете компании.  
 
Заглавие: VBS ще внедрява SAP ERP Baseline в две компании по ОПРКБИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Двата проекта трябва да приключат до половин година  
Varna Business Services (VBS) обяви днес, че в началото на този месец е стартирала проекти за 
внедряване на SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. Проектите, 
които са финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ (ОПРКБИ), имат за цел да изградят цялостни ERP решения, 
подкрепящи и отговарящи на растежа на двете компании.  
"Информационната система на SAP ще осигури на компаниите възможност за натрупване и 
съхранение на информация, необходима за вземане на управленски решения, за оптимизация 
и автоматизация на бизнес процесите, за ефективно управление и цялостен контрол на 
процесите по снабдяване, продажби, инвентаризация, управление на складови наличности и 
проекти", заявиха от VBS.  
 

http://news.idg.bg/sistemi_i_resheniya/68558_vbs_shte_vnedryava_sap_erp_baseline_v_dve_komapnii_po_oprkbi/
http://news.idg.bg/sistemi_i_resheniya/68558_vbs_shte_vnedryava_sap_erp_baseline_v_dve_komapnii_po_oprkbi/
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/marin-rikov-vitzepremieri-resori-13368190?nt=10  
Брой думи: 363  
 
 
Резюме: Премиерът Марин Райков разпредели между вицепремиерите функциите по 
координация на дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, 
съобщиха от правителствената пресслужба. За него останаха МВР и министерствата на 
финансите и на външните работи.  
 
Заглавие: Райков разпредели вицепремиерите по ресори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Марин Райков разпредели между вицепремиерите функциите по 
координация на дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, 
съобщиха от правителствената пресслужба. За него останаха МВР и министерствата на 
финансите и на външните работи.  
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина 
Захариева ще наблюдава министрите на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, на околната среда и 
водите, както и на министъра за развитие на електронно правителство.  
Тя ще осъществява взаимодействието на правителството с държавните комисии по сигурността 
на информацията, за енергийно и водно регулиране, за стоковите борси и тържищата, с 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с КРС, Патентното ведомство и 
агенциите за ядрено регулиране и за приватизация и следприватизационен контрол.  
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова ще координира 
министрите на отбраната, на правосъдието, на образованието, младежта и науката, на 
културата, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта.  
Тя ще отговаря също за работата на държавните агенции за бежанците, за закрила на детето, 
„Архиви” и „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и за Националния 
компенсационен жилищен фонд, НСИ, Националната агенция за оценяване и акредитация и 
Националната агенция за професионално образование и обучение.  
Дейността на държавната агенция за българите в чужбина ще бъде контролирана от 
вицепремиера и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.  
На въпрос на Дир.бг беше уточнено, че МВР и Министерството на финансите остават на пряко 
подчинение на премиера. След обявяването на състава на правителството Райков каза, че ще 
наблюдава МВР, както е известно, той е и външен министър.  
Междувременно от социалното министерство съобщиха, че Ваня Стойнева е назначена за зам.-
министър. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси". Стойнева е работила в дирекция "Национален фонд" в МФ. Преди това е заемала 
експертни и ръководни позиции в "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - 
управляващ орган на оперативна програма " Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция по програма ФАР. Била е 
началник сектор "Мониторинг" в "Предприсъединителни програми и проекти" на 
Министерството на икономиката.  
Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски страни".  
Преди дни досегашният зам.-министър Валентина Симеонова подаде оставка "по лични 
причини".  
 

http://dnes.dir.bg/news/marin-rikov-vitzepremieri-resori-13368190?nt=10
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2023296  
Брой думи: 126  
 
 
Резюме: В началото на март, консултантската компания VBS стартира проекти за 
имплементация на ERP система - SAP ERP Baseline в "Интраком България" ЕАД и "Етна Карго" 
ООД.  
 
Заглавие: VBS ще внедрява SAP ERP Baseline в две компании  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на март, консултантската компания VBS стартира проекти за имплементация 
на ERP система - SAP ERP Baseline в "Интраком България" ЕАД и "Етна Карго" ООД.  
Проектите имат за цел да изградят цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на 
растежа на компаниите, съобщиха от "Варна Бизнес Сървисиз". И двата проекта ще се 
реализират с финансиране по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
Информационната система SAP ERP ще осигури на компаниите възможност за натрупване и 
съхранение на информация, необходима за вземане на управленски решения, за оптимизация 
и автоматизация на бизнес процесите, за ефективно управление и цялостен контрол на 
процесите по снабдяване, продажби, инвентаризация, управление на складови наличности и 
проекти.  
Срокът на проекта в "Интраком България" е пет месеца, a при "Етна Карго" – шест месеца.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2023296
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1843817  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика. Тя е 
назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от ведомството.  
Стойнева вече има професионален опит в тази сфера. Тя идва от дирекция "Национален фонд" 
в Министерство на финансите, който е сертифициращият орган по оперативните програми, 
финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика. Тя е 
назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от ведомството.  
Стойнева вече има професионален опит в тази сфера. Тя идва от дирекция "Национален фонд" 
в Министерство на финансите, който е сертифициращият орган по оперативните програми, 
финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и 
изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и проекти" 
на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект "Инициативи на 
пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее английски и 
френски език.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1843817
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1843853  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика. Тя е 
назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от ведомството.  
Стойнева вече има професионален опит в тази сфера. Тя идва от дирекция "Национален фонд" 
в Министерство на финансите, който е сертифициращият орган по оперативните програми, 
финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Новият заместник-министър на труда е Ваня Стойнева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика. Тя е 
назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от ведомството.  
Стойнева вече има професионален опит в тази сфера. Тя идва от дирекция "Национален фонд" 
в Министерство на финансите, който е сертифициращият орган по оперативните програми, 
финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и 
изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и проекти" 
на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект "Инициативи на 
пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее английски и 
френски език.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1843853
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/43215.html  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: Основаната от икономическия министър Асен Василев фирма Еverbread се оказа със 
сериозни задължения.  
Рекламираната като уникална компания за ценообразуване на самолетни билети Everbread, 
съоснована от министъра на икономиката Асен Василев, е в крехко финансово здраве, показа 
справка на в. "Сега" в британски фирмен регистър.  
 
Заглавие: 12 млн. дължи икономическият министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Основаната от икономическия министър Асен Василев фирма Еverbread се оказа със 
сериозни задължения.  
Рекламираната като уникална компания за ценообразуване на самолетни билети Everbread, 
съоснована от министъра на икономиката Асен Василев, е в крехко финансово здраве, показа 
справка на в. "Сега" в британски фирмен регистър. Компанията има дългове за над 5 млн. 
британски лири или 12 млн. лв. И дори да си събере вземанията от длъжниците, които са за 
около 46 хил. лири, няма да успее да оправи борчовете си. Паричната наличност на компанията 
е само около 125 хил. лири, а материални активи липсват, показва последният отчет на 
Everbread. От официалния сайт на компанията става ясно, че тя развива дейност в Англия, 
България и Сингапур, а Василев е посочен за неин президент.  
Част от компанията е и датският предприемач Мортен Лунд, който определя колегата си като 
гений, с когото трудно се работи. През 2009 г. той е съдружник с Асен Василев и шеф на борда 
на съветниците в Everbread. Пред в. "24 часа" Лунд разкрива, че се е запознал с Василев, 
когато българинът започва да се съди с друг свой съдружник - Павел Езекиев, който е познат у 
нас като шеф на агенцията за инвестиции в кабинета "Сакскобургготски". "Павел инвестира в 
него, после започнаха да се съдят. Аз се запознах с Езекиев, защото започна да ме съди, 
защото познавам Асен", разказва Лунд.  
"Повярвахме във визията на Асен. Той е гений. Но нали знаете - с гениите понякога се работи 
трудно. Отворихме офис в Сингапур и сега успях да уредя с правителството там - те са ми 
приятели - да инвестира 10 млн. Аз им помогнах да наберем 20 млн. долара за фирмата и сега 
те заплашват, че ще ме съдят. Странно", казва Лунд, който продължава да е обявен за шеф на 
борда на съветниците в сайта на Everbread заедно с Монти Брюър, Ван Сьоренсен и Майкъл 
Джексън.  
Министър Василев и Павел Езекиев се оказват в спор заради друг сайт за самолетни билети 
lessno.com, който е основан през 2004 г. от Станислав Гьошев, Марио Сотиров, Ани Петрова и 
Асен Василев. Четиримата са сред основателите през 2009 г. и на Everbread, в която инвестира 
Лунд.  
Василев се свързва с рисковия фонд NEVEQ за финансиране на бизнеса му, а по това време 
Павел Езекиев е управляващ партньор в него. Фондът отпуска на lessno.com първо 3 млн. 
долара и след това още 1.5 млн. и изпраща двама свои представители в петчленния борд. През 
2009 г. обаче NEVEQ и съоснователят Асен Василев се скарват. Причината за спора е 
юридическа проверка на фонда в документите на компанията на Василев, която е показала 
нарушения на дружествения договор. Това дава основание на NEVEQ да поиска пълен контрол 
над lessno.com. Основателите около Асен Василев започват да търсят нов инвеститор, който да 
откупи дела на NEVEQ. Така се появява Мортен Лунд, който обаче няма пари да купи фирмата.  
В края на краищата през лятото на 2009 г. NEVEQ обезсилва акциите на четиримата 
основатели на lessno.com - Ани Петрова, Асен Василев, Марио Сотиров и Станислав Гьошев. 
Прави го след консултации с юристи и след разговори с инвеститорите във фонда. Следват 
съдебни битки, а Василев, Гьошев и Лунд основават сходната компания Everbread.  
Любопитна подробност е, че NEVEQ е свързана с инструмента "Джереми", който е част от 
програмата "Конкурентоспособност". Парите по инициативата се дават под формата на 
нисколихвени кредити или дялово финансиране от страна на някой от фондовете по 
"Джереми". NEVEQ е избрана за мениджър на т.нар. рисков фонд venture capital, който 
подпомага стартиращите фирми. Самото усвояване по програмата не върви, но за сметка на 
това парите по "Джереми" се отчитат пред Брюксел като платени, макар да не са. По 

http://www.19min.bg/news/8/43215.html
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"Конкурентоспособност" са усвоени 44.8% от общия й бюджет от 2.2 млрд. лв., като 400 млн. 
лв. от тях са именно парите по "Джереми". Те обаче все още не са стигнали до фирмите. В края 
на м.г., за да бъдат спасени от загуба, тихомълком към инициативата бяха прехвърлени още 
толкова средства, допълва в. Сега.  
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/43223.html  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Премиерът Марин Райков разпредели между вицепремиерите функциите по 
координация на дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, 
съобщиха от правителствената пресслужба. За него останаха МВР и министерствата на 
финансите и на външните работи.  
 
Заглавие: Райков разпредели вицепремиерите по ресори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Марин Райков разпредели между вицепремиерите функциите по 
координация на дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, 
съобщиха от правителствената пресслужба. За него останаха МВР и министерствата на 
финансите и на външните работи.  
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина 
Захариева ще наблюдава министрите на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, на околната среда и 
водите, както и на министъра за развитие на електронно правителство.  
Тя ще осъществява взаимодействието на правителството с държавните комисии по сигурността 
на информацията, за енергийно и водно регулиране, за стоковите борси и тържищата, с 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с КРС, Патентното ведомство и 
агенциите за ядрено регулиране и за приватизация и следприватизационен контрол.  
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова ще координира 
министрите на отбраната, на правосъдието, на образованието, младежта и науката, на 
културата, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта.  
Тя ще отговаря също за работата на държавните агенции за бежанците, за закрила на детето, 
„Архиви” и „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и за Националния 
компенсационен жилищен фонд, НСИ, Националната агенция за оценяване и акредитация и 
Националната агенция за професионално образование и обучение.  
Дейността на държавната агенция за българите в чужбина ще бъде контролирана от 
вицепремиера и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.  
На въпрос на Дир.бг беше уточнено, че МВР и Министерството на финансите остават на пряко 
подчинение на премиера, както съобщи той след обявяването на състава на правителството. 
Както е известно, Райков ще бъде и външен министър.  
Междувременно от социалното министерство съобщиха, че Ваня Стойнева е назначена за зам.-
министър. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси". Стойнева е работила в дирекция "Национален фонд" в МФ. Преди това е заемала 
експертни и ръководни позиции в "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - 
управляващ орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция по програма ФАР. Била е 
началник сектор "Мониторинг" в "Предприсъединителни програми и проекти" на 
Министерството на икономиката.  
Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски страни".  
Преди дни досегашният зам.-министър Валентина Симеонова подаде оставка "по лични 
причини".  
 

http://www.19min.bg/news/8/43223.html
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/50446  
Брой думи: 687  
 
 
Резюме: Вземането на кредит в момента е изключително рисково за България, тъй като това 
означава следващото поколение да бъде натоварено с дългове. Това заяви вчера икономистът 
от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Боян Дуранкев пред 
"Фокус".  
 
Заглавие: И малък кредит може да доведе държавата до банкрут  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вземането на кредит в момента е изключително рисково за България, тъй като това 
означава следващото поколение да бъде натоварено с дългове. Това заяви вчера икономистът 
от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Боян Дуранкев пред 
"Фокус".  
"Следващото поколение ще наследи доста голям дял на пенсионерите и на социалнослабите, 
така че реално няма да има кой да плаща", допълни проф. Дуранкев. По думите му е много 
вероятно дори с малък кредит да се окажем след това банкрутирала държава.  
Тъй като България се очертава като най-корумпираната страна в Европейския съюз, не е 
сигурно, че тези разходи, които ще се направят чрез този кредит, ще отидат в ръцете на най-
нуждаещите се, посочи икономистът. Според него принципът на Барон Мюнхаузен, според 
който когато си попаднал в блатото, трябва да се хванеш за косата и сам да се изтеглиш, ще 
трябва да се приложи и в България. "Това е задача на следващото правителство. Ако това 
правителство тегли международен заем за България, това означава, че то тихомълком 
обявява, че България е банкрутирала страна", каза още проф. Дуранкев. Той заяви, че в 
управлението на новото служебно правителство няма да има съществено отклонение от 
политиката на ГЕРБ и не трябва да се очакват чудеса от служебното правителство.  
В България има стабилност на финансовите институции, но вече съществуват наченки на 
фискална криза, така че се очаква новият финансов и новият икономически министър да 
подскажат как да се преодолее тази ситуация, каза още икономистът.  
Според икономиста Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) 
няма заплаха пред валутния борд, защото в момента финансовата стабилност е налице. 
Финансовата система и банките работят нормално, така че в средносрочен план не се виждат 
сериозни проблеми, заяви Прохаски пред БГНЕС. Като проблем обаче и той посочва риска от 
неправилно контролиране на дефицита.  
"Това, което би могло да бъде обезпокоително, е изпълнението на приетия от Народното 
събрание бюджет, който ще се изпълнява и от това служебно правителство. Тъй като годината 
започна с дефицити по изпълнението на бюджета, въпросът е дали през следващите месеци 
тези дефицити ще бъдат намалени или поне няма да растат", обяснява Прохаски.  
Важна е приходната част на бюджета. Това е една от основните задачи на финансовото 
министерство и на новия министър Калин Христов. Едно неизпълнение на приходната част би 
означавало или съкращаване на разходите, което би било особено болезнено в сегашната 
ситуация, или да се вземат допълнителни кредити, което обаче веднага ще влоши приетия 
размер на дефицита, и то неизвестно с колко. Това според Прохаски са основните 
препъникамъни пред следващото правителство, що се отнася до финансовата стабилност.  
Няма да има съществени мерки за повишаване на доходите  
Прохаски каза още, че увеличението на пенсиите вече е заложено в съществуващия бюджет. 
Тук отново въпросът е да се изпълнят приходите, както е според бюджета, за да се изпълнят и 
ангажиментите за повишаване на пенсиите, приети в рамките на съществуващия бюджет. Не 
смятам, че става дума за някакво извънредно увеличение на пенсиите над това, което беше 
прието със сегашния бюджет. Едва ли би имало ресурс за такова нещо. Предвид започването 
на годината със сериозен дефицит едва ли е разумно да се правят такива стъпки. Не очаквам в 
рамките на служебния кабинет да бъдат предприети някакви по-съществени мерки за 
повишаване на доходите, извън тези, които са приети вече до този момент.  
Правителството на ГЕРБ не свърши основни неща  
Много неща не бяха направени от предходното правителство, посочват още от ЦИР. Сред тях 
са решаването на проблемите с административното обслужване на бизнеса, проблемите с 
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възстановяването на ДДС при експорта, проблемите с подкрепата за технологичното развитие 
на фирмите, включително чрез еврофондовете и програма Kонкурентоспособност, която не 
работеше както трябва. Това са съвсем конкретни въпроси, които бизнесът винаги е поставял и 
някак си се приемаха с кимане и одобрение като цяло, но без да се правят реални стъпки в тази 
посока. Именно това може да бъде преодоляно от следващите правителства. Според водещите 
експерти на ЦИР служебният кабинет не може да направи нещо кой знае какво, но може да 
започне един по-сериозен диалог с бизнеса. Да очертае вероятно нещата, които може да 
направи веднага, евентуално в рамките на още това правителство, и други, които да бъдат 
поставени сериозно на масата пред следващото редовно правителство и парламент.  
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0
%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
 
Заглавие: Назначиха нов зам.-министър на труда и социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" 
и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект 
"Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее 
свободно английски и френски език.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/450748/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-71917  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Новата социална министърка Диана Костадинова вече си има заместник, след като 
екипът на Тотю Младенов подаде оставки. От петък Ваня Стойнева е назначена за заместник-
министър на труда.  
 
Заглавие: Назначен е нов зам.социален министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата социална министърка Диана Костадинова вече си има заместник, след като 
екипът на Тотю Младенов подаде оставки. От петък Ваня Стойнева е назначена за заместник-
министър на труда.  
Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
съобщиха от социалното министерство.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност"  
в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 

http://www.bnews.bg/article-71917
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.antenneair.com  
Връзка: 
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-
%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/  
Брой думи: 152  
 
 
Резюме: Днес в заседателната зала на общинската администрация се проведе работна среща 
за създаване на Клъстер на територията на общината. Присъстваха кметът Ресми Мурад, 
Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България. Тук бяха още 
представители на местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, дървопреработвателна и 
хранително-вкусовата промишленост. Целта на срещата бе разясняването на възможностите 
за формиране на клъстери целяща развитието на икономиката на общината.  
 
Заглавие: Клъстери за по-добър живот в Ардино  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Днес в заседателната зала на общинската администрация се проведе работна среща за 
създаване на Клъстер на територията на общината. Присъстваха кметът Ресми Мурад, Петър 
Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България. Тук бяха още 
представители на местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, дървопреработвателна и 
хранително-вкусовата промишленост. Целта на срещата бе разясняването на възможностите 
за формиране на клъстери целяща развитието на икономиката на общината.  
Планира се създаването на съвместен проект за кандидатстване по ОП 
„Конкурентоспособност”. Обсъдени бяха още възможностите на програмата и ползите за 
местния бизнес. По проект „Предприемачество без граници” ще бъде трансфериран опит от 
успешни фирми и предприемачи от гр. Корк, Северна Ирландия към предприемачи от Ардино.  
Община Ардино е партньор на Фондация „Клъстер информационни и комуникационни 
технологии” от София по проект „Предприемачество без граници” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – 
Фаза 2.  
 

http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://topnovini.bg/node/50208  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г., съобщиха от ведомството. Тя ще отговаря за реализацията 
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната 
политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес, 15 март 2013 г., съобщиха от ведомството. Тя ще отговаря за реализацията 
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите, уточняват от МТСП. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна програма " Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството 
на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева притежава задълбочени познания по оценка и изпълнение на проекти, 
финансирани по програма ФАР и структурните фондове на EС. Нейният практическия опит е 
свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми 
за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация "Европейски 
страни". Владее свободно английски и френски език.  
 

http://topnovini.bg/node/50208
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F
%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.ht
ml  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева ще отговаря за ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика.  
Стойнева ще отговаря за оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Досега тя е 
работила в дирекцията "Национален фонд" в Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Пак дама става зма.-министър на социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева ще отговаря за ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика.  
Стойнева ще отговаря за оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Досега тя е 
работила в дирекцията "Национален фонд" в Министерството на финансите.  
Заемала е експертни и ръководни позиции в дирекцията "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Била е началник сектор "Мониторинг" в дирекцията "Предприсъединителни програми и проекти" 
на Министерството на икономиката - звено за изпълнение на проекти и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Стойнева има опит в изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по 
схеми за безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска.  
Преди няколко дни оставки хвърлиха двама зам.-министри от МТСП. Първо си тръгна 
Валентина Симеонова, а след това и Зорница Русинова подаде оставка.  
Служебният министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова пък обеща, че 
новият екип на социалното министерство ще продължи добрите практики в реализацията на 
оперативната програма и подготовката за следващия програмен период.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_c.327_i.270432.html
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Raykov-naznachi-nov-zam.-sotsialen-ministar-48589  
Брой думи: 166  
 
 
Резюме: Ваня Стойчева ще отговаря за Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”  
Премиерът Марин Райков назначи нов заместник-министър на труда и социалната политика. 
Това е Ваня Стойнева, съобщават от социалното министерство.  
 
Заглавие: Райков назначи нов зам. социален министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойчева ще отговаря за Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  
Премиерът Марин Райков назначи нов заместник-министър на труда и социалната политика. 
Това е Ваня Стойнева, съобщават от социалното министерство.  
Тя ще отговаря за Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Заповедта на 
Райков е в сила от днес, 15 март.  
Ваня Стойнева идва от дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите, уточняват 
от МТСП. Това е сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от 
структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в МИЕТ – управляващ орган на оперативна програма ” Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г” и изпълнителна агенция 
по програма ФАР.  
Била е също началник сектор “Мониторинг” в дирекция “Предприсъединителни програми и 
проекти” на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР.  
Стойнева има опит също като координатор на проект “Инициативи на пазара на труда” в 
Министерството на труда и социалната политика.  
 

http://www.livenews.bg/Raykov-naznachi-nov-zam.-sotsialen-ministar-48589
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otsveta/9751  
Брой думи: 2076  
 
 
Резюме: Буквално няколко часа след настоящото интервю, което направихме с г-жа Марияна 
Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия, тя бе отстранена от длъжност.  
Как функционира и какви са правомощията на Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия след преструктурирането й през март 2012 г.?  
 
Заглавие: М. Велкова: Най-засегнати от кризата са малките и средни предприятия от 
сектор индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Буквално няколко часа след настоящото интервю, което направихме с г-жа Марияна 
Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия, тя бе отстранена от длъжност.  
Как функционира и какви са правомощията на Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия след преструктурирането й през март 2012 г.?  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е 
административна структура към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и като 
такава реализира държавната политика за насърчаване на предприемачеството, развитието и 
интернационализацията на МСП. Ангажиментите и дейностите, които изпълнява ИАНМСП, 
произлизат от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013.  
Кои са основните приоритети в дейността на Агенцията за 2013 година?  
Приоритетите са продиктувани от състоянието и нуждите на българските малки и средни 
предприятия. Водещите сред тях са: подобряване и усъвършенстване на информационното 
обслужване, насърчаване на външнотърговските връзки и подкрепа на износителите, 
повишаване на конкурентоспособността на международните пазари, стимулиране на 
предприемаческия дух и инвестиране в технологични и иновативни производства. За 
изпълнението им се прилага пакет от конкретни мерки, финансирани със средства от 
Републиканския бюджет и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”.  
ИАНМСП организира бизнес делегации и търговски мисии в чужбина с участието на 
представителите на българските предприятия, колективни участия на нашите фирми на 
национални щандове в специализирани изложби и международни панаири, представя тяхната 
продукция и услуги на световните пазари, съдейства за установяването на делови контакти с 
бизнес партньори и обмяна на добри европейски практики. Сред приоритетите на Агенцията е и 
провеждането на обучения сред МСП за повишаване на експортния потенциал, за да придобият 
външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена 
външнотърговска дейност.  
Как се отрази кризата върху състоянието на малките и средните предприятия у нас? Променил 
ли се е техният брой от началото на миналата година?  
Поради своята спецификата МСП са изключително динамична стопанска единица – едни се 
създават, други прекратяват своята дейност. В условията на криза тази динамика още повече 
се задълбочава. Данните от проведено от агенцията изследване на състоянието и факторите за 
развитие на МСП през февруари м. г. показват, че броят на МСП в страната е 352 844. През 
последните години броят на микропредприятията почти не се изменя, докато спадът при 
малките и средните е ясно изразен, достигайки до 8.4% и в двете групи. От гледна точка на 
заетостта, МСП от нефинансовия сектор създават около 1 500 000 работни места, а големите 
фирми – около 500 000. Именно тук е налице е негативна тенденция при малките фирми, които 
са намалили броя на заетите с около 6.5% за периода 2010-2011 г. Очакваме данните за 2012 г. 
от изследването, което се провежда в момента.  
В кои отрасли предприятията се развиват най-успешно и в кои положението е най-зле?  
Оборотът на промишлените предприятия набра скорост през ноември под влияние на 
благоприятното развитие при продажбите на външния пазар. В същото време промишленото 
производство и продажбите на дребно отчетоха понижение, а нарастването на строителната 
продукция се забави. По данни на МИЕТ за последните 4 години е налице ръст в обема на 

http://www.1kam1.com/news/otsveta/9751
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износ, в цените на износа, а също и в производителността на труда в предприятия от 
секторите: машиностроене, метални изделия, ИКТ, оптика и електроника, производството на 
храни, облекло и фармацевтика. Дейностите, които отчитат увеличение на броя на 
предприятията, са производство и разпределение на електроенергия, водоснабдяване и почти 
целия сектор на услугите.  
Най-засегнатите от кризата са МСП от сектор индустрия (спад от 6,4%). Най-голям е спадът в 
строителството (9,2%), в преработващата (5,7%) и в добиващата промишленост (1,8%).  
Какво е най-важно, за да може да функционира и да се развива едно малко или средно 
предприятие в България?  
Разбира се, че за успешното функциониране на МСП е необходим комплекс от фактори. Като 
особено важни сред тях бих посочила следните: облекчен достъп до финансови ресурси, 
благоприятна икономическа и правна среда, стабилна данъчна политика и включване на МСП в 
обществените поръчки като поддоставчици.  
По какъв начин държавата се грижи за малкия и среден бизнес?  
Политиката на държавата е базирана върху два взаимно допълващи се подхода. Това са 
създаване на обща благоприятна среда за бизнеса и подпомагане стартирането и развитието 
на МСП чрез оказване на директна подкрепа на предприемачите.  
При първия подход основните мерки по прилагане на политиката са редуциране на 
административно-правните бариери, намаляване на бариерите в търговията, приватизация и 
демонополизация, подобряване на данъчното облагане, както и създаване на положителна 
обществена нагласа и предприемаческа култура.  
Вторият подход се реализира чрез осъществяването на разнообразни програми за подкрепа на 
предприемачите в решаването на редица конкретни проблеми - подготовка за стартиране на 
бизнес, финансиране и инвестиции, фирмен растеж, управление на качеството, експортна 
дейност, обучение и развитие на персонала и др., които се осъществяват от фондове и 
програми на отрасловите министерства.  
Държавната политика в областта на МСП се формира от МИЕТ и се основава на Закона за 
малките и средните предприятия и Националната стратегия за насърчаване на МСП в 
България.  
Чрез националния експортен интернет портал www.export.government.bg и интернет страницата 
на ИАНМСП www.sme.government.bg, предлагаме достъп до всички мерки за подпомагане на 
бизнеса, които се предоставят от ИАНМСП и различни институции в страната. Това са данни за 
информационните ресурси на ЕС и трети страни, които имат отношение към външната 
търговия. Публикуваме аналитични и маркетингови проучвания, запитвания и предложения за 
бизнес сътрудничество от наши партньорски организации, търговските представителства на 
България и чуждестранни фирми.  
ИАНМСП организира и провежда различни обучителни програми, насочени към развитие на 
компетенциите на предприемачите и насърчаване на предприемаческия дух. През 2013 г. са 
възложени и в момента са в ход 83 обучения и семинари за повишаване на експортната 
активност на предприятията, които се финансират по ОП „Конкурентоспособност”. Планирани 
са 10 обучения съвместно с партньорски организации и ВУЗ за стартиране на собствен бизнес, 
унаследяване на бизнес, за младежи до 25 годишна възраст и за жени предприемачи. 
Програмата ни включва и организиране на семинари и инициативи съвместно с партньори от 
страната и чужбина с цел повишаване на иновационната култура на българските МСП.  
По отношение улесняване на достъпа до финансиране за МСП на посочените по-горе интернет 
сайт и портал е публикуван финансов справочник с всички налични източници за финансиране: 
ОП „Конкурентоспособност”; Програмата за развитие на селските райони; Нисколихвени 
кредити от Българска банка за развитие; Финансовите инструменти по инициатива JEREMIE 
със създадените 3 фонда за дялово участие: Рисков фонд, Фонд за растеж и Мецанин фонд; 
Микро заеми по линия на Европейския инвестиционен фонд; Заемите от ЕИБ за МСП чрез 
търговските банки в България; Кредитната линия от Европейска банка за възстановяване и 
развитие в подкрепа на проекти на фермери и предприемачи в слаборазвити региони на 
страната и др.  
В подкрепа на иновативните дейности на предприятията и за развитие на икономика, базирана 
на знанието, ИАНМСП изпълнява функциите на Звено за оперативно управление на 
Националния иновационен фонд. В рамките на фонда периодично се обявяват конкурсни сесии 
за набиране на проектни предложения за разработване на нови и/или значително 
усъвършенствани продукти, процеси или услуги, като се субсидира част от приемливите им 
разходи. Целта е да се стимулират пазарно ориентираните научни изследвания, както и да се 
създадат условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.  
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Като държава-членка на инициативата ЕВРИКА и съвместна програма „Евростарс”, България 
има възможност да участва в реализацията на международни иновативни проекти за 
насърчаване на НИРД в малките и средните предприятия. Агенцията участва и в изпълнението 
на дейностите в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която цели да 
допринесе за намаляването на икономическите и социални неравенства между България и по-
напредналите страни в разширения ЕС. В рамките на приоритетна ос 3 „Насърчаване на 
частния сектор” ИАНМСП предвижда да създаде център, предоставящ специализирани 
консултантски услуги на експортно ориентирани предприятия.  
ИАНМСП е партньор от българска страна по договора за безвъзмездно финансиране на 
проекта Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) между водещия партньор 
Италианската Национална Агенция за развитие и Управляващия орган на ОП Югоизточна 
Европа – Национална Агенция за развитие на Р. Унгария. В програмните документи на ЕК за 
периода 2014-2020 клъстерите се разглеждат като мощни инструменти за насърчаване на 
конкурентоспособността на промишлеността, иновациите и регионалното развитие. По-
специално, чрез насърчаване на междусекторното сътрудничество, клъстерите могат да 
допринесат за изпълнение на тематично базирани стратегии, насочени към посрещане на 
новите предизвикателства пред обществото, както и създаване на нови конкурентни 
предимства в региона. Чрез проект Smarter Cluster Policies for South East Europe е създадена 
партньорска мрежа в 11 страни за оценка и трансфер на политики и информация в областта на 
клъстерното развитие, обмяна на добри практики, свързани със следните приоритетни области: 
иновации, устойчивост чрез клъстерно развитие, международно сътрудничество между 
клъстери и работа в мрежи, финансиране на клъстери, клъстерно и регионално 
специализиране, развитие на нови умения и откриване на нови работни места. На среща в 
ИАНМСП представители на различни институции инициираха идеята за създаване на 
национална клъстерна стратегия, в която се надяваме да бъдат приложени всички положителни 
резултати от проекта, с цел създаване на по-добри условия за стартиране на нови клъстерни 
инициативи или укрепване на съществуващите такива, както и осигуряване на подходящи 
бюджетни средства чрез рационализиране на регионалната, националната и европейската 
финансова подкрепа.  
В изпълнение на ангажиментите, свързани с подобряване достъпа до единния и външните 
пазари, ИАНМСП изпълнява проект „Насърчаване на интернационализацията на българските 
предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
„Конкурентоспособност”. Основните цели на проекта са осигуряване на финансова, 
консултантска и логистична подкрепа за българските МСП в посока повишаване на експортната 
им активност, както и реклама на отделни групи български продукти и стоки на международните 
пазари. В рамките на проекта са разработени Национален експортен портал и 18 експортни 
стратегии, проведени са 58 въвеждащи обучения, специализирани и информационни семинари, 
в които взеха участие 1278 представители на МСП (към 8.03.2013).  
176 български фирми от секторите: ХВП, биопродукти, ИКТ, химия, парфюмерия и козметика, 
машиностроене, електроника и електротехника, мебели, строителство и строителни материали, 
резервни части за автомобилната промишленост, взеха участие в организираните по проекта 
14 търговски мисии. Българските мениджъри имаха възможност да осъществят пряк контакт с 
чуждестранни партньори в Испания, Финландия, Белгия, Германия, Чехия, Русия, Украйна, 
САЩ, Виетнам, Китай, Мароко. Израел. Експертите на ИАНМСП консултират българските 
предприемачи относно спецификата на чуждите пазари, проучване на възможностите за износ; 
предварително организират двустранни срещи, посещения и други прояви.  
Особен интерес нашите МСП проявяват към организираните по проекта за насърчаване на 
интернационализацията национални участия в специализирани изложби и международни 
панаири в чужбина. Те дават изключителна възможност за представянето на българските 
продукти и услуги на водещи европейски и световни пазари, намиране на нови клиенти, 
увеличаване на износа. В рамките на проекта са организирани 69 участия в международни 
промоционални прояви в чужбина, на които своята продукция представиха 637 български 
предприятия. Със средствата по проекта на участващите се поемат разходи за: наем на 
изложбена площ, изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане, отпечатване 
на каталог на българските участници на националния щанд, регистрационни такси.  
На какви условия трябва да отговарят фирмите-кандидати, за да получат финансова помощ по 
програмите, за чието реализиране отговаря Агенцията?  
За субсидия в рамките на Националния иновационен фонд могат да кандидатстват всички 
лица, регистрирани по Търговския закон на Р. България, реализиращи проектите на 
територията на страната, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, 
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висши училища, БАН, научни организации или колективи. Проектите, с които се кандидатства 
трябва да бъдат насочени към създаването на нови или значително усъвършенствани 
продукти, процеси или услуги. Допустими за финансиране са разходите за възнаграждения за 
персонал, за закупуване на материали, консумативи и оборудване, за външни подизпълнители 
и др. При обявяването на нова конкурсна процедура, ИАНМСП публикува своевременно целия 
набор от документи за кандидатстване с подробни указания към кандидат-бенефициентите.  
Що се касае подкрепата чрез организираните от ИАНМСП колективни участия в промоционални 
прояви – търговски мисии, изложби и панаири, няма ограничения за българските МСП. В тях 
могат да участват всички предприятия, регистрирани в България по смисъла на Търговския 
закон, които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на 
Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за 
създаване на Европейската общност към минималната помощ. Кандидатите трябва да 
отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП; да нямат задължения към държавата и общината по месторегистрация. Класирането 
на кандидатите става според критерии, въз основа на които им се присъждат точки, а именно: 
предприятието притежава патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен 
модел за внедряване на иновативен продукт/процес, регистрирана търговска марка; има 
въведена система за управление, и/или има постигнато съответствие на продукти с 
европейски/международни стандарти, и/или въведена добра производствена практика; има 
получени награди от международни и/или национални конкурси по отношение на 
произвежданите/търгуваните от предприятието продукти; първо участие на съответния панаир 
и/ или изложба; има фирмена регистрация в Националния експортен портал – 
www.export.government.bg; участие на новорегистрирано предприятие /предприятие с 
първоначална регистрация до три години преди датата на кандидатстване/.  
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Източник: www.novini.bg  
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Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси"  
Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната политика от 
днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", съобщиха от МТСП.  
 
Заглавие: Назначиха нов зам.-министър на труда и социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор: Константин Тодоров  
Текст: Ваня Стойнева ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси"  
Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната политика от 
днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г" 
и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект 
"Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее 
свободно английски и френски език.  
 

http://www.novini.bg/news/125632-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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http://www.novini.bg/news/125632-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/125632-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/125632-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият зам.-министър на труда и социалната политика  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съобщиха от МТСП.  
В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция 
"Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по 
оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ орган на оперативна 
програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г" 
и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект 
"Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее 
свободно английски и френски език.  
 

http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/21902-2013-03-15-14-41-44
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/21902-2013-03-15-14-41-44
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/politika/mladejkiyat-lider-na-bsp-as-balabanov-sled-konferenciya-v-
berlin_35158/  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: От тридневна конференция в Берлин, посветена на европейските фондове, се 
завърна областният лидер на младите социалисти в Пиринско- Асен Балабанов. В 8-мия поред 
годишен симпозиум участваха над 400 експерти от страните членки на ЕС, представители на 
Европейската комисия и на европейски неправителствени организации. Основна тема на 
конференцията беше приключването на настоящия програмен период за оперативните 
програми (2007-2013) и предизвикателствата на следващия такъв (2014-2020) за България.  
 
Заглавие: Младежкият лидер на БСП Ас. Балабанов след конференция в Берлин: 
Благоевград работи добре по проекти, но плановете за децентрализация на 
управлението им не се сработват  
Подзаглавие:  
Автор: И. Иванова  
Текст: От тридневна конференция в Берлин, посветена на европейските фондове, се завърна 
областният лидер на младите социалисти в Пиринско- Асен Балабанов. В 8-мия поред годишен 
симпозиум участваха над 400 експерти от страните членки на ЕС, представители на 
Европейската комисия и на европейски неправителствени организации. Основна тема на 
конференцията беше приключването на настоящия програмен период за оперативните 
програми (2007-2013) и предизвикателствата на следващия такъв (2014-2020) за България. 
Независимо от минусовите температури и натоварената програма, експертите от 
Министерството на околната среда и водите, където работи Балабанов, успяха да разгледат и 
част от забележителностите на немската столица.  
"Въпреки, че има напредък в усвояването на средства по проекти, и това че през следващия 
програмен период ще разполагаме с дори повече средства от сегашния, не мога да не споделя 
и някои свои притеснения", коментира Асен Балабанов. "Като цяло Благоевград работи добре 
по проекти, но плановете за децентрализация на управлението им явно не сработват. От бивши 
колеги научих, че регионалният офис на програма "Конкурентоспособност" в нашия град е 
пред закриване. Това означава за нас не само загуба на 7-8 работни места в Благоевград, но и 
влошаване на комуникацията и подпомагането на бенефициентите. Тъй като в бъдеще малките 
и средни фирми от Благоевградска и Кюстендилска област ще трябва да се обръщат директно 
към Министерството на икономиката, където експертите и без това са достатъчно натоварени. 
Питам се защо областният управител, г-н Хаджигаев, не предприе мерки за да не губим тази 
административна структура и дали въобще някой се е допитал до него. "  
 

http://www.struma.com/politika/mladejkiyat-lider-na-bsp-as-balabanov-sled-konferenciya-v-berlin_35158/
http://www.struma.com/politika/mladejkiyat-lider-na-bsp-as-balabanov-sled-konferenciya-v-berlin_35158/
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.novanews.bg  
Връзка: 
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-
/?utm_source=3Dnews&utm_medium=link&utm_campaign=menu  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", съобщиха от Министерство на труда и социалната политика (МТСП).  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият зам.-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната 
политика. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", съобщиха от Министерство на труда и социалната политика (МТСП).  
Стойнева идва от дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е 
сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни 
позиции в дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ - управляващ 
орган на оперативна програма " Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция по програма ФАР.  
Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и 
проекти" на Министерството на икономиката – звено за изпълнение на проекти и изпълнителна 
агенция по програма ФАР. Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара 
на труда" в Министерството на труда и социалната политика.  
Ваня Стойнева притежава задълбочени познания по оценка и изпълнение на проекти, 
финансирани по програма ФАР и структурните фондове на EС. Нейният практическия опит е 
свързан с изграждането и управлението на системи за мониторинг и докладване по схеми за 
безвъзмездна помощ, включително разработване на методологии за оценка на риска. Тя е 
специалист също по разработването на критерии за оценка на проектни предложения по схеми 
за безвъзмездна помощ, има опит и като оценител.  
Тя е магистър по международни отношения със специализация "Европейски страни". Владее 
свободно английски и френски език.  
 

http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/03/15/46308/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC.-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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Дата: 15.03.2013  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/17340/1/1/Vanya-Stojneva-e-noviyat-zam-ministur-na-truda.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Новият зам.-министър има солиден професионален опит в областта на социалната 
политика  
Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика, съобщиха от 
министерството. Тя е назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси".  
 
Заглавие: Ваня Стойнева е новият зам.-министър на труда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новият зам.-министър има солиден професионален опит в областта на социалната 
политика  
Ваня Стойнева е новият заместник-министър на труда и социалната политика, съобщиха от 
министерството. Тя е назначена днес и ще отговаря за реализацията на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси".  
Стойнева има солиден професионален опит в областта на социалната политика. Преди 
днешното назначение тя е работила в дирекция „Национален фонд” в Министерство на 
финансите. Дирекцията е сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от 
структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
Преди това Стойнева е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетика и туризма 
(МИЕТ), където е работила по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013 г.".  
Ваня Стойнева е била също така началник сектор „Мониторинг” в дирекция 
„Предприсъединителни програми и проекти” на МИЕТ. Има опит и като координатор на проект 
„Инициативи на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика.  
 

http://economic.bg/news/17340/1/1/Vanya-Stojneva-e-noviyat-zam-ministur-na-truda.html

