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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
1.4.2013 г. 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: 7 

 вестници, от които: 4 

 - национални 3 

 - регионални 1 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.04.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 18  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Българите най-накрая доживяха да видят реклама на бизнес условията у нас по 
глобални медии каквито са CNN, Bloomberg TV и CNBC. Това се дължи на проект, започнал още 
през 2010 г., зад който стои Българската агенция за инвестиции (БАИ). "Признавам, че за мен 
тази рекламна кампания е сбъдната мечта", каза изпълнителният директор на БАИ Борислав 
Стефанов на конференция, проведена преди дни в София. Въпреки емоционалните думи на 
Стефанов нека все пак видим какво представлява първата по рода си рекламна кампания, 
целяща да популяризира условията за бизнес в България? На първо място трябва да се 
посочи, че общата цена на проекта е 15,6 млн. лв., като парите не идват от нашите джобове, а 
са осигурени от европейските фондове.  
 
Заглавие: Рекламираме се по CNN и CNBC  
Подзаглавие:  
Автор: Мартин ЛЕКОВ  
Текст: Българите най-накрая доживяха да видят реклама на бизнес условията у нас по 
глобални медии каквито са CNN, Bloomberg TV и CNBC. Това се дължи на проект, започнал още 
през 2010 г., зад който стои Българската агенция за инвестиции (БАИ). "Признавам, че за мен 
тази рекламна кампания е сбъдната мечта", каза изпълнителният директор на БАИ Борислав 
Стефанов на конференция, проведена преди дни в София. Въпреки емоционалните думи на 
Стефанов нека все пак видим какво представлява първата по рода си рекламна кампания, 
целяща да популяризира условията за бизнес в България? На първо място трябва да се 
посочи, че общата цена на проекта е 15,6 млн. лв., като парите не идват от нашите джобове, а 
са осигурени от европейските фондове. И по-точно от ОП "Конкурентоспособност" и 
Европейския фонд за регионално развитие. Срещу тези 15,6 млн. лв. страната ни ще получи 
редица неща. Започваме от 630 излъчвания на 3 вида кратки рекламни клипа в бизнес 
телевизиите Bloomberg, CNBC и CNN. Рекламите са озвучени на английски, японски, китайски и 
немски език. Присъствието онлайн е гарантирано чрез 40 рекламни банера в сайтовете на Wall 
Street Journal, Economist, Financial Times, Bloomberg, CNN и CNBC, както и чрез интернет 
оптимизация, която ще осигури 12 седмично присъствие в международни търсачки в Европа, 
САЩ и Азия. Освен това рекламни карета ще се публикуват в печатните издания на 
горепосочените бизнес медии. Те ще вървят с 39 печатни публикации относно инвестиционните 
предимствата на страната ни. Последно, но не по значение, ще бъдат изготвени и 4 
документални филма, както и 5 кратки клипа с мнения на чужди и наши инвеститори. Всички 
рекламни послания са семпли и изключително стилно издържани, като наблягат на факти от 
рода на това, че у нас корпоративният данък е едва 10% или че повече от половината 
население говори поне един западен език. За капак страната ни вече организира десетки 
кръгли маси и конференции в САЩ, Европа и Азия, където чуждите инвеститори бяха 
запознавани с предимствата на България. Всичко това показва, че маркетингът най-накрая се 
превръща в държавна стратегия и у нас.  
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Дата: 01.04.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 2  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Тя ще отговаря 
пряко за по-бързото и ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период. 
Едно от тях е развитие на инициативата "Джереми", по която са заделени 380 млн. евро.  
 
Заглавие: ***  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Тя ще отговаря 
пряко за по-бързото и ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период. 
Едно от тях е развитие на инициативата "Джереми", по която са заделени 380 млн. евро. Към 
момента по нея вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро. Предстоят 
промени и по схемата за енергийна ефективност, която беше обявена в средата на 2012 г. по 
оперативната програма. Тя започна едва от тази година и по нея са получени повече от 80 
проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. По това перо от ОП 
"Конкурентноспособност" са отделени 150 млн. евро.  
 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
/2

0
1
3

 

Дата: 01.04.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 12  
Брой думи: 833  
 
 
Резюме: Металообработващото предприятие "София мед" ще получи 40 млн. евро 
дългосрочен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Част от 
средствата ще бъдат инвестирани в повишаване на енергийната и производствената 
ефективност, а другите ще се използват за дългосрочен работен капитал, съобщиха от 
финансовата институция. Кредитът ще помогне на предприятието да финализира важни 
инвестиции и да приключи бизнес плана си по график. Това ще подобри позицията му на 
световния пазар и ще му позволи да отговори на нарастващото търсене.  
 
Заглавие: "София мед" получи 40 млн. евро заем от ЕБВР  
Подзаглавие: Финансирането ще помогне на компанията да завърши ключови инвестиции и да 
стане по-ефективна  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Металообработващото предприятие "София мед" ще получи 40 млн. евро дългосрочен 
заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Част от средствата ще 
бъдат инвестирани в повишаване на енергийната и производствената ефективност, а другите 
ще се използват за дългосрочен работен капитал, съобщиха от финансовата институция. 
Кредитът ще помогне на предприятието да финализира важни инвестиции и да приключи 
бизнес плана си по график. Това ще подобри позицията му на световния пазар и ще му позволи 
да отговори на нарастващото търсене.  
По-ефективно  
От общия финансов пакет 10 млн. евро ще бъдат заделени за финансиране на проекти, които 
ще направят предпрятието по-ефективно. Това включва подобряване на енергийните 
параметри на работа и съкращаване на производствените разходи. Целта е заводът да 
постигне най-добрите международни практики. Средствата ще се използват също за 
ориентиране на производството към продукция с по-висока добавена стойност като специални 
сплави и валцовани продукти за индустриални приложения. Това ще стане чрез разширяване 
на мощностите за производство на такива изделия. "Заемът ще помогне на "София мед" в 
реализацията на значителни инвестиции в нови продукти с добавена стойност, енергийна 
ефективност и подобряване на стандартите за корпоративно управление", посочи директорът 
на ЕБВР за България Даниел Берг.  
Оборотен капитал  
Останалите 30 млн. евро ще бъдат използвани за дългосрочен целеви работен капитал, който 
ще позволи на компанията да увеличи темповете си на растеж. Според Берг това ще й помогне 
да устои на пазарния натиск, който изисква повишени нива на оборотни средства. Според 
последния отчет на дружеството към края на 2011 г. оборотният капитал е бил 68.3 млн. лв. 
спрямо 98.6 млн. лв. година по-рано.  
"След като бъдат направени необходимите инвестиции, "София мед" ще бъде в състояние да 
отбележи динамичен ръст не само в различните продуктови и пазарни сегменти, в които 
компанията вече има установени позиции и притежава значителни дялове, но и по отношение 
на продукти, предназначени за индустриални цели, с по-висока добавена стойност, като по този 
начин се превърне в основен играч на този пазар", каза главният изпълнителен директор на 
Halcor Перикъл Сапунцис. Компанията е собственик на "София мед" и е част от гръцката 
металургична група Viohalco. Освен на кредита от ЕБВР дружеството разчита и на финансовата 
подкрепа на гръцките банки, с които работи.  
Конкурентоспособност  
Компанията изпълнява и проект "Инвестиции за екоцелесъобразно производство" по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Той е на обща стойност 8.4 млн. лв., като 4 
млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране. Договорът беше подписан през август 2012 
г., а срокът за изпълнение е 16 месеца. В момента тече процедура за доставка и монтаж на 
технологично оборудване. Изпълнението на проекта се очаква да повиши производствения 
капацитет на предприятието с 5% през първата година от въвеждане в експлоатация на новите 
машини. Като цели са заложени повишаване на износа с 3%, а до две години приходите от 
продажби трябва да нараснат с 5%.  
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В резултат на изпълнението на проекта компанията ще разшири продуктовия си портфейл с 
най-малко 20 нови продукта с калаено покритие. С повече от 35% трябва да се повиши 
количеството на отпадъците, които подлежат на рециклиране и повторно използване. В същото 
време опасните материали в състава на произвежданите изделия ще намалеят с 8% в рамките 
на две години.  
Трудна среда  
Инвестициите в по-ефективно производство ще помогнат на компанията да стане по-
конкурентна в условията на криза. Благодарение на увеличените продажби с 32% и на 
портфейла продукти с по-висока добавена стойност през 2011 г. "София мед" успя да увеличи 
печалбата си преди лихви, данъци и обезценки с над 40%. В дружеството бяха инвестирани 
близо 9 млн. лв.  
"София мед" изнася близо 83% от продукцията си към Западна и Източна Европа и е силно 
зависима от икономическата ситуация там. Преди време представителят на  
Viohalco в България и председател на Българската асоциация на металургичната индустрия 
Антон Петров коментира, че предприятия като "София мед", които правят междинни продукти, 
са по-уязвими от световните пазари и по-силно притиснати от конкуренцията, отколкото 
производителите на метали, чиято продукция се търгува на Лондонската метална борса. Така 
през миналата година развитието при тях беше по-колебливо и с по-малки стъпки. Въпреки 
това за разлика от черната металургия, където беше отчетен рязък спад, цветната като цяло 
запази нивото си от 2011 г. Прогнозите за сектора за тази година са предпазливи и не се очаква 
растеж.  
Профил  
"София мед" е част от поделението за медни продукти на гръцката Viohalco - европейския 
лидер в металообработващата промишленост, която в България е собственик също на 
"Стомана индъстри" и на предприятието за алуминиеви профили "Стилмет". Индустриалната 
група купи активите на фалиралия Комбинат за обработка на цветни метали (КОЦМ) през 2000 
г. Досега в "София мед" са инвестирани около 140 млн. евро, като е променена продуктовата 
гама, която вече не се търси на пазара. В момента предприятието е единственото в страната, 
което произвежда полуготови продукти от мед и месинг - пръти, кръгове, листове и т.н., които се 
използват в строителството, машиностроенето, електротехниката и други сектори. 
Увеличението на производството в "София мед" се отразява и на други фирми в България, от 
които се снабдява със суровини.  
Сред доставчиците му са медодобивният комбинат в Пирдоп "Аурубис България" и Комбинатът 
за цветни метали (КЦМ) в Пловдив. Предприятието използва също и меден скрап.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 9  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джеръми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по 6ТВ 
министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, призова 
той.  
 
Заглавие: Министърът на икономиката Асен Василев: 380 млн. евро чакат в банките 
малкия и средния бизнес, отидете и ги вземете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джеръми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по 6ТВ 
министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, призова 
той.  
В отговор на въпрос министър Василев обясни, че одитът на енергийните дружества от 
представители на европейската комисия ще започне най-рано след седмица заради 
католическият Великден, който е той уикенд. След началото на мисията можело да стане ясно 
и колко време ще е нужно, за да има резултат.  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", каза още Асен Василев.  
Той уточни, че решението да стане министър на икономиката го е взел трудно, защото имал 
доста успешен бизнес. За поста бил поканен от президента, но не знаел, кой го е препоръчал. 
"Напуснал съм участието си в дружество и акциите ми се управляват от адвокати", отговори той 
на въпрос дали са верни данните, извадени от лидера на РЗС Яне Янев, че не е излязъл от 
участието си във фирми.  
"Искам да отрежа зелените централи, които са извън закона. Това изключване е временно, 
докато неизпълнение на закона приключи. Актът трябва да стабилизира системата и да 
започнем да прилагаме трети либерализационен пакет", каза Василев. В отговор на въпрос той 
посочи, че внос на електроенергия няма, но ограничението за износа е заради това, че Турция 
в момента се нагажда към европейската система. "Има ограничение само за износ на 266 
мегавата, за които Турция трябва да се синхронизира. Чисто технически е проблемът", обобщи 
министърът.  
По неговите думи е важно как ще се направи либерали зацията на енергийния пазар у нас. По 
думите на Василев при балансирани пазари това води първоначално до уве личение на цената 
на тока и после до намаление. "Нашият пазар не е балансиран. Ако либерализацията се 
направи така, че изкривяванията на пазара да бъдат минимизирани, това ще доведе до спад. 
Но всичко трябва да се прави плавно", смята Асен Василев.  
30.03.2013 г  
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Периодични печатни издания 
Дата: 01.04.2013  
Източник: сп. Полиграфия  
Страница: 14,15  
Брой думи: 939  
 
 
Резюме: "За тези четири години извървяхме много дълъг път, вложихме много усилия, но и 
научихме много. Мисля, че ключът към успеха се крие в добрата ни репутация на пазара, 
добрия сервиз, техническата ни подготовка като търговци и огромната мотивация и хъс, които 
влагаме в работата си."  
 
Заглавие: 2012 година през погледа на "Доминов-Консуматив" ЕООД и КВА  
Подзаглавие:  
Автор: Радослав ДАЛЕВ  
Текст: "За тези четири години извървяхме много дълъг път, вложихме много усилия, но и 
научихме много. Мисля, че ключът към успеха се крие в добрата ни репутация на пазара, 
добрия сервиз, техническата ни подготовка като търговци и огромната мотивация и хъс, които 
влагаме в работата си."  
Разговор с инж. Филип Доминов, мениджър Продажби машини в "Доминов-Консуматив" ЕООД, 
за развитието на българския полиграфически пазар и в частност представянето на най-стария в 
света производител на листови и ролни офсетови печатни машини КВА на него през 
изминалата 2012 г.  
Г-н Доминов, обикновено началото на всяка година е момент за равносметка. Каква е Вашата?  
2012г. премина под знака на общата световна икономическа и финансова криза, която се усеща 
особено чувствително в Европа и продължава вече четири години. Огромната междуфирмена 
задлъжнялост и тежкият ценови натиск, както и липсата на достатъчно поръчки и цикличността 
на натоварването в бранша продължават да са основен проблем за българската полиграфия.  
За съжаление държавата не защитава интересите на нашия бранш от евтиния внос на 
полиграфическа продукция от Турция (опаковки), Румъния (heatset-продукция) и Китай 
(всякакви продукти).  
drupa 2012 донесе лек полъх на оптимизъм сред търговците на оборудване, но продажбите на 
машини бяха далеч от нивата на предишното изложение през 2008г. Станахме свидетели на 
дигитализирането на drupa, но според мен този вид машини остават конкурентни само в най-
малките тиражи и не са за индустриални цели предвид все още високата цена на 
консумативите и на самото оборудване.  
Вие представлявате множество добре познати производители, свързани с полиграфическата 
индустрия, но все пак бих искал да Ви попитам конкретно за представянето на най-стария в 
света производител на листови и ролни офсетови печатни машини. Каква беше 2012 г. за КВА 
на българския пазар?  
За Koenig&Bauer изминалата година определено беше успешна. Интересно е да отбележим, че 
на фона на почти нулевите продажби на листови офсетови печатни машини през 2009-2011 г. 
през изминалата 2012 г. на българския пазар бяха инсталирани 3 нови машини, 2 от които бяха 
на КВА. Освен това в България беше монтирана и пусната в експлоатация и една нова ролна 
вестникарска офсетова машина на КВА - инвестиция, която на нашия малък пазар се случва 
веднъж на 25 години.  
Относно КВА на drupa - всички български клиенти, посетили изложението, споделиха мнението, 
че на щанда на КВА бяха показани най-много иновации, а ежедневните демонстрации на 
работещи машини бяха от най-посещаваните като цяло на изложението. В сравнение с 
останалите производители на печатни машини в момента КВА е финансово най-стабилният 
партньор, който има ясна визия за развитие в следващите 10 години. КВА не залагат толкова на 
своя маркетинг, а основният им приоритет е развойната дейност и иновациите, като годишно за 
тази цел концернът отделя 5% от общия си оборот. Не на последно място искам да спомена и 
добрия сервиз на КВА-Радебойл, който е пионер в създаването на дистанционна връзка със 
своите листови офсетови машини (още от 1996г.). Чрез тази връзка техниците от Радебойл са в 
състояние да отстранят 80% от проблемите по машината, без да се налага изпращането на 
техник при клиента.  
Несъмнено 2012 г. не може да бъде описана от никой анализатор като "лека". Как успяхте да 
постигнете подобни резултати? Заложихте ли на по-различна стратегия, или по-скоро 
подходихте no-умерено и с изпитани във времето похвати?  
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Резултатите наистина не бяха постигнати лесно, но лесна работа така или иначе няма. Ако се 
върна назад във времето, след като поехме представителството на КВА в България през 
2008г., се сблъскахме не само с множеството предразсъдъци на клиентите ни спрямо КВА, но и, 
за съжаление, с лошия имидж на марката в България. Това беше не само поради 
непознаването на машините на КВА у нас, но и поради липсата на сервизно обслужване в 
България до този момент. Всички тези фактори бяха наложили мнение, че листовите машини 
на КВА са "трета класа", и клиентите се страхуваха от тях. Ние знаехме, че няма да ни е лесно 
и бяхме изключително мотивирани да променим тази ситуация. Ще Ви дам един пример: За да 
убедим първия си клиент да посетим заедно завода за листови офсетови машини на КВА в 
Радебойл и да направим печатни тестове в демонстрационния център, ни отне около 4 месеца. 
На връщане от Германия обаче клиентът ни призна, че е изключително приятно изненадан от 
модерното производство, иновативните решения в машината и високата степен на 
автоматизация. Впоследствие въпросният клиент купи машината и в момента е изключително 
доволен, което за нас означава, че сме си свършили добре работата. Най-важното за нас е не 
просто че успяхме да продадем няколко машини, а фактът, че всичките купувачи са нови 
клиенти за КВА.  
За тези четири години извървяхме много дълъг път, Вложихме много усилия, но и научихме 
много. Мисля, че ключът към успеха се дължи на добрата ни репутация на пазара, добрия 
сервиз, техническата ни подготовка като търговци и огромната мотивация и хъс, които влагаме 
в работата си.  
Какви са плановете и очакванията Ви са 2013 г. и като функция от тях какви са 
предположенията Ви за това, какво ще се случи с полиграфическия бранш у нас през тази 
година?  
Очаквам през тази година да има известно раздвижване на пазара и съм уверен, че 
печатниците, които работят качествено и коректно, ще продължат да имат добра натовареност, 
защото не всичко е ниска цена. Мисля, че повече фирми трябва да обърнат поглед към 
Западна Европа и да започнат да изнасят продукция натам.  
Както през миналата, така и през тази година основният двигател за инвестиции в 
полиграфията ще бъдат Европейските фондове. Очаквам, че въпреки сложната политическа 
обстановка в страната правителството ще продължи да работи добре с бизнеса и няма да има 
забавяния в изплащането на субсидиите. Надявам се повече фирми да се възползват от 
възможността да подадат своевременно проекти по ЛОТ "Енергийна ефективност", която се 
явява последна програма по ОП "Конкурентоспособност" за програмния период 2007-2013г.  
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Дата: 01.04.2013  
Източник: сп. Полиграфия  
Страница: 36,37  
Брой думи: 1405  
 
 
Резюме: В днешния брой "се потапяме" в новата ни тема. Тя е толкова необятна, че едва ли 
ще можем да "преплуваме всички нейни акватории", но поне ще се опитам да дам кратък обзор 
на най-важното от нея с пожелания то да намери положителен практически отзвук във вашето 
бизнес ежедневие.  
 
Заглавие: Европейските проекти спасителният сал за българския бизнес  
Подзаглавие: Уважаеми читатели,  
Автор: Евгения ПЕКАЖ  
Текст: В днешния брой "се потапяме" в новата ни тема. Тя е толкова необятна, че едва ли ще 
можем да "преплуваме всички нейни акватории", но поне ще се опитам да дам кратък обзор на 
най-важното от нея с пожелания то да намери положителен практически отзвук във вашето 
бизнес ежедневие.  
От 2009 г. сме свидетели на една безпрецедентна за последните десетилетия икономическа 
криза, характеризираща се с нестихващи приливи и отливи и протичаща за едни страни средно 
тежко, а за други - изключително тежко. За съжаление ние сме във втората група страни. 
Въпреки прогнозите за бързо отзвучаване на кризата още през 2010 г., тя връхлетя света с 
втора "вълна", която съвсем разтърси и обезсили крехката и омаломощена от първата кризисна 
вълна икономика. Последните данни от проучване на "Евробарометър" сочат постепенно 
отърсване от всички преки и непреки, малки и големи поражения, нанесени от кризата. Но 
знаем, че това измъкване няма да стане "с магическа пръчица", т.е. изведнъж, а постепенно и 
може би бавно, дори мъчително бавно.  
На помощ в това оцеляване идват възможностите за финансиране на бизнеса чрез 
структурните и други фондове на Европейския съюз. Страните - членки на ЕС, които 
преминават през кризата най-безпроблемно, са тези, в които усвояването на европейски 
средства е мащабно, успешно, в някои дори максимално. Причините за това са различни:  
» По-ранно членство в ЕС, следователно по-добро познаване на спецификите и ползите на този 
инструментариум, което е логично;  
» Свеждане в някои страни на цялостната дейност по разпределяне, управление и контрол на 
средствата на регионално ниво, което създава по-голяма гъвкавост и оперативност (в дадения 
регион по-добре се знае кои са приоритетите за развитие на местния бизнес и местното 
общество, откликва се по-коректно и по-бързо);  
» Своевременно създаване на местни държавни и неправителствени структури по области, 
чиято цел е единствено всестранно подпомагане (обикновено безвъзмездно) на местните 
малки, средни и големи фирми в информиране, избор, разработване и управление на 
европейски проекти;  
» Акумулираният песимизъм на представителите на българския бизнес, че това не работи 
успешно, поради друг негативен опит (действително бяхме свидетели на не един фалит или 
срив в резултат на провалени по различни причини проекти, което може да обезкуражи не един 
бизнесмен); » Липса на адекватно обучени по темата експерти, които могат да предоставят 
качествена подкрепа в тази насока. Имам предвид не само експерти с опит, но и начинаещи 
висшисти (при разговори със завършващи образованието си студенти съм изумена защо в 
българските висши учебни институции липсва предмет по разработване и управление на 
европейски проекти, когато това е животоспасяващо за българската икономика, поне на този 
етап); » Липсата на достатъчна и навременна информираност по различните възможности за 
европейско финансиране (в нашата фирма се идвали клиенти с желание за разработване на 
конкретно проектно предложение, но за съжаление схемата или мярката, по която могат да 
кандидатстват, вече не е отворена, т.е. изтекъл е срокът. И много жалко, защото често идеята е 
отлична, от една страна, а от друга страна, реализирането на проекта би съживило конкретната 
фирма, което пък води след себе си съживяването на други сателитни фирми като доставчици, 
контрагенти и др. А това означава запазени работни места, ротация на средства между 
фирмите, подобряване на междуфирмената задлъжнялост, изграждане на 
конкурентноспособност за смело прекрачване в следкризисния период и т.н.); » Страх на 
българските бизнесмени от въвличане в корупционни схеми (не един бизнесмен е споделял, че 
за какво да кандидатства за финансиране, ако тлъста част от тези средства ще трябва да даде 
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тук и там. Някои бизнесмени направо казваха, че са имали такива преки или непреки намеци). И 
така, в началото поради тези и други причини усвояването на средствата вървеше мудно и 
незадоволително. То беше 2-3 пъти по-малко по обем от странитеотличнички в ЕС. Едва 
напоследък този процес тръгна с нормален темп и към 31.01.2013 г. в България са договорени 
средства по Оперативните програми (ОПТ, ОПОС, ОПРР, ОПРКБИ, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК) в 
размер на 102,61%, а реално са изплатени суми в размер на 35%. За сравнение, преди една 
година, а именно към 31.01.2012 г., тези проценти бяха съответно 61,48% и 22,79%. Все още 
реално изплатените суми изостават като процентно съотношение, но това може да се дължи на 
дългия период на валидиране на разходите или на некоректност при разходване и/или при 
отчитане на направените разходи.  
Трябва да се отбележи, че освен финансирането от структурните фондове на ЕС, има 
възможност за финансиране по линията на финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и по линията на Норвежкия финансов механизъм. Вярно е, че тези 
два механизма са насочени в момента по-скоро към социални и институционални дейности, но 
често предоставят и възможности за бизнеса, макар и в много специфични случаи (например, 
иновации за зелена индустрия и др.). Моята препоръка е да се следят и те, защото понякога 
техните приоритети са широкоспектърно ориентирани към малкия и среден бизнес.  
Въпрос №1 от анонимен Висшист: Имам работа в момента, но имам и своя собствена фирма, 
която бих желал да развия в посока ново производство, за което вече имам идея. То обаче ще 
изисква инвестиция в размер на няколкостотин хиляди лева. Има ли възможност за някакво 
финансиране? Отговор: Възможна схема за Вас би била Мярка 312 от Схеми и мерки на 
Програма за развитие на селските райони. Тази мярка се казва "Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия". Мярката има следните цели: » Насърчаване на растежа и 
създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности в селските 
райони; » Насърчаване на предприемачеството в селските райони;  
» Насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони. финансовата помощ е в 
размер до 70% от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 
евро.  
Допустимите дейности са следните:  
1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима 
собственост;  
2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, 
включително чрез финансов лизинг;  
3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и 
специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;  
4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;  
5. Общи разходи: а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 
б)разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 
разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 
патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.  
Към момента тази мярка е неактивна, но се очаква да бъде отворена.  
Въпрос №2 от анонимен Студент: Аз съм студент последна година. Искам след дипломирането 
си да стартирам свой собствен скромен бизнес. Чух за някаква програма, наречена 
"Предприемчивите българи" с безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв. Но, от друга 
страна, чух, че съм изпуснал задължителни дейности по Компонент 1 от тази програма- някакво 
обучение и/или консултиране. Разяснете ми ще има ли някаква повторимост, за да мога да 
кандидатствам отново? Отговор: Въпросната схема се нарича "Насърчаване стартирането на 
проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност". Тя има 3 компонента. Компонент 1 
се състои в обучение по предприемачество за лица без висше образование в рамките на 300 
учебни часа и в консултиране на лица с висше образование в рамките на 5 часа. И обучението, 
и консултирането може да се извърши само от лицензирани от Агенцията по заетостта фирми. 
Компонент 2 се състои в разработване и представяне на проектно предложение от обученото 
или консултираното лице. Срокът за това е до 31.05.2013 г. Компонент 1 беше затворен преди 
няколко месеца.  
Но явно сте късметлия, защото преди една седмица бяха одобрени корекции по прилагането на 
допустимост за бенефициенти по Компонент 1. Беше прието, че консултирането може да се 
извърши на място от служител в Бюрото по труда, а кандидатстващото за финансиране лице 
може да бъде завършващо висшето си образование, т. е. последна година от следването си. 
Така че смело отивайте във Вашето Бюро по труда, регистрирайте се като безработен, ако все 
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още не сте, проведете нужното консултиране по Компонент 1 и можете да пристъпвате към 
откриване на собствена фирма. Внимавайте поредността в тези действия трябва да бъде 
строго спазена - най-напред регистриране, после консултиране, накрая - откриване на фирма. 
Чак след това можете да пристъпвате към разработване на проектното предложение. Имайте 
предвид, че не бива да се бавите, защото може да настъпят нови промени поради изчерпване 
на средствата. А освен това срокът за изпълнение на предвидените по проектното 
предложение дейности (в случай на одобрение на проекта) е до 31.12 .2014 г. Така че колкото 
по-рано предадете проектното предложение, толкова повече "въздух" ще имате после при 
изпълнението му.  
Очаквам вашите нови въпроси на следния адрес: epekaj@gmail.com, 088 845 28 38, 
www.epsilon.bg  
До нови срещи на страниците на нашата рубрика!  
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 31.03.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D
0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%
B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E
%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%E2%80%9C  
Брой думи: 491  
 
 
Резюме: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
 
Заглавие: Ирена Младенова ще управлява ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
– ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност.  

http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227841_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%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%E2%80%9C
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Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено изнасянето 
на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при провеждането 
на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за максимално 
улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на компаниите до 
финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на европейските 
средства в помощ на бизнеса.  
 

 


