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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 20 

 вестници, от които: 2 
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 интернет издания и блогове 17 

Общо за деня 21 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.04.2013  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2501  
 
 
Резюме: Водещ: Възможно ли е у нас малкият и среден бизнес да стане гръбнакът на 
икономиката, така, както е в останалите страни от Европейския съюз? По темата ще говорим с 
Иван Тошев. Той е собственик на фирма за телекомуникации и консултации. И Никола Стоянов, 
изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. 
Подхващаме тази тема, защото равносметката сочи, че през 2012 г. над 1 400 малки и средни 
фирми са фалирали, 2 600 са обявили несъстоятелност. 97 000 души са освободени от малките 
и средни предприятия през миналата година. От каква помощ се нуждае малкият и среден 
бизнес? Предизборно виждаме, че почти всички партии са включили в програмите си обещания 
от типа стимулиране на малките и средни предприятия. Добър ден казвам на Иван Тошев. Той е 
също така член на Националното сдружение на малките и средни фирми. Здравейте, г-н Тошев!  
Иван Тошев: Здравейте! Добър ден!  
Водещ: България е рай за монополите и ад за малкия и среден бизнес. Това ми каза преди 
време един млад човек, който имаше идея да развива малък бизнес в България. Да чуем какви 
са вашите наблюдения, впечатления! Какво изпитвате на гърба си и пред какви проблеми сте 
изправени?  
 
Текст: Водещ: Възможно ли е у нас малкият и среден бизнес да стане гръбнакът на 
икономиката, така, както е в останалите страни от Европейския съюз? По темата ще говорим с 
Иван Тошев. Той е собственик на фирма за телекомуникации и консултации. И Никола Стоянов, 
изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. 
Подхващаме тази тема, защото равносметката сочи, че през 2012 г. над 1 400 малки и средни 
фирми са фалирали, 2 600 са обявили несъстоятелност. 97 000 души са освободени от малките 
и средни предприятия през миналата година. От каква помощ се нуждае малкият и среден 
бизнес? Предизборно виждаме, че почти всички партии са включили в програмите си обещания 
от типа стимулиране на малките и средни предприятия. Добър ден казвам на Иван Тошев. Той е 
също така член на Националното сдружение на малките и средни фирми. Здравейте, г-н Тошев!  
Иван Тошев: Здравейте! Добър ден!  
Водещ: България е рай за монополите и ад за малкия и среден бизнес. Това ми каза преди 
време един млад човек, който имаше идея да развива малък бизнес в България. Да чуем какви 
са вашите наблюдения, впечатления! Какво изпитвате на гърба си и пред какви проблеми сте 
изправени?  
Иван Тошев: Не може да се каже, че сме изправени само пред проблеми, а общо взето сме 
изправени пред въпроса за смисъла на съществуване на предприемачеството, тъй като в 
момента българският предприемач се чувства прецакан, чувства се озъбен, объркан, тревожен. 
Той работи, а не натрупва, а се декапитализира. Собствената държава го прецаква и поради тая 
причина той за разлика, така, от улицата не се радикализира и изпада в апатия и започва да не 
му пука. Това е огромен проблем. Той е екзистенциален проблем и се дължи най-вече на това, че 
не конкретно правителство, а самата държава е вампирясала. Тя изпива кръвта на малките, за 
да може да храни големите. То по принцип всяко правителство е потисник, разбира се, защото то 
изкривява бизнес средата, прави стимули за едни, взима от други, но зависи кого потискаш. Ако 
потискаш монополите, ти работиш за доброто. Ако потискаш конкуренцията, тогава работиш за 
монополите. Нашата държава работи за монополите. Това е...  
Водещ: Тоест, от вашите думи да разбирам, че държавата не може да бъде партньор на малкия 
и среден бизнес така, както е в нормалните европейски страни?  
Иван Тошев: Не, че не може да бъде, а тя не е. Значи, държавата не е равнопоставена с малкия 
и среден бизнес. Тя, когато трябва да си вземе своето, е звяр, а когато трябва да даде, тя е нещо 
много аморфно, отдалечено, няма механизми да си го вземеш от конкретния служител. Това е 
огромният проблем. И той защо действа в България? Защо е така? Защото в България е някаква 
чудовищна концентрация на собствеността. Едни десетина хиляди души притежават притежават 
80% от националния капитал. Това е по-големият проблем отколкото еди колко, какви фирми 
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били фалирали. И няма, така, средна класа, която се крепи от предприемачеството, а тясна 
прослойка. И лошото е, че се стеснява още повече. Страшни са процентите, които показват колко 
хора им се занимава с предприемачество. Ако примерно в Америка над половината, 60 и колко 
процента – има изследване европейско около правенетона Small Business акта – около 60% ако е 
в Америка, а в Европа, цяла Европа, ако е около 45% от хората биха желали да не са назначени, 
а да бъдат предприемачи, т. е. това е истината за предприемача, той поема риска, то в България 
този процент е под 20, което вече е страшно, защото никой не иска да поема риска. При нас 
предприемачът, обликът на предприемача е лош. Той исторически е така. Ботев казва: 
„Чорбаджия – изедник”. При нас предприемача го чувстват изедник и най-добре успелият човек в 
образа по телевизора, при Вас в радиото успелият човек с вратовръзка, който е наемник, а не 
предприемач.  
Водещ: Служебният премиер Марин Райков сложи специален акцент върху малкия и среден 
бизнес. Каза, че трябва да се измислят стимули, така че да се съживи малкият и среден бизнес. 
Обнадеждени ли сте?  
Иван Тошев: Не е нужно да се измислят. Те са ясни и ги има. Проблемът е, че не се правят. 
Фактически това правителство не може да промени радикално ситуацията по простата причина, 
че то има много ограничен хоризонт, в който действа. Достатъчно е да се изпълнят разписаните 
мерки, така че думата не е да се измислят. Аз лично бих, така, отстоявал, бих предложил на 
нашия колега, събеседник, от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия...  
Водещ: След малко ще го чуем.  
Иван Тошев: ... да, който ще чуем след малко. Аз бих му предложил и той би изиграл много 
голяма роля в това късо време, което има и би останал, така да се каже, с добър спомен, ако той 
стане нещо като омбудсман на малките и средни предприятия пред това правителство, т. е. той 
да бъде посредникът, той да се опита навсякъде, във всяко едно ведомство да излага 
проблемите на малките и средни предприятия. Всеки акт, който издава това правителство, 
трябва да се проверява за въздействие върху малките и средни предприятия. Това е 
изискването на Small Business акта и много добре го знае председателят на Агенцията. Така че 
ние бихме съдействали за това, ако би имало смисъл и можем да бъдем чути.  
Водещ: Г-н Тошев, да ни кажете европейските програми дали са в полза на малкия и среден 
бизнес? Знаем, че има много европейски програми, европейски пари, които биха могли да бъдат 
в полза на малките и средни предприятия.  
Иван Тошев: Сложно е да се каже дали са в полза или не са. Просто, през миналия планов 
период по програма „Конкуентоспособност” 1,7 млрд. Лева практически много малка част от 
парите, всички други пари отиват за публични проекти. В България европроектите са 
национализирани. В смисъл, че парите отиват реално за публичните власти, а не за бизнеса, 
който носи добавена стойност и който храни, в това число и публичните власти. Така че поради 
тази причина много малко усетиха. Има една единствена програма – това е Програмата за 
развитие на селските райони – която е, така, прилично, сравнително достъпна за малките и 
средни предприятия и добре разписана, мерките №311 и №312. Иначе другото, по 
„Конкурентоспособност”, е много далеч от тях. Другият огромен проблем по парите това е 
лозунгът да усвояваме пари. Значи, това е една сбъркана философия, която се споделя на най-
високо ниво, че най-големият ни успех е, че усвояваме пари. Напротив. Това е позор. Ние не 
трябва да усвояваме пари, а трябва да ги инвестираме. И когато учат народа на това, че е 
правилно да се усвояват пари, нали се сещате, че тоя, който ги изкарва, а не ги усвоява, вече е 
назад в общественото мнение. Значи, той е, като че ли глупакът, а пък умният е този, който ги 
усвоява. Заради това друга задача сега на Агенцията, която би могла тя да направи, тя е да се 
намеси в програмирането на новия програмен период, за да може да се концентрира този ресурс, 
наистина свеж ресурс, към реалните нужди на предприятието, за което ние също сме готови да 
окажем съдействие.  
Водещ: Останете така на телефона, за да чуем след малко и Никола Стоянов, изпълнителен 
директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия! Добър ден, г-н 
Стоянов! Дали се чуваме?  
Никола Стоянов: Добър ден на Вас и на вашите слушатели!  
Водещ: Какъв е вашият анализ за състоянието на малкия и среден бизнес в България? Как 
изглежда той през офиса на изпълнителния директор на Агенцията за насърчаване на малките и 
средни предприятия?  
Никола Стоянов: Ами, значи, аз първо ще кажа, че допреди един месец не съм бил в този офис 
и аз самият съм бил, така, част от едно малко предприятие в България...  
Водещ: Съвсем отскоро.  
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Никола Стоянов: ... даже микро, според закона. И мисля, че съм запознат, така, по-отвътре с 
проблемите в някаква степен отколкото всеки един тук директор, който гледа само от офиса. 
Състоянието, разбира се, е тежко. То е тежко в цялата икономика и тази тежест в цялата 
икономика фактически идва от това, че състоянието на малките и средни предприятия не е 
добро, защото точно както казахме, във всички държави те са гръбнакът на икономиката и не 
може, ако те са зле, икономиката да е добре. Така или иначе това, което именно и нашият 
събеседник каза...  
Водещ: Да. Приемате ли тези критики и констатациите, които направи г-н Иван Тошев?  
Никола Стоянов: Бих могъл с една част от тях да приема. Разбира се, аз самият не обичам, 
така, да се абсолютизират нещата, както той на моменти го направи и със сигурност при едно 
такова абсолютизиране стават и някои грешки, така да ги наречем. Но факт е, че състоянието не 
е добро и щом то не е добро, факт е, че мерките, които до момента са предприети, не са били 
достатъчно успешни. Аз самият мога, нали да кажа от моя гледна точка, че това явно е станало 
ясно, така, и на управляващите. И в тази връзка фактически от есента се водеха и разговори с 
мен да поема Агенцията, защото беше видно, че така, както нещата са поставени в момента, те 
не вървят достатъчно добре.  
Водещ: Та с какво тази агенция може да помогне на малкия и среден бизнес? Ето, г-н Тошев 
каза – аз виждам г-н Стоянов като един омбудсман.  
Никола Стоянов: Ами, така, хипо... как да кажа, парафразирано, е абсолютно прав. Така или 
иначе ролята на агенцията е следната. След като държавата, в лицето на Министерството на 
икономиката , постави едни, така да се нарече, задачи или цели или мерки, които да подпомогнат 
в насърчаването на малките и средни предприятия в България, то ролята на Агенцията е да ги 
приложи. Ние обаче... до момента е била такава ролята, но ние искаме за в бъдеще да я 
променим и всъщност Агенцията да е гласът на малките и средни предприятия в Министерство 
на икономиката, защото до момента този глас не се е чувал и това, мисля, че е отчетено от 
всички, като грешка и съответно после пък да е гласът на Министерството на икономиката към 
малките и средни предприятия. Тази комуникация, която до момента е била доста слаба и на 
моменти отсъстваща, фактически ще е идея нашата агенция да я възроди, за което в момента се 
предприемат и мерки в промяна в структурата на агенцията и т. н. Ще има специална дирекция 
точно с такава насоченост. Основното, което забелязах и което, така - аз фактически от есента, 
когато говорих, това е било в предишния, нали, кабинет, преди служебния – всъщност, 
установихме следното нещо. И в момента има отделни мерки, които Агенцията изпълнява в 
насърчаване на малкия и среден бизнес и ги подпомага по някакъв начин ,било то чрез 
организирането на панаири, бизнес мисии и обучения. Въпросът е, че всяка от тези мерки някак 
си остава да виси сама във въздуха. И това, до което достигнахме, е идеята, че всъщност е 
необходимо да се създаде една система. Тоест, тези мерки всичките, които до момента се 
изпълняват заедно и с много други, които имаме идея да въведем, да са обединени в една 
система, така че да може систематично да се подпомагат тези малки и средни предприятия, а не 
чрез откъслечни мерки. Ако някой е решил да ходи на панаир и ние му помогнем, това само по 
себе си е хубаво, но това не решава проблема. И идеята на Агенцията е, точно както каза и 
нашият събеседник, до момента се изпълнява предишния програмен период, който ние, сега и 
аз, встъпвайки в длъжност, от почти един месец вече съм тук, разбира се, целта ми ще е да 
оптимизирам нещата и до края на този програмен период ние да можем максимално добре да 
използваме тези средства, а не да ги усвоим. Точно, абсолютно съм съгласен с това, което и той 
каза. Усвояването само по себе си не води до нищо. Въпросът е за какво ще бъдат 
предназначени тези пари. Тоест, ние ще се опитаме в рамките на този програмен период да 
направим максимално доброто, въпреки че той вече изтича и за него вече не може много да се 
направи. Но по-важният момент в момента е за следващия период да се програмират 
многоразумно нещата, защото може би България просто не е имала този опит, когато е 
програмирала предишния период , преди осем – девет години, но сега все пак е натрупан 
някакъв опит и той трябва да се използва. И с много тясна, така, и добра връзка имаме в 
момента с Главната дирекция „Малки и средни предприятия” в Министерството, с които работим 
много добре. И с новата зам.-министърка за малките и средни предприятия сме на мнение и 
работим...  
Водещ: Тоест, според Вас, държавата може да бъде добър партньор на малкия и среден бизнес, 
който между другото...  
Никола Стоянов: Абсолютно. Тя трябва да бъде, не може.  
Водещ: Трябва, да. Но дали е така в действителност? Чухме от г-н Тошев, че не е така, че както 
се изрази той, държавата пие кръвта на малкия и среден бизнес.  
Никола Стоянов: Ами, дори и до момента да не е било така, трябва да стане. Ами, O.K., да.  
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Водещ: Накрая, те с нетърпение очакват електронното правителство, защото по този начин ще 
се улесни работата им.  
Никола Стоянов: Ами, ние самите... относно електронното правителство, разбира се, ще е 
много добре за всички. Ние самите в Агенцията също работим по една частица от цялата тази 
работа, т. е. ние ще започнем при нас всички... и ще максимално бързо така да направим, че 
всички кандидатствания за участие по различните мерки, при нас специално, да почнат, да могат 
да се подават и по електронен вид, като ще стимулираме това с допълнителни точки в 
процедурите за избор примерно, което е едно начало. Значи, нещата са много и едва ли в 
такъв... за такова кратко време мога да Ви ги разкажа всичките. Но като цяло, това е важно да се 
разбере – че ще бъде направена цялостна система, която да може да оцени на кой стадий от 
развитието си е всяка фирма в България, дори и още преди тя да съществува, дори и да е само 
идея. Точно това, за което говори нашият събеседник за предприемачеството, като такова.  
Водещ: Това е най-ценното всъщност.  
Никола Стоянов: Да бъдат насърчени още в началото, още когато имат само идея, за да стигнат 
до това тази идея да се реализира. На следващ етап, когато една идея вече е реализирана, 
фирмата да се подпомогне така, че да я развие, защото сме забелязали, че първата година е 
най-кризисна и най-опасна от гледна точка на фалит на фирмата или на преставане на нейното 
съществуване. Идеята е на практика Агенцията да може да сегментира тези фирми, да постави 
всяка в кой стадий на развитието си е и спрямо този стадий да приложи тези мерки, които за този 
стадий ще бъдат най-добре, за да я придвижат до следващия стадий, като крайната цел е, 
имайки предвид големината на българския пазар, крайната цел ще е да създадем едни 
експортно ориентирани фирми или максимален такъв брой, защото в България фирмите, колкото 
и да се подобряват и колкото и да си разширяват пазарния дял, тук пазарът е много ограничен и 
те не могат да постигнат реална, сериозна конкурентоспособност спрямо чуждите компании, ако 
останат само на българския пазар.  
Водещ: Благодаря Ви за това участие! Чухте Никола Стоянов, изпълнителен директор на 
Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия.  
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Резюме: Хората, които ги интересува какво се случва в милата ни татковина, все по-често си 
задават въпроса кой е Стефан Гамизов. Макар че той от няколко години шества в медиите, 
невероятно активен е и във фейсбук профила си, мнозина се чудят дали е политическа врачка, 
нов месия, шарлатанин, консултант, лобист, а някои предполагат, че ще е бъдещ политик. Преди 
време върху името му се хвърли съмнението, че е избран от неизвестни у нас американски 
кръгове за техен говорител. И още - че използва щампи, заклинания, че му липсва логика. На 
това Гамизов отвръща с иронична усмивка:  
 
Заглавие: Стефан Гамаизов: Мошеници с езици и дипломи оглозгаха държавата  
Подзаглавие: В близките години ще има хора, които ще умират от недохранване, пророкува 
неудобният прагматик и анализатор  
Автор:  
Текст: Хората, които ги интересува какво се случва в милата ни татковина, все по-често си 
задават въпроса кой е Стефан Гамизов. Макар че той от няколко години шества в медиите, 
невероятно активен е и във фейсбук профила си, мнозина се чудят дали е политическа врачка, 
нов месия, шарлатанин, консултант, лобист, а някои предполагат, че ще е бъдещ политик. Преди 
време върху името му се хвърли съмнението, че е избран от неизвестни у нас американски 
кръгове за техен говорител. И още - че използва щампи, заклинания, че му липсва логика. На 
това Гамизов отвръща с иронична усмивка:  
"Аз съм силен критик на американската политика в Европа, особено когато на власт дойде Барак 
Обама. Хората, близки до мен, знаят, че съм проевропейски настроен федералист -очаквам ЕС 
да се трансформира във федерална държава. А от всичко, което казвам и пиша, си личи, че не 
използвам щампи. Мисълта и действията ми са съвсем логични." За Гамизов социалният 
антрополог Харалан Александров пък казва:" В негово лице разпознавам за първи път в 
България автентичен самосъздал се граждански активист от англосаксонски тип. Съчетанието от 
качества като предприемчивост и ре л и ги озн ост, прагматизъм и идеализъм, методичност и 
вдъхновеност, патриотизъм и космополитизъм е присъщо на американската гражданска култура 
и за жалост е доста рядко по нашите земи."  
Историкът Божидар Димитров обаче определя бизнесмена като "типичен Остап Бендер, който ще 
си изпати". На това Стефан дружелюбно се усмихва:" Божидар Димитров е колоритен човек и не 
ги разбира тия неща. Мисля, че не е вложил нищо недоброжелателно в това, което е казал. Не 
мога да му се обидя."  
Но пък от многото обида и гняв към определени кръгове хора, които той таи, потъмнява дори и 
луксозният му офис близо до центъра на София. Той е човек, който не може да остане 
незабелязан - с външния си вид, тяло, тренирано във фнтнеса, високия ръст и най-вече с 
интелекта си. Заварвам Гамизов с още неПреминала настинка, лепната от дъщеричката му. 
Преди време пък синът му го заразил с варицела и той едвам оживял. Но щом включих 
диктофона, стана ясно, че за пред медиите семейството му е тема табу. Но Стефан подчертава, 
че то е "много, много добро и здраво, голяма рядкост за съвременния свят". Все пак разкрива, че 
съпругата му не се занимава с бизнес и нямала нищо общо с жените на повече или по-малко 
известните мъже у нас. Но затова пък неотлъчно следвала българските традиции за добра майка 
и домакиня.  
- Твърдите, че кръгът "Капитал" фалшифицира всичко за Вас, излязло в интернет, като се почне 
от детството Ви...  
- Така е. Те не допускат да излезе в пространството нищо положително за мен. А щоЪе отнася 
до детството ми - не съм роден в Лясковец /баща ми е оттам/, а в София. Майка ми е от Монтана. 
С нея отидохме там, след като родителите ми се разведоха. Бях 10-годишен. Завърших 
математическата гимназия в Монтана, учих хидрогеология, но никога не съм работил по тази 
специалност. С бизнес започнах да се занимавам още от 22-годишен. В началото бяха 
индустриални стоки - помпи, компресори, съоръжения за доставка на въздух в различни 
инсталации. Тръгнах от дребен служител, но бързо се издигнах. Бях  
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на 26, когато срещнах представители на голяма японска корпорация, с която работих дълги 
години. И досега основните ми търговски партньори са японци. Интересите ни са основно в 
енергетика и инфраструктура и по-рядко индустриални проекти в химическата индустрия или в 
производството на индустриални стоки.  
- Наричат Ви загадъчен експерт, нашумял с нетрадиционни прогнози за политическото бъдеще 
на страната. Вашият отговор?  
- Не съм експерт, а и определението е тъпо. Разбирам нещата, които върша, но не харесвам 
думата. Не шумя около бизнеса си, не го рекламирам. А и моите партньори са на мнение, че 
бизнесът няма нищо общо с публичните изяви. Ние винаги сме  
били големи играчи в енергетиката. И то такива, които не са особено харесвани от политиците, 
от силните на деня - традиционно си имаме технически запазено място, не се поддаваме на 
натиск, не се занимаваме с корупция, гледаме на нещата малко по-отвисоко и дистанцирано. Но 
пък не могат да ни махнат. Една четвърт от енергетиката в България работи с наши машини и 
съоръжения в резултат на наши проекти. А те са много и около два пъти и половина по-евтини, 
защото не злоупотребяваме по начина, по който се случва в останалата част на енергетиката ни.  
- По какви дела пътувате често в чужбина?  
- Сравнително малко работя в България - от 4 години основно в чужбина. Пък и сегашната 
конюнктура на пълен разпад у нас още повече ми дава основание да не съм тук. Не мога да 
конкретизирам държавите най-малко от съображение за сигурност. Работим  
както в силно, така и в съвсем слабо развити държави - всички имат нужда от електричество. В 
чужбина то е социална услуга - никъде по света не си позволяват от него да печелят твърде 
много. България е феномен. Енергетиката у нас е превърната в бизнес, съизмерим по печалби с 
петролния. Това е неприемливо, непонятно. При това в държава, която е толкова бедна.  
- Членувате ли в някаква формация, г-н Гамизов?  
- Не.  
- И нямате намерение да създавате?  
- Сложен въпрос. Зависи от отговорностите, които мога да поема в бъдеще. Давам си сметка, че 
създавам очакване от хората и не трябва да ги лъжа. Никой не знае какво ще стане в 
следващите години, защото сегашният т.нар. политически  
елит неизбежно ще умре. Той е неспособен да продължи да управлява, не, по-точно - да служи 
на това общество. В България ще има промяна, независимо дали някой я иска, или не. Аз съм на 
42 години и имам задължения както в личен план, така и в обществен план. Ако трябва да бъда 
честен, силно съм насърчаван да се занимавам с политика.  
- Как според Вас се стигна до падането на кабинета Борисов?  
- С метеж. Наблюдавах процеса отвътре. Енергийната мафия /Богомил Манчев, Красимир 
Георгиев и Христо Ковачки според "Уикилийкс", бел. ред./и корпоративната престъпност до 
такава степен се уплаши от това, което правеше правителството на Борисов през последните 10 
месеца от управлението му, че организира уличен метеж. Не мисля, че протестиращите 
осъзнаваха какво се случва - те излязоха с абсолютно справедливи искания. Но истината е, че 
хората, които ги докараха до това положение, ги Манипулираха да свалят правителство, което 
трябваше задължително да си изкара мандата. Защото през това време в една сфера, най-
важната за семейния бюджет на всеки от нас - енергетиката, - то предприе безпрецедентни 
стъпки. Показа пред обществото размера на измамите и възможностите за предотвратяването 
им. Енергийната мафия организира метежа, а другите, които можеха да го спрат безпроблемно 
чрез дипломатите си, не направиха нищо, затвориха си очите. В техен интерес бе 
правителството да падне.  
- Значи, управлението на  
ГЕРБ според Вас е добро...  
- ГЕРБ не бива да забравя, че са далеч от идеалното управление. Например до последния 
момент правиха абсолютни глупости във финансите. Да държат за министър напълно 
несъстоятелен човек като Симеон Дянков. Същото се отнася за избора на Трайчо Трайков, на 
Мирослав Найденов.  
- Защо протестите отшумяха? Нима духовете се успокоиха?  
- Защото осъзнаха колко дълбоко са ги употребили и в момента са в депресия. Измамиха ги! 
Надявам се хората пак да излязат на улиците, защото начинът на живот тук е нетърпим.  
- Какви са впечатленията Ви от новия служебен кабинет? Не е ли пресилено да твърдите, че той 
ще обслужва корпоративната престъпност?  
- Не е пресилено. Впечатленията ми от новия служебен кабинет са изключително лоши и 
специално от хората, които отидоха в министерството на икономиката и енергетиката. Това 
служебно правителство директно е назначено от хора, чиито интереси трябва да се пазят. 
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Плевнелиев получи номинация за президент, защото помогна да се въведе в експлоатация 
"Марица изток 1". Това е прецедент - досега нямахме назначен президент от един корпоративен 
клиент с ясната идея, че ще се обслужват интересите му. Досега имахме корумпирани политици, 
които искаха да участват в мръсни сделки. Но те не принадлежаха на определен кръг от хора. 
Докато нашият президент е собственост, той не може да съществува без подкрепата на 
назначилите го.  
- Чак пък "собственост"...  
- Става дума за американската компания "Ей И Ес", която притежава "Марица изток 1". Нейният 
мениджър Питър Литгоу, използвайки скрити лостове на влияние от всякакво естество, е начело 
на бандата на белите якички, които ще продължат да "изкривяват" политиката в България, като 
назначават на ключови места хора като Плевнелиев. Продължавам да се  
чудя защо най-скъпата централа да не бъде подложена на репресията на нашето и на 
европейското законодателство и да не бъдат прекратени суперскъпите й договори за изкупуване 
на електроенергия. А това са 6-8 процента от сметката за електричество на всеки от нас.  
- Твърдите, че Плевнелиев обслужва интереси и на родни олигарси.  
- То е едно и също, няма разлика. За да стигнат въпросните компании дотук, са се ползвали от 
услугите на местни помагачи. Това са хората, които се домогваха до властта в продължение на 3 
години. Когато Бойко Борисов трябваше да бъде избран да дойде на власт, за тях той бе Господ. 
Политолози като Иван Кръстев и Огнян Минчев, а и всякакви публично говорещи личности, не 
спираха да обясняват колко е правилно ГЕРБ да спечели изборите и Борисов да е министър-
председател. Но в момента, в който въпросният кръг "Капитал" не получи енергетиката и 
Министерството на земеделието, те се превърнаха във врагове на управлението на партията. 
Подмолни хора, за които нямам обяснение защо законът не преследва.  
- Все за кръга "Капитал" говорите, толкова ли е всесилен?  
- Другият стан, на който тъче Плевнелиев, е по Oперативната програма 
“Kонкурентоспособност”. В оригиналната си идея тези пари трябваше да отидат в държавната 
Банка за развитие и тя да развие програмата. Оказа се, че те заминаха в частни банки. Едва ли 
някой ще даде и смислено обяснение защо 20 милиона европейски пари стоят на депозит в 
люксембургска банка. Отговор трябва да се търси от високообразовани манипулатори, макар  
истинската дума да е мошеници. Разликата им от обикновените престъпници е в знаенето на 
езици и в дипломите.  
- Смятате управляващите за професионални убийци, срещу които са безсилни четници и 
опълчения...  
- Става дума за алегория. Говорейки за професионални убийци, имам предвид хора, които 
унищожават морала,закона и пазарната икономика. На тях, колкото и да им се крещи под 
прозорците, няма да се впечатлят. Парите, къщите им са в чужбина. Те се чувстват недосегаеми 
от закона, убедени са, че могат да манипулират Брюксел, дипломатическите служби тук, че 
бизнеспартньорите им от западни корпорации ще им помогнат с лобиране, смятат се за най-
умните и интелигентните, за измислилите перфектната схема за ограбване на народа. Няма да 
се учудя, ако се опитат да съборят накрая и валутния борд. Като знам каква е задлъжнялостта на 
тази група, логично е да ги подозираме в такава дейност. Разполагам с много и честно добита 
информация. Става дума за 18 милиарда лева. Като се прибавят злоупотребите в АЕЦ "Белене", 
общата сума ще стигне 22 милиарда. А при този беден народ това е равносилно на геноцид. 
Съвсем отговорно ви казвам, че в близките години ще има хора, които ще умират от 
недохранване.  
- Мислите, че някой ще Ви постави под тотална цензура и забрана. Каква заплаха сте?  
- В България освен мен няма никаква друга резистентна опозиция на случващото се. Ако 
попитате енергийните мафиоти кого най-мразят, ще разберете дали  
наистина съм най-голямата им заплаха. Много добре ме познават -няма начин да се договориш с 
мен, позицията ми да бъде притъпена или променена. Това, в което вярвам, го преследвам до 
развръзка. Тя не винаги може да е положителна за мен. Може да е отрицателна.  
- Затова ли ходите с бодигардове и се возите в бронирани коли?  
- Това е неизбежно. Основните ми врагове са престъпници, хора, които се занимават с най-
семпъл криминален бизнес.  
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Регионални печатни медии 
 
Дата: 09.04.2013  
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 2  
Брой думи: 83  
 
 
Резюме: Семинар на тема "Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез ОП 
Конкурентоспособност, грантова схема "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
организират Търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network - Добрич. Форумът ще се 
проведе на 11 април и е безплатен. Ще бъдат представени оперативна програма 
"Конкурентоспособност", "Енергийна ефективност и зелена икономика".  
 
Заглавие: Семинар за проекти по енергийна ефективност и зелена икономика организира 
ТПП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Семинар на тема "Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез ОП 
Конкурентоспособност, грантова схема "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
организират Търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network - Добрич. Форумът ще се 
проведе на 11 април и е безплатен. Ще бъдат представени оперативна програма 
"Конкурентоспособност", "Енергийна ефективност и зелена икономика". Ще се коментира 
подготовката на проект и енергиен одит. Лектор на семинара ще бъде Адиле Кунгю, която е 
експерт Европейско финансиране. Тя има опит в областта на европейското финансиране и 
международно признатите стандарти.  
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 10.04.2013  
Източник: сп. Personal Computer World  
Страница: 8  
Брой думи: 124  
 
 
Резюме: В рекордно кратък срок — три месеца и половина — завърши обновяването на 
информационната система на Българския институт за стандартизация (БИС). Изпълнител на 
проекта бе българският екип на Atos — водеща международна компания за информационни 
технологии и услуги. Подобрената система за управление на български, европейски и 
международни стандарти и новата версия на сайта и уебпортала на Института въвеждат нови 
услуги за бизнеса, улесняват достъпа на предприятията до стандартите и стандартизационните 
продукти и повишават качеството на предоставяните от БИС услуги.  
 
Заглавие: Samsung Galaxy S III и Note II чрез ъпгрейд на фърмуера.  
Подзаглавие: Нова информационна система в Института за стандартизация  
Автор:  
Текст: В рекордно кратък срок — три месеца и половина — завърши обновяването на 
информационната система на Българския институт за стандартизация (БИС). Изпълнител на 
проекта бе българският екип на Atos — водеща международна компания за информационни 
технологии и услуги. Подобрената система за управление на български, европейски и 
международни стандарти и новата версия на сайта и уебпортала на Института въвеждат нови 
услуги за бизнеса, улесняват достъпа на предприятията до стандартите и стандартизационните 
продукти и повишават качеството на предоставяните от БИС услуги.  
Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013". С реализацията на новата информационна система БИС е 
вече напълно интегриран чрез автоматични интерфейси със системите на европейските 
организации по стандартизация CEN и CENELEC, както и с международните организации ISO и 
IEC.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1769329  
Брой думи: 435  
 
 
Резюме: Бургас. В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас.  
 
Заглавие: В Бургас представят оперативните програми за новия програмен период  
Подзаглавие:  
Автор: Станимир ДИМИТРОВ  
Текст: Бургас. В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас. В Културен център „Морско казино” ще бъдат 
представени общо седем програми, като общият размер на средствата за страната ни, отделени 
за следващия период, възлизат на 15,48 млрд. евро. Според организаторите на форума от 
Областен информационен център – Бургас, от този ресурс най-голям дял заемат средствата за 
директни плащания или близо 6 милиарда евро. Отделени са и над 4 млрд. лева за развитието 
на селските райони с новата програма. За изпълнение на Кохезионната политика, страната ни ще 
разполага с 7,27 милиарда евро. През днешния ден ще бъдат представени Оперативните 
програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура”; „Околна среда”; „Региони в растеж”; 
„Наука и образование за интелигентен растеж”; „Предприемачество и конкурентоспособност"; 
„Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”. По време на срещата ще бъдат 
представени и възможностите на програмите за морското дело и аквакултури и тази за 
развитието на селските райони. „Предстои ни да направим анализ на изминаващия програмен 
период. Ще обсъдим какво бе направено и какви бяха проблемите в работата с Оперативните 
програми. В следващия програмен период 2014 – 2020 са изведени 11 тематични цели, като тези 
цели са свързани с научно-изследователска дейност, повишаване на конкурентоспособността на 
малките и средни предприятия, които са важен сектор от нашата икономика. Отчитаме, че те не 
бяха особено активни в миналия програмен период. Целим да повишим активността точно на 
тези предприятия. Друга цел е преминаването към нисковъглеродна икономика във всички 
сектори, адаптация към климата, опазване на околната среда. Не на последно място имаме и 
цел за социално приобщаване и борба с бедността”, обясни Росица Младенова от Областен 
информационен център – Бургас. По думите й, през миналия програмен период програмите са 
били седем. Към настоящия момент те се запазват, но с промяна в някои от тях. „Имаме 
обединяване на Оперативни програми. Досега имаше така за административен капацитет и 
техническа помощ. Сега те се обединяват в ОП „Добро управление”. Запазваме обаче 
програмата „Околна среда”. "Транспорт и транспортна инфраструктура” е новото име на ОП 
„Транспорт”. ОП „Регионално развитие” става „Региони в растеж”. Имаме и една нова програма – 
„Наука и образование за интелигентен растеж”. С нея ще се цели да имаме растеж в регионите, в 
науката и изобщо в капацитета. Растежът като термин ще се наложи през новия програмен 
период. Предстои ни да договорим средствата, след което те трябва да бъдат разпределени по 
различните Оперативни програми. Договорките са на различен етап. Към момента се приключват 
за последните две. Трябва да подпишем и така важния договор за партньорство. Едва тогава 
всичко ще е в ход”, каза още Младенова.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1769329
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=656267  
Брой думи: 436  
 
 
Резюме: Бургас. В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
предаде репортер на Радио „Фокус” .  
 
Заглавие: Представят Оперативните програми за новия програмен период в Бургас  
Подзаглавие:  
Автор: Станимир ДИМИТРОВ  
Текст: Бургас. В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
предаде репортер на Радио „Фокус” . В Културен център „Морско казино” ще бъдат представени 
общо седем програми, като общият размер на средствата за страната ни, отделени за 
следващия период, възлизат на 15,48 млрд. евро. Според организаторите на форума от 
Областен информационен център – Бургас, от този ресурс най-голям дял заемат средствата за 
директни плащания или близо 6 милиарда евро. Отделени са и над 4 млрд. лева за развитието 
на селските райони с новата програма. За изпълнение на Кохезионната политика, страната ни ще 
разполага с 7,27 милиарда евро. През днешния ден ще бъдат представени Оперативните 
програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура”; „Околна среда”; „Региони в растеж”; 
„Наука и образование за интелигентен растеж”; „Предприемачество и конкурентноспособност 
”; „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”. По време на срещата ще бъдат 
представени и възможностите на програмите за морското дело и аквакултури и тази за 
развитието на селските райони. „Предстои ни да направим анализ на изминаващия програмен 
период. Ще обсъдим какво бе направено и какви бяха проблемите в работата с Оперативните 
програми. В следващия програмен период 2014 – 2020 са изведени 11 тематични цели, като тези 
цели са свързани с научно-изследователска дейност, повишаване на конкурентноспособността 
на малките и средни предприятия, които са важен сектор от нашата икономика. Отчитаме, че те 
не бяха особено активни в миналия програмен период. Целим да повишим активността точно на 
тези предприятия. Друга цел е преминаването към нисковъглеродна икономика във всички 
сектори, адаптация към климата, опазване на околната среда. Не на последно място имаме и 
цел за социално приобщаване и борба с бедността”, обясни Росица Младенова от Областен 
информационен център – Бургас. По думите й, през миналия програмен период програмите са 
били седем. Към настоящия момент те се запазват, но с промяна в някои от тях. „Имаме 
обединяване на Оперативни програми. До сега имаше така за административен капацитет и 
техническа помощ. Сега те се обединяват в ОП „Добро управление”. Запазваме обаче 
програмата „Околна среда”. „Транспорт и транспортна инфраструктура” е новото име на ОП 
„Транспорт”. ОП „Регионално развитие” става „Региони в растеж”. Имаме и една нова програма – 
„Наука и образование за интелигентен растеж”. С нея ще се цели да имаме растеж в регионите, в 
науката и изобщо в капацитета. Растежът като термин ще се наложи през новия програмен 
период. Предстои ни да договорим средствата, след което те трябва да бъдат разпределени по 
различните Оперативни програми. Договорките са на различен етап. Към момента се приключват 
за последните две. Трябва да подпишем и така важния договор за партньорство. Едва тогава 
всичко ще е в ход”, каза още Младенова.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=656267
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1355825  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие 
организира Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум. Събитието ще се 
проведе на 11 април 2013 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала 
Роял 3.  
 
Заглавие: Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие 
организира Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум. Събитието ще се 
проведе на 11 април 2013 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала 
Роял 3.  
Форумът ще бъде открит от г-н Никола Стоянов, изпълнителен директор на ИАНМСП, и г-н Емил 
Василев, изпълнителен директор на ББПСС. Приветствено слово към участниците в събитието 
ще отправи г-н Владимир Стаменович, Временно управляващ Посолството на Република Сърбия 
в Република България.  
Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти между 
български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено 
коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и 
търговски практики.  
Чуждестранното участие във форума ще бъде представено от фирми от Албания, Сърбия и 
Черна гора, развиващи дейност в следните сектори: дървообработване и производство на 
мебели, текстил, ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, 
строителство и енергийна ефективност.  
Проявата ще завърши с дегустация на традиционни български напитки и храни.  
Международният българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум се организира в 
изпълнение на дейност 5.Б. на проект BG161PO003 - 4.2.01-0001 - „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013.  
 

http://www.cross.bg/1355825
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/71188-zapoznaha-burgazlii-s-
razpredelenieto-na-evroparite-vitzeto-iliyana-tzanova-otsviri-sabitieto  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Националната информационна кампания "Новият програмен период 2014-2020" 
запозна днес бургазлии с разпределението на евросредствата в следващите 6 години. 
Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова 
пък не пристигна в Бургас за срещата. Инициативата е организирана от мрежата от 28 
информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в 
България.  
 
Заглавие: Запознаха бургазлии с разпределението на европарите. Вицето Илияна Цанова 
отсвири събитието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Националната информационна кампания "Новият програмен период 2014-2020" запозна 
днес бургазлии с разпределението на евросредствата в следващите 6 години. Вицепремиерът и 
министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова пък не пристигна в 
Бургас за срещата. Инициативата е организирана от мрежата от 28 информационни центрове за 
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Общият размер на 
средствата, които ще бъдат отпуснати от ЕС за страната ни възлиза на 15, 48 млрд. евро. От 
този ресурс най-голям дял заемат средствата за директни плащания - 5.7 млрд. евро, както и 
допълнителни 2, 18 млрд. евро за развитие на селските райони с новата Програма за развитие 
на селските райони. За изпълнение на Кохезионната политика страната ни ще разполага със 7,27 
млрд. евро.  
"Нормално е такива срещи да се провеждат в Бургас, защото сме първенци в усвояването на 
евросредства. Само по оперативните програми сме завършили или сме в период на завършване 
на 30 проекта на стойност 325 млн. лева. Те вече са инвестирани в инфраструктурата на Бургас, 
така че за нас е много важно да бъдем информирани и подготвени за следващите години. 
Европейските средства са много ценни за базистната инфраструктура, подобряване на 
инфраструктурата и живота на нашите съграждани", каза Атанаска Николова, заместник-кмет по 
Европейски политики и околна среда в община Бургас.  
Общата стратегическа рамка на програмите ще допринесе за Националната програма за 
развитие България 2020 и на Националната програма за реформи. Страната ни идентифицирала 
основните предпоставки, които ще допринесат за растеж: инвестиции в науката и иновациите, 
растеж в зелената икономика, растеж в образованието, квалификациите и заетостта. Основно 
средства ще бъдат фокусирани върху следните програми: ОП "Транспорт и транспортна 
инфраструктура", ОП "Околна среда", ОП "Региони и растеж", ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж", ОП "Предприемачество и конкурентоспособност", ОП "Развитие на 
човешките ресурси", ОП "Добро управление", Програма за развитие на селските райони и ОП за 
морско дело и аквакултури.  
 

http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/71188-zapoznaha-burgazlii-s-razpredelenieto-na-evroparite-vitzeto-iliyana-tzanova-otsviri-sabitieto
http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/71188-zapoznaha-burgazlii-s-razpredelenieto-na-evroparite-vitzeto-iliyana-tzanova-otsviri-sabitieto
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Zeleni-avtobusi-tragvat-kam-Sofiya-50538  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Брезник ще бъде първата община с електрически автобуси  
Община Брезник е първата в страната, която ще интегрира междуградска автобусна линия, в 
която ще се движат само електрически автобуси. Инициативата предвижда новата "зелена 
линия" да обслужва маршрута град Брезник - Божурище - София и в двете посоки.  
 
Заглавие: "Зелени автобуси" тръгват към София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брезник ще бъде първата община с електрически автобуси  
Община Брезник е първата в страната, която ще интегрира междуградска автобусна линия, в 
която ще се движат само електрически автобуси. Инициативата предвижда новата "зелена 
линия" да обслужва маршрута град Брезник - Божурище - София и в двете посоки.  
Това стана възможно, след като Община Брезник и Индустриален клъстер „Електромобили" 
(ИКЕМ) парафираха споразумение за сътрудничество в сферата на електрическата мобилност.  
„В процеса на реализация на този амбициозен проект ще се създаде полезен модел, който да 
бъде разпространен и в останалите общини, с които ИКЕМ има подписани споразумения за 
партньорство", уточняват от организацията.  
Предвижда се по тази линия да се движат екоавтобуси на китайската компания „BYD"(Build Your 
Dreams), която откри свое производство именно в град Брезник. В момента първата тестова 
бройка още преминава проверки в Холандия, където се намира европейският офис на 
базираната в Шънджън компания.  
Друга стъпка в сътрудничеството между общината и клъстера се очертава да бъде подготовката 
на проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Целта е да се създаде специализирана лаборатория на територията на Булминерал, 
в която да се изпитват технологичните параметри на електромобили и други ЕПС.  
Двете страни ще си сътрудничат и при изготвянето на модел за „Зелена община", който да 
развива електрическата мобилност. От клъстера са предложили на местните власти и 
прилагането на бизнес модел за развитие на общинската администрация.  
Клъстерът стартира и изграждане на национална мрежа от зарядна инфраструктура и 
дистрибутори.  
 

http://www.livenews.bg/Zeleni-avtobusi-tragvat-kam-Sofiya-50538
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/pet-proekta-shte-poluchat-finansirane-po-procedura-
energiina-efektivnost-i-zelena-ikonomika-789077.html  
Брой думи: 169 
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри нови пет проекта, които 
ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда“. Според публикувана в сайта на програмата заповед, те ще получат финанисране 
в размер на 1 063 145,29 лева. Общият разполагаем размер на средствата по процедурата е 293 
345 322,08 лв. Средствата са за закпуване на нови машини, на нов ехографски апарат, на 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Пет проекта ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”  
Подзаглавие: Средствата са по ОП "Конкурентоспособност" 
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри нови пет проекта, които 
ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда“.  
Според публикувана в сайта на програмата заповед, те ще получат финанисране в размер на 1 
063 145,29 лева. Общият разполагаем размер на средствата по процедурата е 293 345 322,08 лв.  
Средствата са за закпуване на нови машини, на нов ехографски апарат, на въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност.  
Основна цел на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” е да се предостави 
интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните 
предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика" чрез насърчаване 
изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и 
въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на 
енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в 
предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично 
развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/pet-proekta-shte-poluchat-finansirane-po-procedura-energiina-efektivnost-i-zelena-ikonomika-789077.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/pet-proekta-shte-poluchat-finansirane-po-procedura-energiina-efektivnost-i-zelena-ikonomika-789077.html
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/307088019  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Брезник ще бъде първата община с електрически автобуси  
Община Брезник е първата в страната, която ще интегрира междуградска автобусна линия, в 
която ще се движат само електрически автобуси. Инициативата предвижда новата "зелена 
линия" да обслужва маршрута град Брезник - Божурище - София и в двете посоки.  
 
Заглавие: "Зелени автобуси" тръгват към София  
Подзаглавие: Брезник ще бъде първата община с електрически автобуси  
Автор:  
Текст: Община Брезник е първата в страната, която ще интегрира междуградска автобусна 
линия, в която ще се движат само електрически автобуси. Инициативата предвижда новата 
"зелена линия" да обслужва маршрута град Брезник - Божурище - София и в двете посоки.  
Това стана възможно, след като Община Брезник и Индустриален клъстер „Електромобили" 
(ИКЕМ) парафираха споразумение за сътрудничество в сферата на електрическата мобилност.  
„В процеса на реализация на този амбициозен проект ще се създаде полезен модел, който да 
бъде разпространен и в останалите общини, с които ИКЕМ има подписани споразумения за 
партньорство", уточняват от организацията.  
Предвижда се по тази линия да се движат екоавтобуси на китайската компания „BYD"(Build Your 
Dreams), която откри свое производство именно в град Брезник. В момента първата тестова 
бройка още преминава проверки в Холандия, където се намира европейският офис на 
базираната в Шънджън компания.  
Друга стъпка в сътрудничеството между общината и клъстера се очертава да бъде подготовката 
на проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Целта е да се създаде специализирана лаборатория на територията на 
Булминерал, в която да се изпитват технологичните параметри на електромобили и други ЕПС.  
Двете страни ще си сътрудничат и при изготвянето на модел за „Зелена община", който да 
развива електрическата мобилност. От клъстера са предложили на местните власти и 
прилагането на бизнес модел за развитие на общинската администрация.  
Клъстерът стартира и изграждане на национална мрежа от зарядна инфраструктура и 
дистрибутори.  
Споразумението бе гласувано единодушно от общинския съвет на гр. Брезник и бе подписано от 
кмета на общината, г-н Васил Узунов и Илия Левков, председател на управителния съвет на 
клъстер електромобили.  
Миналият месец от ИКЕМ съобщиха, че са сключили и сътрудничество с варненската компания 
"Булминерал". Тя пък от своя страна стартира съвместното дружество с китайската компания 
BYD (Build Your Dreams), която е световен лидер в производствто на електрически автомобили и 
електрически автобуси.  
 

http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/307088019
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/9882  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира 
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум, съобщиха за “1към1”.  
 
Заглавие: Международен българо-румъно-македонски бизнес форум в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира Международен 
българо-румъно-македонски бизнес форум, съобщиха за “1към1”.  
Събитието ще се проведе на 10 април, сряда, в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала Роял 
3. Форумът ще бъде открит от г-жа Виолета Лорер, заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма. Приветствията към участниците в събитието ще отправят посланиците 
на Македония и Румъния, г-н Никола Стоянов, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Зоре 
Темелковски, президент на Македоно-българска търговска камара, г-н Емил Василев, 
изпълнителен директор на ББПСС.  
Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти между 
български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено 
коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и 
търговски практики.  
Чуждестранното участие във форума ще бъде представено от румънски и македонски фирми, 
развиващи дейност в следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, 
ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и 
енергийна ефективност.  
Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се организира в изпълнение на 
дейност 5.Б. на проект BG161PO003 - 4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9882
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.burgas.dir.bg  
Връзка: http://burgas.dir.bg/news.php?id=13587857&nt=10  
Брой думи: 407  
 
 
Резюме: В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година.  
В Културен център „Морско казино” ще бъдат представени общо седем програми, като общият 
размер на средствата за страната ни, отделени за следващия период, възлизат на 15,48 млрд. 
евро. 
 
Заглавие: Планът на Бургас за европрограмите до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В Бургас се провежда информационна среща, представяща възможностите и 
приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020 година.  
В Културен център „Морско казино” ще бъдат представени общо седем програми, като общият 
размер на средствата за страната ни, отделени за следващия период, възлизат на 15,48 млрд. 
евро, предаде "Фокус".  
Според организаторите на форума от Областен информационен център – Бургас, от този ресурс 
най-голям дял заемат средствата за директни плащания или близо 6 милиарда евро. Отделени 
са и над 4 млрд. лева за развитието на селските райони с новата програма. За изпълнение на 
Кохезионната политика, страната ни ще разполага с 7,27 милиарда евро.  
През днешния ден ще бъдат представени Оперативните програми: „Транспорт и транспортна 
инфраструктура”; „Околна среда”; „Региони в растеж”; „Наука и образование за интелигентен 
растеж”; „Предприемачество и конкурентоспособност"; „Развитие на човешките ресурси” и 
„Добро управление”.  
По време на срещата ще бъдат представени и възможностите на програмите за морското дело и 
аквакултури и тази за развитието на селските райони.  
"В следващия програмен период 2014 – 2020 са изведени 11 тематични цели, като тези цели са 
свързани с научно-изследователска дейност, повишаване на конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия, които са важен сектор от нашата икономика. Отчитаме, че те не бяха 
особено активни в миналия програмен период. Целим да повишим активността точно на тези 
предприятия. Друга цел е преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори, 
адаптация към климата, опазване на околната среда. Не на последно място имаме и цел за 
социално приобщаване и борба с бедността”, обясни Росица Младенова от Областен 
информационен център - Бургас.  
По думите й, през миналия програмен период програмите са били седем. Към настоящия момент 
те се запазват, но с промяна в някои от тях. Има  
обединяване на Оперативни програми - за административен капацитет и техническа помощ. Сега 
те се обединяват в ОП „Добро управление”. Запазва се обаче програмата „Околна среда”. 
"Транспорт и транспортна инфраструктура” е новото име на ОП „Транспорт”. ОП „Регионално 
развитие” става „Региони в растеж”.  
Има и една нова програма – „Наука и образование за интелигентен растеж”.  
"С нея ще се цели да имаме растеж в регионите, в науката и изобщо в капацитета", подчерта 
Младенова.  
"Растежът като термин ще се наложи през новия програмен период. Предстои ни да договорим 
средствата, след което те трябва да бъдат разпределени по различните Оперативни програми. 
Договорките са на различен етап. Към момента се приключват за последните две. Трябва да 
подпишем и така важния договор за партньорство. Едва тогава всичко ще е в ход”, каза още 
Младенова.  
 

http://burgas.dir.bg/news.php?id=13587857&nt=10
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57857  
Брой думи: 169  
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри нови пет проекта, които 
ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда“. Според публикувана в сайта на програмата заповед, те ще получат финанисране 
в размер на 1 063 145,29 лева. Общият разполагаем размер на средствата по процедурата е 293 
345 322,08 лв. Средствата са за закпуване на нови машини, на нов ехографски апарат, на 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Пет проекта ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”  
Подзаглавие: Средствата са по ОП "Конкурентоспособност" 
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри нови пет проекта, които 
ще получат финансиране по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда“.  
Според публикувана в сайта на програмата заповед, те ще получат финанисране в размер на 1 
063 145,29 лева. Общият разполагаем размер на средствата по процедурата е 293 345 322,08 лв.  
Средствата са за закпуване на нови машини, на нов ехографски апарат, на въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност.  
Основна цел на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” е да се предостави 
интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните 
предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика" чрез насърчаване 
изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и 
въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на 
енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в 
предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично 
развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57857
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест 
процедури за безвъзмездна финансова помощ  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за 
безвъзмездна финансова помощ  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от 
Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-
518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в  
приложения към Насоките за кандидатстване по следните процедури BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”; BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, BG161PO003-2.1.13 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България”. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 284  
 
 
Резюме: Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели състояние на Областен 
Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
На страницата на УО на оперативната програма са публикувани проект на насоките и 
документите за кандидатстване. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17.30 
ч. на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg  
Основната цел на процедурата е да е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти 
(стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.  
Допустими по процедурата са дейности в следните два елемента:  
А/„Инвестиции”:  
- Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт(стока или 
услуга) или процес.  
- Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване 
на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на 
иновативния процес.  
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от 
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.  
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативния продукт(стока или услуга) или процес.  
Б/„Услуги”:  
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на 
иновативния продукт(стока или услуга) или процес;  
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на 
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство 
иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси;  
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;  
- Визуализация на проекта;  
- Одит на проекта.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.  
 

http://www.facebook.com/oic.vratza
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен сподели връзка чрез Областен 
Информационен Център-Смолян.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:  
Решение № РД-16-520/ 08.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП 
"Конкурентоспособност" за одобрение на втория доклад на Оценителната комисия от 
проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 
"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране". 

http://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри за финансиране 5 
проектни предложения на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=700  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри за финансиране 5 
проектни предложения на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=700  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:  
Решение № РД-16-520/ 08.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП 
"Конкурентоспособност" за одобрение на втория доклад на Оценителната комисия от 
проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 
"Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране". 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 125 
 
 
Резюме: Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест 
процедури за безвъзмездна финансова помощ - 08/04/2013  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури 
за безвъзмездна финансова помощ - 08/04/2013  
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от 
Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-
518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в 
приложения към Насоките за кандидатстване по следните процедури BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”; BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, BG161PO003-2.1.13 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България”.  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=701  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OICRuse  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за 
кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”  
 
Заглавие: Областен информационен център - Русе сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за 
кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”. 
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП 
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към 
тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. 
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. 
на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg 
 

http://www.facebook.com/OICRuse
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Дата: 09.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 284  
 
 
Резюме: Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели състояние на Областен 
Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
На страницата на УО на оперативната програма са публикувани проект на насоките и 
документите за кандидатстване. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17.30 
ч. на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg  
Основната цел на процедурата е да е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти 
(стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.  
Допустими по процедурата са дейности в следните два елемента:  
А/„Инвестиции”:  
- Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт(стока или 
услуга) или процес.  
- Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване 
на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на 
иновативния процес.  
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от 
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.  
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативния продукт(стока или услуга) или процес.  
Б/„Услуги”:  
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на 
иновативния продукт(стока или услуга) или процес;  
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на 
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство 
иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси;  
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;  
- Визуализация на проекта;  
- Одит на проекта.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.  
 

http://www.facebook.com/oic.vratza

