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Медиен мониторинг – обобщение 
 
12.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 12.04.2013  
Източник: в. Дума  

Страница: 11  
Брой думи: 1683  
 

 
Резюме: Просветното министерство огласи на сайта си нов вариант на проекта за оперативна 
програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж". Освен че е структуриран в 

таблички според формата на представяне на програмите в ЕС, той малко се различава от 
предишния проект, направен по времето на министър Сергей Игнатов. По принцип тази 
програма бе замислена уж заради необходимостта България да навакса безпрецедентното си 

изоставане в областта на инвестициите за наука и иновации (приоритет номер 1 на ЕС) и да 
поизчисти имиджа си на единствената страна, която досега в периода 2007-2013 г. не предложи 
ОП за развитие на научния си сектор. Това е и една от причините, поради които държавата ни 

днес се класира на последно място в ЕС по изпълнение на критериите на стратегията "Европа 
2020". Изоставането ни в това отношение е с над 17 пункта за последните три години, докато 
следващата след нас отзад напред - Румъния, бележи спад само с около 5 пункта.  

 
Заглавие: Ще вземем ли пари от ЕС за наука и образование?  
Подзаглавие: МОМН трудно ще подели едни европейски средства с други три министерства, а 

може да ореже и националните образователни програми  
Автор: Велиана ХРИСТОВА  
Текст: Просветното министерство огласи на сайта си нов вариант на проекта за оперативна 

програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж". Освен че е структуриран в 
таблички според формата на представяне на програмите в ЕС, той малко се различава от 
предишния проект, направен по времето на министър Сергей Игнатов. По принцип тази 

програма бе замислена уж заради необходимостта България да навакса безпрецедентното си 
изоставане в областта на инвестициите за наука и иновации (приоритет номер 1 на  ЕС) и да 
поизчисти имиджа си на единствената страна, която досега в периода 2007-2013 г. не предложи 

ОП за развитие на научния си сектор. Това е и една от причините, поради които държавата ни 
днес се класира на последно място в ЕС по изпълнение на критериите на стратегията "Европа 
2020". Изоставането ни в това отношение е с над 17 пункта за последните три години, докато 

следващата след нас отзад напред - Румъния, бележи спад само с около 5 пункта.  
Дори бившият премиер Бойко Борисов в МС миналата година заповяда да се предвиди нова 
оперативна програма - "вижте там, науката напред". Вместо това обаче Игнатов в изпълнение 

на решението на МС от 25 април 2012 г. за създаването й написа програма за... образование, в 
която науката бе сложена за камуфлаж. Проектът предвиди 6 оперативни оси, от които само 
една е за наука, останалите включват всички задължения на МОМН по отношение на 

образованието - от предучилищните групи през отпадащите ученици, ограмотяването на 
ромите и оценяването в училище през квалификацията на учителите до обучението през целия 
живот. Науката, която е секторът с най-голям спад на финансирането през т.нар. преход, 

всъщност остана да "духа супата". Замислената нова ОП предвиждаше за изследователския 
сектор две неща - купуване на апаратури и дигитализиране на културното наследство. Проектът 
бе обявен всъщност през януари т.г. и посрещнат от шефовете на БАН и някои вузове с овации, 

въпреки символичното присъствие на науката. Не е лошо, че програмата е за образование, 
лошото е, че не е за наука. Неколцина учени били участвали в писането й, но не се чу да са 
съобщили някому, че науката не е само железария. Няма я изследователската дейност и това 

личи много ясно, ако човек погледне какво съдържат досегашните програми за наука и 
иновации на сходните нам страни, за които ДУМА писа неведнъж. А от обширните разсъждения 
в научните форуми за това какво трябва да съдържа такава програма и надеждите, че най-

сетне ще се обърне внимание на изследванията, се създава впечатлението, че в самата научна 
общност никой не е прочел проекта на МОМН - километричните писания са на светлинни 
години от реалния проект, в тях за него няма ни дума.  

Уви, единствената разлика по същество в новия уж вариант, обявен от служебния екип на 
МОМН, е, че "приоритетната" ос за наука ("научни изследвания и технологично развитие") се е 
свила още, от нея е отпаднало дигитализирането на културното наследство. МОМН събира 

мнения по проекта до 14 април, пише в сайта. Министерствата у нас по принцип нямат навика 
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да огласяват какви отзиви са получени по даден проект, за да не се разбере, че обикновено 

никой не им обръща внимание.  
Всеки знае, че от 4 години насам ГЕРБ сви парите за наука в пъти. Отпуснатият от Дянков и от 
ГЕРБ бюджет за водещата научна институция - БАН, е срамен и не достига за заплатите, чийто 

среден размер е умопомрачителен - около 570 лв. на месец. Средства за самата научна 
дейност и за издръжката на лабораториите са в размер на нула лева. На този фон идва 
оперативната програма, която вече мина под ръководството на Петя Евтимова - зам.-министър 

при Игнатов и сега в екипа на министър Николай Милошев. Новият проект предвижда с 
европейски пари да се купуват апаратури, за да се модернизират лабораториите в БАН и 
вузовете. Чудесно. Само че условията, за да се развива една наука, са комплексни. Да, има 

нужда от обновяване на оборудването, но когато липсват основните мерки за развитие на 
науката, парите за оборудване не помагат Ако ще е само апаратурата, поне трябва цялата да е 
подменена до 2020 г.! Но в момента в институтите има нови апаратури, които седят 

неизползвани, просто защото вече няма кой да ги обслужва - техническите кадри са 
изпосъкратени за икономии, научните са масово изпопенсионирани или продължават да 
напускат. А останалите плащат тока на лабораториите си за сметка на принудителен неплатен 

отпуск, понеже държавата е занулила парите за електричество.  
От проекта разбираме нещо конкретно - че със средства от ЕС ще се създадат или развият 6-8 
центъра за върхови постижения и 8-10 нови центъра за компетентност - на базата на 

независима международна оценка на потенциалните бенефициенти (кой и срещу какви пари ще 
я направи?). А една от целите е... преструктуриране на научните институти и вузовете за 
"преодоляване на фрагментацията". Вузовете ГЕРБ ги фрагментира до 52 и никой не смее  да ги 

пипне. А научните институти докога ще ги преструктурираме - 20 години вече ги закриват, 
сливат, окрупняват, прегрупират и деградират. Кому е хрумнала абсурдната идея да се 
създават нови центрове, когато трябва да се укрепят съществуващите, доведени зорлем до 

просешка тояга. На тях им трябват издръжка; кадри, които не си допечелват вечер като 
шофьори на такси и не работят в пет вуза за някой лев отгоре; стимули за реализиране на 
научните проекти в индустрията и в обществото; насърчаване на публикационната активност; 

защита на рискови разработки, на патентната дейност; допълващо и наистина научно проектно 
финансиране и пр.  
Нищо от това не е налице но ще се купуват нови машинарии. Дали защото от тях комисионите 

са най-големи?  
С тази ОП щели да се модернизират не по-малко от 20% от научната инфраструктура в 
научните институти и не по-малко от 10% във висшите училища. До 2020 г.! Пък и как ги 

изчислиха тези проценти в МОМН, като дисбалансът между науката и образованието в 
замислената програма, съответно в парите, е огромен - 1 към 6 в полза на образованието. 
Разчети за парите, камо ли конкретни суми, в проекта липсват... Излиза, че плановете се правят 

с поглед в тавана, а резултатите ще се отчитат по едни индикатори, които са абсурдни - колко 
нови лица са наети на работа в съответната новооборудвана или новопостроена лаборатория. 
И като знаем какви тълпи млади хора са се устремили да се наемат в декласираната от 

държавата наука, можем да си представим реалния резултат от това, че едни пари ще бъдат 
похарчени.  
Впрочем ще бъдат похарчени, ако ни ги дадат. Защото никак не е ясно дали изобщо в ЕС може 

да бъде одобрена такава програма "тюрлю-гювеч", омесваща ведно детската градина и 
свръхспециализираната наука. Освен това, за да я има тази ОП, трябва да бъдат извадени 
всички дейности, свързани с образованието и науката, от останалите оперативни програми, 

които досега, а и в бъдеще, са под ведомството на икономическото, социалното, регионалното 
министерство. МОМН планира да вземе пари от два структурни фонда на ЕС - за регионално 
развитие и от социалния фонд. От същите фондове ще вземат пари за своите ОП и 

споменатите три министерства. Много от дейностите, които МОМН предвижда, ги има в ОП 
"Човешки ресурси" на социалното министерство, други пък - в ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" на икономическото министерство. Това се вижда добре от проектите, 

представени вече от другите министерства на групата в МС, която подготвя партньорското 
споразумение с ЕС за 2014-2020 г. И понеже дублиране ЕС не разрешава, МОМН ще трябва да 
отнеме дейности и пари от тези три ведомства, което изобщо не е мечта на техните министри  

Най-трудно ще е да се разграничат "технологиите" в ОП на просветното министерство от 
"иновациите" в икономическото. Решаването на този проблем постоянно се отлага, а сроковете 
текат.  

За момента има пълна неяснота на какви пари разчита МОМН. Какви суми ще има за всеки от 
6-те й раздела? Петя Евтимова оправда липсата на финансови разчети с това, че от ЕС не 
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били казали на какви пари общо може да разчита България до 2020 г. Което не е вярно. През 

февруари ексминистър Томислав Дончев обяви, че за всичките ни оперативни програми щели 
да ни се паднат 15 млрд. евро. Предварителните експертни разчети по няколко сценария обаче 
са правени за 9,288 млрд. евро. Във всичките сценарии парите за наука, технологии и иновации 

са в един ред и варират от 409,35 млн. евро до 545,96 млн. евро. Колко точно от тях ще се 
дадат на МОМН и колко на други министерства, е напълно неясно. Ако Еврокомисията ни 
разреши изобщо такова раздробяване.  

Същото е и с парите за сектор "образование". В сценариите те варират от 969,83 млн. до 
1112,07 млн. евро. Как ще бъдат разпределени между оперативните програми, колко ще 
попаднат в МОМН, също не е ясно. Освен това част от мерките в програмата на МОМН 

съвпадат с тези, които се финансират чрез специални програми на ЕС за образованието като 
"Еразъм за всички" например. А финансиране с европари на една и съща дейност от два 
източника не се разрешава. От друга страна, дублиране има и с училищните дейности, които се 

финансират от националните образователни програми. МОМН трябва ясно да заяви колко 
ромчета например ще вкара в училище по ОП и колко с национална програма, за да се 
допълват двата източника, а не да се дублират. А може би в МОМН смятат да ликвидират 

националните програми, ако вземат европарите? Най-малкото - да ги орежат.  
Така че рибата е още далеч в морето, а МОМН грее тигана. Министерството дори обяви на 
сайта си... конкурс за лого на оперативната програма!  

Едни още химерни пари вече се харчат предварително за познатия в последните 4 години и 
тотално ненужен пиар. Служебният министър Николай Милошев и Съветът на ректорите 
решиха, че искат за ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" да се дадат 10% от 

всичките пари, които се падат на България. Ако общата сума е 9,288 млрд. евро, това означава 
за новата ОП да се заделят около 929 млн. евро - за 7 години. За сравнение - оперативните 
програми само за наука и иновации на другите страни за 2007-2013 г. са за над 1 и дори над 2 

млрд. евро - за изследователските дейности. Защото тях онези държави са обявили за свой 
приоритет. У нас обаче няма държавна политика за наваксване на тоталното изоставане на 
България в науката и иновациите. Продължава с пълна сила политиката на ГЕРБ - държавата 

прехвърля издръжката на вузовете на студентите чрез таксите, а грижата за науката - на ЕС.  
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Резюме: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина 

и да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на 
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и 
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни 

скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг. Такъв е случаят при срещата ми с 
вицепремиера Илияна Цанова. Тя дълго отлага интервюто.   След дълги увещания се 
примирява, че постът й на вицепремиер върви "в комплект" с разговори с медиите. Извинява се 

за хаоса в кабинета си, а всъщност разхвърляните бумаги са първата светлинка - че, видиш ли, 
дори има министър, който работи. Че Цанова е искрена в желанието си да помогне на страната 
в кризисна ситуация, става ясно веднага от малките знаци и жестове - блясък в очите, когато 

обяснява как иска страната ни да израсне така, че да могат работещите в чужбина специалисти 
да имат стимул да се върнат у нас. Или пък почти незабележими сълзи в тях, когато говори за 
съдбата на пенсионерите у нас.  

 
Заглавие: Илияна Ценова: Големите пари отиват при малките фермери  
Подзаглавие: Силна съм в ръцете - шия, подстригвам и рисувам добре, казва Илияна Ценова  

Автор: Наталия МАЛЧЕВА  
Текст: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина и 
да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на 

българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и 
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни 
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг. Такъв е случаят при срещата ми с 

вицепремиера Илияна Цанова. Тя дълго отлага интервюто. След дълги увещания се 
примирява, че постът й на вицепремиер върви "в комплект" с разговори с медиите. Извинява се 
за хаоса в кабинета си, а всъщност разхвърляните бумаги са първата светлинка - че, видиш ли, 

дори има министър, който работи. Че Цанова е искрена в желанието си да помогне на страната 
в кризисна ситуация, става ясно веднага от малките знаци и жестове - блясък в очите, когато 
обяснява как иска страната ни да израсне така, че да могат работещите в чужбина специалисти 

да имат стимул да се върнат у нас. Или пък почти незабележими сълзи в тях, когато говори за 
съдбата на пенсионерите у нас.  
Защо всъщност Цанова е замразила кариерата си в Лондон? И какви са приоритетите за 

краткия й мандат? Вицепремиерът отговаря в първото си интервю за печатна медия, което 
даде на "Стандарт".  
- Министър Цанова, на този пост сте вече три седмици. Какви са предизвикателствата?  

- Моментът е такъв, че задачите не търпят отлагане. Не е огромно интелектуално изпитание, 
колкото физическо. Буквално. Тъй като се работи денонощно. Моментът е такъв, че задачите 
не търпят отлагане - приключваме първия програмен период и договаряме втория. Имаме 

крайни срокове, които не можем да не спазим, а денонощието има само 24 часа.  
- Щяхте ли да приемете поста, ако знаехте какво ви очаква?  
- За три месеца искам да направя максималното за страната ни. Затова съм тук. В момента 

принадлежа на работата си.  
- Какви са мотивите да бъде приет такъв временен пост?  
- Приех, защото постът е експертен, в експертно правителство. Имам дълъг опит от 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Познавам добре България, региона, 
как работи Европейската комисия (ЕК), програмите и проблемите. И знаех, че мога да дам нещо 
на страната си. По тази причина нямах притеснения. За страховете ми имаше други причини. 

Знаете, че обстановката в страната е много деликатна. Трябва да се свършат много задачи. 
Видях цели, които споделям, и това направи решението ми сравнително лесно.  
- Вярвате ли, че за тези 3 месеца можете реално да свършите нещо полезно, предвид 

ограничения мандат?  
- Приоритетите на служебния кабинет са много ясни. Основната ни роля е да осигурим 
прозрачност на това, което се случва в ключови сектори на икономиката. Важно е да осигурим 

прозрачни избори и стабилност на институциите. В моя ресор имам конкретни задачи и просто 
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трябва да си върша работата - с управляващите органи по оперативните програми, с ЕК, така 

че договарянето да продължи.  
- Лесно ли се съгласиха работодателите ви от ЕБВР да ви пуснат в 3-месечен отпуск, който 
може да се наложи и да бъде удължен, ако не бъде сформирано правителство?  

- Не много лесно. Имаше оживени дебати в борда на банката, тъй като позицията ми в момента 
е от много висок ранг. Аз съм в неплатен отпуск. Спазвам стриктно правилата и не създавам 
конфликт на интереси. Отпускът ми е за три месеца и не знам дали бих могла да го продължа, 

ако се наложи.  
- Значи все пак рискувахте работата си за временно министерско кресло?  
- Към момента - не. Надявам се да имаме прозрачни избори на 12 май, да се избере парламент, 

който навреме да излъчи стабилно правителство. Това е важно за всички ни.  
- Все пак не са много младите българи, които биха рискували сигурната си и добра работа, за 
да се върнат да помагат на страната си. Къде са тези патриоти и защо никога не успяват да 

влязат в партийните листи?  
- Мисля, че всеки българин би се върнал в България, ако види, че има добро образование, 
инфраструктура, перспектива да се развива. От друга страна ние сме част от ЕС и живеем в 

космополитен свят. Хората от любопитство, от авантюризъм или по други причини могат да 
пътуват, да работят в чужбина и пак да се връщат. И това е полезно. Защото виждаш света по 
друг начин.  

- Как президентът Росен Плевнелиев ви покани в екипа на това правителство?  
- Познавам президента в качеството му на министър на регионалното развитие. Тогава работех 
с него и с екипа му по проекти, свързани с водния сектор и енергийната ефективност в 

България.  
- Изненадахте ли се, когато ви се обади?  
- Да. Освен това никога дори не съм предполагала, че бих заела подобен пост.  

- Подготви ли ви за капаните, които ви очакват? Даде ли ви съвети?  
- Той по много ясен начин заяви мандата и задачите. Както и подкрепата си. Предполагам, че е 
мислил предварително дали бих могла да се справя с работата. Така че това, което той ми 

каза, ме мотивира много.  
- Какво беше то?  
- Каза ми: "Виж, това са приоритетите, това е мандатът. Изключително важен е този момент за 

България. Вярвам, че си правилният човек за тази позиция." Как бих могла да отговоря на това?  
- Вашият предшественик на поста Томислав Дончев какви съвети ви даде?  
- Не ми остави три плика, като във вица. Служебният мандат е такъв, че няма време за трите 

плика. Пихме по кафе, говорихме за работа, Томислав ми обясни докъде са стигнали нещата с 
процеса на договаряне.  
- Горчиво или сладко беше това кафе?  

- Такова, каквото го пия - с малко захар.  
- Как съобщихте на близките и приятелите си и каква беше тяхната реакция на новината, че 
влизате в служебния кабинет?  

- Повечето от близките ми разбраха от медиите. Бях споделила предварително с много тесен 
кръг от хора. Някои от приятелите ми ме поздравяваха, други бяха разтревожени. Вс ъщност 
това не е повод нито за едното, нито за другото. А просто една голяма отговорност. Знам, че 

много малка част от приятелите и семейството ми си дават сметка за какво точно става въпрос, 
тъй като отстрани изглежда доста привлекателно - министър, и то вицепремиер. Но иска много 
отдаденост и работа. И нито за миг да не губиш мотивация.  

- Казахте, че дори не сте мечтали за министерски пост, а какво искахте да работите, когато 
бяхте малка?  
- Като малка исках да стана фризьорка. Обичам много да работя с ръцете си. Мога да шия 

добре, да подстригвам, да рисувам.  
- Как сменихте мечтите за творчество със скучната материя на европроектите?  
- Ами, порастваш. И разбираш, че освен космонавт и балерина, има и други професии. 

Кандидатствах в икономически техникум в София, приеха ме. След това завърших финанси в 
УНСС и следдипломна квалификация в Щатите.  
- При кандидатстването ви за работа в ЕБВР щатската диплома ли натежа повече или 

образованието у нас?  
- Дипломата стои добре на автобиография. И толкова. Ако няма покритие, дипломата нищо не 
означава.  

- А как ще стои в биографията ви постът министър?  
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- По същия начин. Ако се справя - ще стои добре. Ако не се справя - няма. Нещата без покритие 

бързо се усещат.  
- Тогава защо поехте този риск?  
- Най-големият риск в живота е да не поемаш никакви рискове. Невинаги знаеш какъв ще е 

резултатът от вземането на едно или друго решене. В такива случаи интуицията и опитът 
помагат.  
- У нас или в чужбина по-лесно се изпълняват проекти?  

- Зависи от проекта и от хората, с които работиш. България не е от най-лесните места за 
изпълнение на проекти, особено в секторите на общинска инфраструктура и околна среда. В 
частния бизнес може би нещата стоят по друг начин. Когато се работи по такъв проект - това е 

50% политика и 50% банкиране, защото тези проекти имат огромно значение за местната 
общност и регионалното развитие. И не винаги това значение е "банкируемо", въпрос на 
сметки, така че трябва да се намери правилният баланс.  

- Майка ви е пенсионер. Тя възлага ли надежди на вашия кабинет, че възрастните хора у нас 
ще имат по-достойни старини?  
- Майка ми не възлага надежди на служебното правителство за пенсията си. Тя много добре 

знае за какво става въпрос, много сме го обсъждали - увеличението на пенсиите няма как да 
стане просто ей-така. Всичко е свързано с много сериозни изисквания за финансова стабилност 
и, ако ги нарушим - губим всичко. За по-добри пенсии, по-добри услуги, трябва да имаме 

стабилен растеж, който да обезпечава разходите. Много е важно избраното правителство да 
адресира този сериозен проблем веднага, когато се намери ресурс.  
- Тя ви разбира, когато го обяснявате по този начин, но дали и останалите пенсионери го 

разбират?  
- Тя го разбира, но не е щастлива от този факт, разбира се. Аз също не съм и преживявам 
много емоционално това, което става по улиците с възрастните хора.  

- Каква част от проектите на стойност 2 млрд. евро, които трябва да приключим до края на 
годината, са рискови?  
- Може и да не загубим пари и това е сред най-спешните ни задачи в момента. Затова съм 

поръчала анализи - да може да вземем адекватни решения до края на този месец, началото на 
май най-късно - за пренасочване на ресурс от проекти, които не се случват или са забавени, 
към проекти, които могат бързо да се изпълнят. Да не се бавят обществените поръчки е много 

важно. Има проекти, при които обжалвания бавят поръчките с месеци и това пряко влияе на 
темповете на разплащане.  
- От кои сфери ще вземете пари и към кои ще ги прехвърлите?  

- Имаме наддоговаряне по ОП "Транспорт", ОП "Околна среда". Но в същото време имаме и 
ограничения от ЕК, с които не можем да не се съобразим. Тоест - нямаме много голям избор. 
Наученият урок от този програмен период е, че трябва управляващите органи да наддоговорят. 

Така че да имаме буфери, които да ни дават гъвкавост. И, ако един проект се бави, то този 
финансов ресурс да се пренасочи към друг, който се изпълнява безпроблемно, за да не губим 
нито едно евро.  

- Страната ни трябва да изпълни определени реформи, които са обвързани със средствата от 
Брюксел и, ако не се справим до 2016 г., има опасност да загубим финансиране. В коя област 
сме най-изостанали?  

- В момента договаряме Споразумението за партньорство с ЕС и на 15 април ще им изпратим 
втория работен вариант. Предварителните условия са ясни и в момента всички работят за 
тяхното изпълнение. До края на годината, когато ще бъде подписано Споразумението, част от 

тях ще бъдат изпълнени. За тези, които не успеем, ще имаме план за действие с краен срок до 
31 декември 2016 г. Най-ясни са нещата във ВиК сектора. В следващия парламент Законът за 
водите трябва да е един от първите, които да бъдат приети. Стратегията за ВиК сектора също е 

в много напреднала фаза. Трябва да бъде приета в следващите 2-3 месеца. Стратегията за 
здравеопазване също трябва да бъде приета в следващите месеци, с три основни приоритета - 
въвеждането на електронна здравна карта, на диагностично свързани групи и реформа в 

системата на спешната помощ.  
- За кои области търсим по-голямо финансиране?  
- Разликата с първия програмен период е, че сега сме вътре в ЕС, преговаряме като 

пълноправни членове. Другата основна разлика е, че определяме приоритетите в свързаност 
помежду им: образованието да попита бизнеса от какви специалисти има нужда, бизнесът да 
види секторите с потенциал и висока добавена стойност, и оттам - да се знае в какви иновации 

да се инвестира. Това са взаимовръзки, които задължително трябва да отчитаме. Иначе се 
работи на парче. По предварително договаряне общият финансов ресурс за следващия 
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програмен период ще е 15,48 млрд. евро. Но все пак още не е одобрен бюджетът на ЕС. От 

тази сума 7.2 млрд. евро са по кохезионната политика. Най-големият обем от средствата са за 
директни плащания в сектора на селското стопанство и към 2.1 млрд. евро са за програмата за 
развитие на селските райони. Тя ще покрие по-голяма част от страната. И в нея да обърнем 

сериозно внимание на по-малките стопани - животновъди, зеленчукопроизводители, без 
окрупнена земя. Селата бяха живи, ядяхме вкусни домати и яйца. И ще е голям успех, ако може 
да върнем хора в селата. Но и да създадем условия, така че там те да могат да отглеждат 

своите деца, да имат адекватна инфраструктура, достъп до образование и инфраструктура.  
- Как очаквате да се върнат хората по селата, след като там няма работещи градини, училища и 
дори магазини, а пътищата не са ремонтирани от десетилетия?  

- Точно затова подчертавам важността на взаимовръзките при програмирането - как 
определяме приоритетите на регионално ниво и как постигаме тази интегрираност. Когато се 
прави план за териториално развитие, в него например трябва да е ясно в кое населено място 

ще има училище. То трябва да е добро, енергийно ефективно, да има нужните компютри, да се 
осигурят пътища и транспорт за всички тези дечица, които ще пътуват до това училище.  
- Страната ни вече е договорила по-голяма част от предвидените средства от Брюксел за този 

период, но усвояването все още ни куца. Как ще го ускорите?  
- Работим в непрекъснат контакт с бенефициентите, най-вече с общините, за да видим къде са 
проблемите. Планираме и да опростим малко процедурите по верификация на исканията за 

плащане. По ОП "Конкурентоспособност" ще адаптираме програмата "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" така, че да улесним малкия и средния бизнес.  
- Изграждат ли се вече управляващите звена за двете нови оперативни програми? Опитът ни от 

първия програмен период показва, че това забавя усвояването.  
- Така е. Министерство на образованието трябва да изгради необходимия капацитет за новата 
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и да бъде акредитирано звеното навреме. 

Тя е много ключова за България. Една от основните теми са достъпът до образование и 
качеството му. На бизнеса му трябват специалисти, стоят вакантни работни места, просто 
защото ги няма хората с нужната квалификация. Затова във фокуса на тази програма ще бъдат 

не само реформите в средното и висшето образование, но и идентифициране на секторите в 
бизнеса, в които има недостиг на специалисти.  
- Какви ще са стимулите за бизнеса?  

- Например ОП "Иновации и предприемачество" определя в кои области ще се развиват т.нар. 
клъстери или индустриални центрове. Общините ще осигурят цялата инфраструктура - пътища 
и комуникация, така че бизнесът да знае къде да инвестира. Отделните региони си имат своите 

традиционни силни страни и те могат да се възобновят. В същото време да направим удобни и 
бързи публичните услуги за гражданите и фирмите, в което е смисълът на електронното 
правителство. А то е един от приоритетите в ОП "Добро управление". Ето я пак свързаността, 

за която говорим.  
- Заявихте, че ще насочите усилия в следващия програмен период за икономическото развитие 
на Северозападна България. Как?  

- Много важни са транспортните връзки на Северозападния район с останалата част на 
страната. Без пътя Видин-Ботевград и, ако нямаме магистрала "Хемус" до Велико Търново, 
тунела под "Шипка", регионът ще остане откъснат. По програмата за селските райони и ОП 

"Региони в растеж" те ще бъдат бенефициенти. Тези ключови транспортни проекти ще 
допринесат много за отпушването на региона. Но и общините сами трябва да определят своите 
приоритети, а не всичко да става на централно ниво. Ключов е моментът с липсата на кадри 

там - хората, които да могат да разработват и реализират проекти, да имат мотивация и знания 
да го правят.  
- Остава ли ви време за разпускане, откакто сте министър?  

- От три седмици не ми остава време. Може би съм имала 2 почивни дни. Когато имам лукса на 
свободното време, обикновено го прекарвам с приятели. Имам страхотни приятели, на които 
много държа. Спортувам активно, тичам в парка, катеря в зала. Научих се тази зима да карам 

ски. Това вече е едно от любимите ми неща, с които си почивам. Обичам да чета, въпреки че 
напоследък не ми остава време. И чета предимно професионална литература и документи. 
Последната книга, която много ми повлия, беше "Южнячки" - за расовите проблеми през 60-те в 

Мисисипи. Обичам и романи, базирани на исторически събития. Помагат да разбера по-добре 
историята, когато е сложена в художествен контекст.  
- Каква зодия сте?  
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- Козирог с асцедент Лъв. От Козирога е работохолизмът, от Лъва - емоционалността. Когато 

хората влагат емоции в работата си, обичат я и я съпреживяват, това им помага да я вършат 
по-добре.  
- Защо решихте да инвестирате тук и да си купите дом в България, а не в Лондон, където по 

принцип живеете и работите?  
- Защото тук е моят дом. Връщам се в България много често. Дори и работата ми в ЕБВР беше 
свързана с България. Рано или късно ще се върна тук и това ще е моето място.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 10.04.2013  
Източник: в. Утро, Русе  

Страница: 9  
Брой думи: 198  
 

 
Резюме: Две млади русенски фирми разработват иновативни проекти в областта на 
енергетиката с помощта на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика". Проектите им са одобрени  
 
Заглавие: Русенски фирми разработват генератори и турбини за ток  

Подзаглавие: Иновативните проекти са одобрени за финансиране по програма 
"Конкурентоспособност"  
Автор: Петър ГЕЦОВ  

Текст: Две млади русенски фирми разработват иновативни проекти в областта на енергетиката 
с помощта на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Проектите им са одобрени  

в началото на годината и са още в твърде ранен етап. Компаниите си поставят амбициозната 
цел да създадат иновативни продукти, които да защитят и с международни патенти.  
Проектът на "Хидросист" ЕООД има за цел да разработи и изпълни прототип на иновативен 

генератор с мощност 1 МВт с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Заедно с 
техническата част ще бъде изготвен и бизнесплан за развитие на предприятие, създадено на 
база на проекта. Екипът на дружеството ще разчита главно на приходи от продажби от 

реализацията на иновативния продукт, който ще предложи на съществуващи и нови бизнес 
партньори.  
Общият бюджет на проекта е 434 360 лева, от които 390 924 лева са безвъзмездна финансова 

помощ.  
Проектът на "Хидромад Русе" ЕАД е за разработване на система от многолопатъчни 
хидрокинетични турбини за производство на енергия. За тази цел ще се използва 

пространствено стабилизируема понтонна лодка за хидроенергийни системи, за която фирмата 
също ще извади патент. Общият бюджет на този проект възлиза на 365 343 лева, от които 328 
808 лева са безвъзмездно финансиране по оперативната програма.  
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Дата: 11.04.2013  

Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 302  

 
 
Резюме: Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. 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: Обявяват нов прием на проекти по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. 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. днес на следната електронна поща: public.consultation@ mee.government.bg.  
Основната цел на процедурата 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, насочени към инвестиции в придобиване на ново оборудване 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. Ще бъдат финансирани и дейности за предоставяне на 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, която се очаква да бъде предоставена 
по процедурата, е 88 012 350 лева. Днес е последният ден от общественото обсъждане на 

насоките за кандидатстване и след това предстои обявяване на прием на проекти по схемата.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 11.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  

Връзка: http://www.cross.bg/1356140  
Брой думи: 496  
 

 
Резюме: София /КРОСС/ Представителите на около 90 компании от България, Румъния и 
Македония взеха участие в бизнес форум в София, организиран от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за 
подпомагане на средното съсловие.  
 

Заглавие: Близо 90 фирми от България, Румъния и Македония участваха в бизнес 
форум, организиран от ИАНМСП  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Представителите на около 90 компании от България, Румъния и 
Македония взеха участие в бизнес форум в София, организиран от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за 
подпомагане на средното съсловие.  
В приветственото си слово към участниците заместник-министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер подчерта, че Македония и Румъния са традиционни 
икономически партньори на България, като нов тласък в развитието на отношенията между 
бизнеса в региона би могло да даде производството на високотехнологични стоки.  

С провеждането на бизнес форума се цели осигуряване на 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.  
Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Никола Стоянов обърна внимание върху 
необходимостта нашите страни да търсят експортни възможности за балансиране и 

увеличаване на двустранния стокообмен, чрез насърчаване на преките контакти между 
български, румънски и македонски фирми и бизнес-партньори. Той подчерта, че 
организираният от ИАНМСП форум е израз на стремежа на страните ни към задълбочаване на 

балканското търговско-икономическо сътрудничество. „Затова днес предоставяме възможност 
на фирми от хранително-вкусовата, химическата, текстилната промишленост и строителство, 
на производители на вина, напитки и автомобилни части да установят връзки, да намерят 

своите общи интереси и да поставят началото на дългосрочно бизнес сътрудничество", заяви 
Стоянов на отриването на международния форум.  
Посланикът на Македония в България н.пр. Благой Ханджийски в словото си подчерта, че в 

трудните времена, в които живеем вече няколко години, обединяването на силите, опитът и 
знанията на всички факти е не само необходимо, но и безалтернативно. Като пример за 
добрите взаимоотношения между България и съседна Македония посланикът посочи 

политиката на плоски и ниски данъци, либерализацията на визовия режим и изграждането на 
пътни участъци от българска и македонска страна. Ханджийски заяви, че е благодарен на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, заради това че 

помага с ноу хау на своите македонски колеги от съответните институции.  
„България и Македония имат потенциал да увеличат стокообмена си през следващите четири 
години от сегашните 600 млн.евро до 2 милиарда евро и да постигнат средногодишен ръст на 

туризма от 10 - 15 на сто", заяви председателят на Македонско-българската стопанска камара 
Зоре Темелковски. Той поясни, че условията за постигане на този чувствителен растеж в 
икономическите отношения е развитието на инфраструктурните проекти, както и активността на 

деловите среди от двете държави.  
От страна на Посолството на Румъния в София приветствието към участниците поднесе г -н 
Сорин Тоадер, търговски съветник в дипломатическата мисия.  

В рамките на втората част на форума се проведоха В2В срещи, на които представителите на 
фирми от трите държави презентираха своята дейност, обсъждаха условия за съвместна 
дейност и сключване на договори.  

http://www.cross.bg/1356140
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Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се проведе 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. Провеждането 
на промоционалната проява е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013.  
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/426685.html  
Брой думи: 323  

 
 
Резюме: Рекордна посещаемост за тази година - близо 50 човека, представители на широката 

общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции и учебни 
заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в Раковски. 
Той премина под мотото "ДА работим ЗАЕДНО" и беше организиран и проведен от Областен 

информационен център - Пловдив.  
 
Заглавие: Рекордна посещаемост в Раковски на информационен семинар на ОИЦ 

Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Рекордна посещаемост за тази година - близо 50 човека, представители на широката 
общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции и учебни 
заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в Раковски. 

Той премина под мотото "ДА работим ЗАЕДНО" и беше организиран и проведен от Областен 
информационен център - Пловдив.  
Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, както и 

10-годишната стратегия "Европа 2020" за устойчив икономически, социален и интелигентен 
растеж предизвикаха интереса в лекционната зала на местното Народно читалище "Св. Св. 
Кирил и Методий".  

По време на информационното събитие бе предоставена информация за актуални 
възможности за кандидатстване с проекти по оперативните програми, допустими бенефициенти 
на територията на общината. Голяма част от присъстващите се интересуваха и от отворените в 

момента процедури на оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
Група млади бизнесмени от Раковски проявиха подчертан интерес за възможностите за 

наемане на безработни и усъвършенстване на производството.  
По време на семинара бе представена още работата и приоритетите на ОИЦ - Пловдив за 2013 
година. Участниците бяха запознати с мрежата от 28 областни информационни центъра в 

страната. Беше дадена информация за бъдещите инициативи на Центъра и на Мрежата, както 
и бяха обменени добри практики и "научени уроци" от реализирани проекти, финансирани по 
оперативните програми.  

След семинара експерти от ОИЦ - Пловдив проведоха на място индивидуални срещи с 
представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.  
Информационното събитие на Областен информационен център - Пловдив беше част от 

първият за 2013 година информационен цикъл, който се провежда на територията на 18-те 
общини в Пловдивска област.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра 

за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на 
областен информационен център в гр. Пловдив".  
 

 

http://news.plovdiv24.bg/426685.html
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.ekipnews.com  
Връзка: 
http://www.ekipnews.com/news/mnenia/intervjuta/ivajlo_moskovski_realizym_i_chestnost_kym_horata

_e_poslanieto_na_gerb_/151086/  
Брой думи: 858  
 

 
Резюме: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” бившият министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщения Ивайло Московски разказа повече за 

предизборната програма на ГЕРБ. Реализъм и честност към хората е мотото, което ще води 
ГЕРБ. Московски беше категоричен, че ГЕРБ няма да залагат на популистки обещания, а ще 
насочат всички свои усилия в развитието на устойчиви проекти с висока добавена стойност.  

 
Заглавие: Ивайло Московски: Реализъм и честност към хората е посланието на ГЕРБ  
Подзаглавие:  

Автор: НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ  
Текст: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” бившият министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщения Ивайло Московски разказа повече за 

предизборната програма на ГЕРБ. Реализъм и честност към хората е мотото, което ще води 
ГЕРБ. Московски беше категоричен, че ГЕРБ няма да залагат на популистки обещания, а ще 
насочат всички свои усилия в развитието на устойчиви проекти с висока добавена стойност.  

- Г-н Московски, на прага сме на една предизборна кампания с много неизвестни. Засега не се 
знае какъв ще бъде резултатът от изборите. Водещите политически сили вече обявиха своите 
предизборни платформи. Какво отличава програмата на ГЕРБ от тези на другите конкурентни 

политически сили?  
- Реализъм и честност към хората. Искам да бъда абсолютно ясен и точен в това послание. Ние 
няма да се подлъжем по популистките обещания за брой работни места, няма да обещаваме 

чудеса, защото те не са възможни. Обещаваме единствено на хората да положим всички 
усилия да осигурим допълнително работа и ключовата дума за нас е „по-високи доходи чрез 
растеж”. Залагаме на това, защото това е реално, това е истинско и инвестициите в устойчиви 

проекти с висока добавена стойност са истинските за нашата държава, за нашето управление и 
политика. Дългосрочност на инвестициите, запазване на тази финансова стабилност са част от 
нашите цели. Разбира се, пропуските, които имахме в голяма степен в социалната сфера ще 

бъдат наваксани. Редица проекти са стартирани там - 32 млрд. вече са договорени от Европа 
след 2014г. за България, 25% от тях са за социалния фонд, което означава гарантирана грижа 
за хората в неравностойно положение, най-слабите и уязвими социални групи. Много конкретни 

и прагматични послания и идеи са заложени в нашата програма. Така коментираната тема с 
разходите на населението за енергийни нужди решаваме чрез една национална стратегия за 
енергийна ефективност и досега съществуваща, но се изискваше съфинансиране от хората, 

което не позволяваше тази програма да се изпълни напълно. Имаме концепция и идея за тази 
национална стратегия, която на 100% ще финансираме. Това ще позволи на хората още 
веднага след извършване на тези обновления и така нареченото саниране, сметките да паднат 

с между 30% и 50%. Фонд „Регионално развитие” ще се погрижи за това, а фонд 
„Конкурентоспособност” ще се погрижи за малките и средни предприятия, производствените 
сгради.  

- Искате да кажете, че те ще бъдат за сметка на държавата и на европейските фондове и 
бизнесът или гражданите няма да доплащат?  
- Точно така. Концепцията ни е за осреднена сметка, която те са плащали за последните 12 

месеца, ще продължат да я плащат да кажем за следващите две години, но първоначалната 
инвестиция няма да им тежи, т.е. 100% ще получат финансиране за това. Считаме, че 
допълнително продължавайки процеса на газификация за битови нужди и нови технологии в 

този ресор до няколко месеца, най-много година, тази стратегия ще доведе до реални, 
ефективни намалени сметки.  
- Всички казват, че ще разкриват колкото се може повече работни места, ще акцентират върху 

политиката на доходите. Това са все обещания, които са давани, не са нещо нечувано, но 
въпросът е как това ще се случи в условията на неотминалата световна икономическа криза?  
- За голямо съжаление наблюдавам сред голяма част от опонентите елементи на тежка 

шизофрения. Нямам обяснение как просто така се обещават определен брой работни места. 
Както са я подкарали, имам чувството, че скоро ще трябва и да внасяме работна ръка. Това са 

http://www.ekipnews.com/news/mnenia/intervjuta/ivajlo_moskovski_realizym_i_chestnost_kym_horata_e_poslanieto_na_gerb_/151086/
http://www.ekipnews.com/news/mnenia/intervjuta/ivajlo_moskovski_realizym_i_chestnost_kym_horata_e_poslanieto_na_gerb_/151086/
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нереалистични неща, абсолютно популистки. Разбира се има механизми това да се случи. Това 

означава да се субсидира от държавата такава заетост, което ние считаме за изключително 
вредно, тъй като ще вкарат държавата в спирала, от която няма излизане. Държавата няма 
ангажимент да създава бизнес, държавата има ангажимент да създава условия бизнесът да 

генерира растеж, а чрез това допълнителни работни места и по-високи доходи.  
- Вашите конкуренти за влизане в следващия парламент казват, че ще отменят плоския данък и 
ще въведат едно стъпаловидно подоходно облагане. Как виждате тази идея?  

- Абсолютно неприемлива. Ние считаме, че в момента на криза ниската ставка на плоския 
данък трябва да се запази. Това са елементи на тежка шизофрения от тяхна страна, тъй като те 
въведоха това още по време на тройната коалиция. Посланията държавата да се намесва в 

правенето на бизнес граничат с глупостта. Те отричат редица неща, които са полезни. Ние 
считаме, че точно в момент на криза трябва да се активира частният бизнес.  
- Какви ще са основните цели на ГЕРБ в сферата на транспорта за следващите четири години?  

- Основните акценти са реализъм, прагматизъм и много работа. Това е, което можем да 
обещаем на хората. Ще направим и доста важни неща в структурирането на администрацията. 
Идеята е да се отделят две самостоятелни министерства, едно на енергетиката, друго на 

електронното правителство. Идеите за електронното управление са копирани едно към едно от 
БСП от нашата програма.  
- През последните дни една от най-дискутираните теми беше състоянието на Дунав мост, тъй 

като той беше затворен за няколко дни, образуваха се опашки, имаше напрежение. Защо се 
стигна до това състояние?  
- Спекулациите относно това, че е правен ремонт, а сега се е получил този дефект, са 

абсолютно неоснователни. Ремонтът, който направихме касаеше само асфалтовата настилка, в 
момента проблемът е с бетонната плоча. Тя е доста износена. Там се предвижда една 
цялостна рехабилитация, която се предвижда след пускането на „Дунав мост 2”.  
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/52355  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена 

стойност е в основата на икономическата ни политика. Това каза заместник -министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването на международен бизнес 
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония, съобщиха от МИЕТ. Като част 

от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета 
Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от 
Международен фонд "Козлодуй".  

 
Заглавие: Кабинетът полагал сериозни усилия да се разплати с бизнеса  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена 
стойност е в основата на икономическата ни политика. Това каза заместник -министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването на международен бизнес 
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония, съобщиха от МИЕТ. Като част 
от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета 

Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от 
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на 
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези 

средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.  
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички 
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата 

на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за 
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за 
външния пазар, подчерта Лорер. "Междуфирменото коопериране при производството на 

високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между 
бизнеса в региона", допълни Лорер. Международният бизнес форум се организира от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Балканското 

бюро за подпомагане на средното съсловие и се финансира по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 

http://www.duma.bg/node/52355
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/50-млн-лв--€380-млн-за-малкия-бизнес-news43981.html  
Брой думи: 225  

 
 
Резюме: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена 

стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник -министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес 
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за 

подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи 
предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд 
„Козлодуй“.  

 
Заглавие: 50 млн. лв. + €380 млн. за малкия бизнес  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена 
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник -министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес 
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за 
подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи 

предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд 
„Козлодуй“.  
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на 

разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват 
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни Лорер.  
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички 

забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата 
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за 
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за 

външния пазар, подчерта Лорер. “Междуфирменото коопериране при производството на 
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между 
бизнеса в региона”, допълни Лорер.  

Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие. 
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност”. 

Във форума участваха близо 80 фирми.  
 

http://www.economynews.bg/50-млн-лв--€380-млн-за-малкия-бизнес-news43981.html
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=380477  
Брой думи: 413  

 
 
Резюме: Тръгва директна авиолиния до Скопие. 

Търговският обмен между двете държави може да се утрои. Директна авиолиния между 
България и Македония ще тръгне през май. Тя най-вероятно ще включва четири летища – 
Бургас, София, Скопие и Тирана, съобщи посланикът на Македония у нас Благой Ханджийски. 

Той участва в българско-румънско-македонски бизнес форум, организиран от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  
 

Заглавие: 424 ХИЛ. МАКЕДОНСКИ ГРАЖДАНИ ПОСЕТИЛИ БЪЛГАРИЯ  
Подзаглавие:  
Автор: ДАРИНА КАХРАМАНОВА  

Текст: Тръгва директна авиолиния до Скопие. 
Търговският обмен между двете държави може да се утрои. Директна авиолиния между 
България и Македония ще тръгне през май. Тя най-вероятно ще включва четири летища – 

Бургас, София, Скопие и Тирана, съобщи посланикът на Македония у нас Благой Ханджийски. 
Той участва в българско-румънско-македонски бизнес форум, организиран от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  

„Водят се разговори между двете страни авиолинията да заработи преди летния сезон”, обясни 
Ханджийски. „Целта е да се засили туристическият обмен между двете държави”. Дипломатът 
каза още, че през миналата година между 60 и 80 хиляди македонски граждани са летували в 

България. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през цялата 
2012 г. страната ни са посетили 424 хил. души от съседната държава. Ханджийски припомни 
още, че все повече македонски граждани идват в България НЕ САМО ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ, 

НО И ПРЕЗ ЗИМАТА. 
Посланикът на Македония обясни още, че се полагат усилия за подобряване на транспортните 
връзки между двете страни. Той припомни, че България е обновила пътя от Благоевград до 

границата с Македония. В напреднал етап било развитието на железопътната връзка между 
двете страни в македонския участък Куманово – Беляковци - Гюешево.  
Междувременно стана ясно, че стокообменът между България и бившата югорепублика 

възлиза на 600 млн. евро. За период от четири години той може да нарасне на 2 млрд. евро, 
прогнозира Зоре Темелковски, председател на Македонско-българската стопанска камара. Той 
обясни още, че се обмислят мерки за насърчаване на туристическия обмен между двете 

държави. „Например хотелиерите, членуващи в камарата, може да въведат през летния сезон 
отстъпки за българските туристи, които посетят Македония и обратно”, смята той.  
Изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия 

Никола Стоянов обясни, че през последните години СЕ НАБЛЮДАВА ТЕНДЕНЦИЯ НА СПАД  
в стокообмена на България с Македония и Румъния. В търговските потоци пък преобладавали 
стоки с ниска степен на преработка. По думите му това е негативен ефект, но било знак, че има 

потенциал за растеж.  
„Като съседни страни на Балканите ние сме длъжни да положим максимални усилия за 
активизиране на търговските контакти на нашите фирми”, коментира Виолета Лорер, зам.-

министър на икономиката, енергетиката и туризма. Тя подчерта, че приоритет за служебното 
правителство е да се обърне специално внимание на малките и средни фирми. Лорер 
припомни, че по линия на международния фонд “Козлодуй” предстои санирането на 250 

обществени сгради. Бизнесът може да се възползва от нисколихвени кредити по програмата 
„Джеръми”. Прави се всичко необходимо да бъдат изплатени просрочията от държавата към 
малките и средни предприятия, допълни зам.-министърът.  

 

http://www.monitor.bg/article?id=380477
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57879  
Брой думи: 248  

 
 
Резюме: Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би 

могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона  
 
Заглавие: Насърчаването на износа на малките фирми е в основата на икономическата 

ни политика  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би 
могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона  
"Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност 

е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с 
участието на фирми от България, Румъния и Македония.  

Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза 
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от 
Международен фонд "Козлодуй".  

По инициативата JEREMIE 2 под формата на кредити на половин пазарна лихва на 
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се ползват 
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер. По нейните думи 

правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички забавени плащания от 
страна на държавата към българските фирми.  
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за 

информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за 
стандартизацията на продукти за външния пазар.  
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да 

даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер, 
цитирана от iNews.  
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие. 
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност”, 
като в нея участваха близо 80 фирми.  

 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57879
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 28  
 

 
Резюме: Информационна среща „Инициативата JEREMIE – възможности за финансиране и 
развитие“  

16 април в 10:00  
ул.Търговска 29, 5500 Lovetch, Lovech, Bulgaria  
 

Заглавие: Областен информационен център Ловеч създаде събитие.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: преди 8 часа  
Информационна среща „Инициативата JEREMIE – възможности за финансиране и развитие“  
16 април в 10:00  

ул.Търговска 29, 5500 Lovetch, Lovech, Bulgaria  
Присъединяване · 8 души ще отидат  
 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872


 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 4

/1
2
/2

0
1
3
 

Дата: 11.04.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13607904  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: Рекордна посещаемост за тази година - близо 50 човека, представители на широката 

общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции и учебни 
заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в Раковски.  
 

Заглавие: Рекордна посещаемост в Раковски на информационен семинар на ОИЦ 
Пловдив  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Рекордна посещаемост за тази година - близо 50 човека, представители на широката 
общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции и учебни 

заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в Раковски. 
Той премина под мотото “ДА работим ЗАЕДНО“ и беше организиран и проведен от Областен 
информационен център - Пловдив. Новите приоритети на България за следващия програмен 

период 2014 - 2020 година, както и 10-годишната стратегия “Европа 2020“ за устойчив 
икономически, социален и интелигентен растеж предизвикаха интереса в лекционната зала на 
местното Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий“. По време на информационното 

събитие бе предоставена информация за актуални възможности за кандидатстване с проекти 
по оперативните програми, допустими бенефициенти на територията на общината. Голяма част 
от присъстващите се интересуваха и от отворените в момента процедури на оперативните 

програми “Развитие на човешките ресурси“ и “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13607904
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Дата: 11.04.2013  

Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27035&FCID=FCd2570becb4aaa78054653fb122

61eb6c  
Брой думи: 158  
 

 
Резюме: Рекордна посещаемост за тази година – близо 50 човека – представители на 
широката общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции 

и учебни заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в 
Раковски.  
 

Заглавие: Раковски проявява силен интерес към европейските програми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Рекордна посещаемост за тази година – близо 50 човека – представители на широката 
общественост, читалища, неправителствени организации, образователни институции и учебни 
заведения, бизнеса, местната власт, медии се включиха в информационен семинар в Раковски. 

Той премина под мотото „ДА работим ЗАЕДНО“ и беше организиран и проведен от Областен 
информационен център – Пловдив.  
Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 – 2020 година, както и 

10-годишната стратегия „Европа 2020“ за устойчив икономически, социален и интелигентен 
растеж предизвикаха интереса в лекционната зала на местното Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий“.  

По време на информационното събитие бе предоставена информация за актуални 
възможности за кандидатстване с проекти по оперативните програми, допустими бенефициенти 
на територията на общината. Голяма част от присъстващите се интересуваха и от отворените в 

момента процедури на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“.  
Група млади бизнесмени от Раковски проявиха подчертан интерес за възможностите за 

наемане на безработни и усъвършенстване на производството.  
  
 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27035&FCID=FCd2570becb4aaa78054653fb12261eb6c
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27035&FCID=FCd2570becb4aaa78054653fb12261eb6c

