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Медиен мониторинг – обобщение
25.4.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
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вестници, от които:
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- национални
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периодични издания
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интернет издания и блогове
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Общо за деня

17
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 25.04.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 22
Брой думи: 1376

Заглавие: Избор на изпълнители чрез публична покана
Подзаглавие: Отпада изискването за публикация в национален всекидневник
Автор: Мартин ПЕТКОВ*
Текст: В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на
изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната
засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата
"Черноморски басейн", Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, но не са задължени да прилагат Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Досега те провеждаха процедури съгласно Постановление №55
от 12.03.2007 г. на Министерския съвет (ПМС 55), което през последните пет години също
претърпя няколко редакции. От 1 април 2013 г. обаче ПМС 55 беше заменено от
Постановление №69 от 11.03.2013 г. (ПМС 69). Изменението беше изключително необходимо, I
но не особено навременно То бе извършено в самия край на програмния период 2007 - 2013 г. и
в момента води до забавянето на стотици проекти, които се оказват в заварена ситуация - една
част от тях са планирани и изпълнени по ПМС 55, а друга ще бъде осъществявана по реда на
ПМС 69. Затова мнозина си задават въпроса дали ПМС 69 не трябваше да влезе в сила покъсно, например със старта на новия програмен период 2014 - 2020.
Отмяната на ПМС 55 беше необходима, тъй като това бе един от най-не-систематичните и
объркани актове, които бенефициентите бяха принудени да прилагат. В него абсолютно
алогично бяха разписани три процедури и два варианта на ред за сключване на договори. В
този смисъл новото ПМС 69 представлява стъпка в правилната посока. Най-положителното в
него е генералният подход, който предвижда една-единствена процедура, която
бенефициентите следва да организират и проведат, в случай че размерът на безвъзмездната
им помощ е над 50% и конкретната стойност на възлагания договор надхвърля определена
сума - 60 000 лева за строителство и 20 000 лева за стоки и услуги. Когато безвъзмездната
помощ е до 50% от одобрените разходи, ПМС 69 не намира приложение. А когато стойността
на конкретния договор е до 20/60 хил. лева, бенефициентът избира изпълнителя си, без да
провежда процедура.
Новото ПМС 69 разширява кръга на тези, които следва да го прилагат
като включва и кандидатите в процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ. Това има
отношение към хипотезата, при която кандидатите предварително провеждат процедурите за
избор, след което подават проектните си предложения (към момента подобен е моделът на
Схемата за енергийна ефективност по програма "Конкурентоспособност").
Единствената процедура в ПМС 69 е наречена избор чрез публична покана. Нейното
съдържание до голяма степен представлява препис на дословни текстове от Закона за
обществените поръчки, които уреждат публичната покана и откритата процедура. Преписът
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Резюме: В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на
изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната
засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата
"Черноморски басейн", Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, но не са задължени да прилагат Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Досега те провеждаха процедури съгласно Постановление №55
от 12.03.2007 г. на Министерския съвет (ПМС 55), което през последните пет години също
претърпя няколко редакции. От 1 април 2013 г. обаче ПМС 55 беше заменено от
Постановление №69 от 11.03.2013 г. (ПМС 69). Изменението беше изключително необходимо, I
но не особено навременно То бе извършено в самия край на програмния период 2007 - 2013 г. и
в момента води до забавянето на стотици проекти, които се оказват в заварена ситуация - една
част от тях са планирани и изпълнени по ПМС 55, а друга ще бъде осъществявана по реда на
ПМС 69. Затова мнозина си задават въпроса дали ПМС 69 не трябваше да влезе в сила покъсно, например със старта на новия програмен период 2014 - 2020.

6

Медиен мониторинг | 4/25/2013

обаче е твърде избирателен и оставя много неясноти и I спорни моменти, което може да
създаде проблеми за лицата, които трябва да прилагат новото ПМС.
Самата процедура с публична покана предвижда публикуване на информация на Единния
информационен портал (eufunds.bg) и на собствената страница на бенефициента. Отпада
изискването за публикация в национален всекидневник. Изключително кратък е минималният
срок за набиране на оферти (седем дни), което може да създаде практически проблеми,
особено с оглед на предвидения ред за задаване на въпроси от страна на кандидати в
процедурата (до четири дни преди крайния срок) и публикуването на отговори на тези въпроси
(до два дни преди крайния срок).
Възможно е към кандидатите да се поставят изисквания за икономически, финансов и
технически капацитет (аналогично на ЗОП), като оценката на офертите се извършва по един от
двата познати критерия - най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта. В тази връзка
ПМС 69 допуска възможност финансиращата институция (например управляващ орган на
оперативна програма) да наложи прилагането на критерий икономически най-изгодна оферта,
да определи показателите за оценка и тяхната тежест. Подобно смесване на функции нито е
оправдано, нито е регулирано като процедура. По този начин финансиращата институция би се
намесила в търг, за който отговорност носи бенефициентът.
Основното I опростяване предвидено в самата процедура, се отнася до обстоятелствата, които
кандидатите декларират, и документите, които следва да се представят в тази връзка.
Съгласно ПМС 69 бенефициентът следва да провери, че кандидатът не е в ликвидация и
несъстоятелност, както и че не е осъждан за определени категории престъпления. Облекчение
е отпадналата проверка за липса на публични задължения от страна на кандидатите.
Основният минус е, че процедурата публична покана е разписана
твърде общо, което неизбежно ще повдигне редица въпроси и вероятно ще създаде проблеми
за тези, които я прилагат. В нея не се предвижда публично отваряне на оферти (което може да
се отчете като недостатък), но същевременно се допуска на отварянето да присъстват
представители на финансиращата институция. За пореден път не са разписани текстове за
потенциалното участие на кандидати обединения. Не е ясно как се проверява потенциален
конфликт на интереси между бенефициент и кандидат. Етапите в работата на оценителите са
разписани твърде общо. Липсват разпоредби за осъществяване на предварителен контрол на
процедурата от страна на финансиращите институции, което може да доведе до колизия със
заложените в ПМС 69 срокове. Липсват разпоредби за конкретния начин и момент за
определяне/назначаване на оценители на офертите, както и за начина, по който те работят
(например начина за взимане на решения от тях). Липсва яснота кои точно документи се
публикуват на портала eufunds.bg - само образецът на покана или всички документи, изготвени
от бенефициента.
За разлика от ПМС 55, ПМС 69 не предвижда утвърждаването на унифицирани образци на
документи, които да се използват от бенефициентите. Това за пореден път създава риск всяка
програма да работи с различни образци което в никакъв случай не може да се приеме като
опростяване. Първите "образци" бяха разработени по програма "Конкурентоспособност". Те
представляваха преработена версия на образците от ПМС 55 и в тях имаше явни фактологични
грешки, както и препратки към несъществуващи хипотези в новото ПМС 69 (например в
поканата е предвидено да се посочва кой може да присъства при отварянето на офертите),
което отново би могло да обърка бенефициентите. Впоследствие бяха публикувани и образци
по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", които в значителна степен се
придържат към текста на ПМС 69.
Безспорно е, че всички бенефициенти, които ще прилагат ПМС 69, се нуждаят от указания,
тълкуващи разпоредбите на постановлението. Прави впечатление обаче, че съществуващите
към момента указания се фокусират най-вече върху хипотезите, при които ПМС 69 въобще не
би трябвало да се прилага.
С оглед на изброеното по-горе е почти сигурно, че новото ПМС 69 съвсем скоро ще бъде
изменено. Подходът за опростяване на процедурите следва да бъде оценен положително, но
опростяването не означава и задължително орязване на текста, който урежда дадена материя.
Като частен I случай в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност" (където
ПМС 69 се прилага най-масово) бяха извършени и други промени, свързани с новия ред за
избор на изпълнители. Те произтичат от това, че договорите за предоставяне на безвъзмездна
помощ съдържат директна препратка към вече отмененото ПМС 55. В случая обаче прави
впечатление, че бяха изменени образците на документи към отделни насоки за
кандидатстване, което не означава и че автоматично е направено изменение във вече
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подписани и действащи договори. По този начин се създава объркване какво точно следва да
се прилага от бенефициентите.
Друг потенциален въпрос по тази програма е свързан със спазването на така наречения
принцип за добро I стопанско управление При действащото ПМС 55 за стойности под долните
прагове (например под 15 000 лева и само по "Конкурентоспособност") се изискваше
събиране на три оферти. Сега това изискване под формата на указание се възпроизвежда и
при новото ПМС 69, но в случая би следвало да се зададат поне два въпроса: ефикасно и
оправдано ли е да се провеждат квазипроцедури за съвсем малки суми (например за
закупуване на една табела за 150 лева) и възможно ли е нормативен акт да противоречи на
прокламирания принцип за добро стопанско управление. На практика всички национални и
европейски актове в сферата на обществените поръчки и тръжните процедури стигат до и
определят праг на същественост, под който договарянето е свободно. Уместно е това да бъде
отчетено и съвместено с така наречения принцип за добро стопанско управление, чието
тълкуване и прилагане за момента е твърде спорно и избирателно.
*Мартин Петков е управител на "Консулто България". Работи в сферата на тръжните процедури
и управление на проекти с европейско финансиране от 2003 г. От 2003 до 2006 г. работи по
програма ФАР като експерт "Търгове и договаряне" в Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на икономиката. От 2007 г. работи като външен експерт - юрист,
обучител и консултант към различни структури, управляващи средства от структурните
фондове на ЕС. Притежава опит в подготовката и изпълнението на програми и проекти с
европейско финансиране.
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Няма намерена информация.
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 24.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1775412
Брой думи: 1024

Заглавие: Цветомир Михов, ГЕРБ: От опонентите си чувам празни обещания без цифри и
факти в подкрепа на предизборните им програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Габрово. Най-лесно е да се обещава в предизборна кампания и аз това чух от
опонентите си - само добри пожелания и никакви цифри и факти, които да подкрепят
предизборните им програми. Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ
Цветомир Михов по време на открита дискусия, организирана от КНСБ – Габрово, съобщиха от
партията. На нея беше представен Меморандумът на КНСБ за социално-икономическо и
обществено-икономическо развитие на България за периода 2013-2017 г. и беше дискутиран от
кандидатите за народни представители.
„Бъдете сигурни, от опита, който имам в подобни дебати, че всеки от кандидатите, които са тук,
ще ви каже, че до голяма степен техните предизборни програми препокриват вашия
меморандум.”, каза Михов. По повод заявката на представителите на опозиционните партии, че
ще увеличат минималната работна заплата, Михов уточни, че правителството на ГЕРБ е
заварило минимална работна заплата в размер на 240 лв., а в момента е 310 лв., което е 28%
увеличение. „Нима мислите, че ние не можехме да увеличим още минималната работна
заплата. Но някой пита ли бизнеса – той има ли възможност в момента да изплаща по-висока
заплата или ако я изплаща – колко души ще освободи, за да си компенсира разходите”, попита
риторично Михов. Той уточни, че със сигурност заплатите трябва да се увеличават, но първо на
бизнеса трябва да се даде възможност да бъде по-конкурентоспособен, да има по-ниско
енергоемко производство, да има по-голяма производителност на труда и чак тогава държавата
да изисква по-високи заплати. „В тази затворена система при едно необмислено увеличение на
минималната работна заплата, риск поемаме всички – и държава, и бизнес и работници”,
добави Михов.
Във връзка с посланията на опонентите за подоходно облагане, Михов заяви, че няма по-лош
знак от една държава към инвеститорите от това да сменя данъчната си политика през няколко
години. „Чуждите инвеститори искат да знаят, когато дойдат в една държава, че могат да
прогнозират разходите си за следващите 5-10 години. Отделно въведем ли подоходно облагане
с необлагаем минимум, това автоматично ще образува дупка в бюджета в размер на 1 милиард
и 300 хил. лв. Кажете, кого ще лишим от заплати – лекари ли, учители ли, социални работници
ли?”, обърна се Михов към водача на листата на КБ за габровска област Йордан Стойков, който
изложи тази идея.
На идеите на опонентите по отношение на политиката към малките и средни предприятия,
Михов им припомни, че при Тройната коалиция усвояемостта от предприятията по ОП
„Конкурентоспособност” е била до 8 милиона, а в момента е 1 милиард. „Това е начинът
малките и средни предприятия да станат конкурентоспособни и същевременно по-малко
енергоемки. Вие знаете, че основният свеж ресурс, който може да влезе в страната ни, е този
от европейските програми.”, добави Цветомир Михов.
Във връзка с повдигнати въпроси, касаещи социалната сфера, Михов обясни, че през мандата
на Правителството на ГЕРБ над 500 000 души са се възползвали от програмите на социалното
министерство, над 800 милиона лева са били насочени за социално слаби, безработни, за нов
старт в кариерата, за помощи и т.н., а за тази година за социалната сфера са предвидени над
130 млн. европейско финансиране и 30 милиона национално.
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„Това са реалните цифри, такива са реалните приоритети, върху които можем да говорим и
коментираме, а не празните обещания, които звучат като добри пожелания и които чух от вас”,
коментира още Цветомир Михов.
Той добави, че представителите на ГЕРБ са единствените политици за годините на прехода,
които открито са признали грешките си, но уточни, че посоката е правилна. „Знаете, че всяка
една държава в Европа, която има дефицит над 3%, автоматично системата я изхвърля от
възможността да ползва европейски средства. Затова нашите усилия бяха насочени натам,
защото за нас, българите, това е най-сигурният ресурс – над 15 милиарда за следващите 7
години, които ще се влеят в държавата. По-сигурен ресурс аз не виждам, като изключим
златото, което ще добиваме, защото чух и такива предизборни обещания”, коментира още
Михов.
Той отбеляза още, че Габрово е на първо място по усвояемост на евросредства на човек от
населението и на трето място по абсолютни стойности.
На въпрос на представителите на КНСБ за проекта за Западен обходен път и тунел под Шипка,
Михов припомни, че за ЗОП вече има осигурено финансиране, има и избран изпълнител. В
момента тече обжалване на процедурата, което се очаква да приключи в края на май и тогава
да започне и строителсвото. За тунела под Шипка Цветомир Михов уточни, че той е включен за
финансиране по ОП „Транспорт” за периода 2014-2020 г. „Неприятно за мен е, че има наши
съграждани, може да са трима, но ги има, които обжалват изграждането на тунела пред
Европейската комисия. Аз и моите колеги обаче сме приели този проект като кауза и ще
продължим да работим за него, защото само тогава можем истински да говорим за перспективи
пред областта, създаване на работни места и привличане на инвестиции”, добави Михов.
Той отговори и на въпрос, свързан с проблема с водоснабдяването на севлиевска община. В
началото Михов опонира на водача на листата на Коалиция за България Йордан Стойков, който
е бивш кмет на Севлиево и който заяви, че се надява през следващия програмен период да
бъдат осигурен средства за изграждане на водохранилище, още повече, че има проект за
язовир „Мокра бяла”. „Г-н Стойков, оперативните програми не финансират изграждането на
язовири, иначе досега да го бяхме построили, бъдете сигурен”, опонира Цветомир Михов. За
разрешаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево Михов обясни, че правителството
на ГЕРБ е финансирало с милион и половина целеви средства, отпуснати по програма
ПУДООС, подмяна на водопровода като мярка за решаване на част от проблема. За
останалата част - в момента ВиК-Габрово проектира водопровод, който да захрани 9 габровски
села от язовир „Христо Смирненски”, които към момента се водоснабдяват от Севлиево. По
думите на Михов това ще реши проблема в тези села, в същото време ще облекчи
водопреносната мрежа на Общината Севлиево и не на последно място – този водопровод ще
служи като начало, от което ще бъде изграден байпас, чрез който при критични нужди
севлиевска община ще бъде захранвана от габровския язовир „Христо Смирненски”.
Накрая Цветомир Михов призова останалите кандидати, ако влязат в Народното събрание, да
не забравят, че са избрани от хората от габровска област и че ангажиментът им е най-вече
точно към тези хора, а не само към законодателната дейност.
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Дата: 24.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1775629
Брой думи: 310
Резюме: Хасково. През последните четири години в хасковска област по програма
“Конкурентоспособност“ са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18 милиона
лева. Това каза при посещението си в хасковска фирма за производство на съоръжения за
детски площадки водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев, съобщиха от
пресцентъра на ГЕРБ.
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Заглавие: Делян Добрев: 33 договора за 18 милиона лева по програма
“Конкурентоспособност” са сключени за 4 години в хасковска област
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Хасково. През последните четири години в хасковска област по програма
“Конкурентоспособност“ са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18
милиона лева. Това каза при посещението си в хасковска фирма за производство на
съоръжения за детски площадки водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев,
съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
“За следващия програмен период са предвидени 3 милиарда лева за малкия и среден бизнес
по “Конкурентоспособност“, за да могат тези предприятия да се развиват.
Тази компания е хубав пример как по оперативната програма държавата е успяла да помогне
стоките, които произвежда да са конкурентноспособни на международните пазари“, каза Добрев
и подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко възможно, за да
засили подкрепата си за бизнеса. Той припомни, че е предвидено доразвиване на
функционалностите на електронната информационна система за управление и наблюдение на
проектите (ИСУН). Това ще подобри, олекоти и улесни процеса по кандидатстване и
реализиране на проектите и ще повиши прозрачността и контрола от страна на гражданското
общество.
Същата фирма има и втори спечелен проект, оборудването по който ще пристигне в края на
май. “В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10 години планирам такава
инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и оперативната програма. Това е
реална помощ, гарантираща работни места”, каза собственикът на фирмата Драгомир Андонов.
Той добави че през последните години вече има реални възможности за развитие на
високотехнологичен бизнес .
“ Държавата няма как да осигури обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са
за чиновници, които ще се издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние
гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални работни места”, каза на среща с
работниците във фирмата Делян Добрев. Той припомни че при предишното правителство на
тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски програми заради
скандали от типа “Братко и батко”.
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Дата: 24.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24318
Брой думи: 1368

Заглавие: Иван Костов: Зелена линия ще обслужва маршрута Брезник - София
Подзаглавие:
Автор: Емили ВАСИЛЕВА
Текст: Иван Костов, главен секретар на Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) пред
Агенция „Фокус”
Фокус: Г-н Костов, как се зароди идеята за новата зелена линия, която ще обслужва маршрута град Брезник - Божурище - София и в двете посоки?
Иван Костов: Това е идея, която Индустриален клъстер „Електромобили" (ИКЕМ) има отдавна.
В момента се създава такава възможност, предвид споразумението, подписано с Общинския
съвет на Община Брезник, и това, че "Булминерал" стана член на ИКЕМ. В контакт сме и с
кмета на Община Божурище Аспарух Аспарухов. По естествен път излезе, че първият такъв
модел може да се реализира, като се свържат чрез електрически автобуси – Брезник, през
Божурище към София и обратно. Това е напълно естествен модел, тъй като по този начин
могат да се превозват и работещите в завода за екоавтобуси в Брезник, когато той стартира.
Заводът в Брезник е българо-китайско съвместно дружество, между „Булминерал” и китайската
компания „BYD"(Build Your Dreams).
Фокус: Защо избрахте Община Брезник?
Иван Костов: Там е ситуирано производството на електрическите автобуси. Намерихме много
добър контакт с кмета на Община Брезник. Беше важно, местното ръководство да приеме този
модел. Рамковото споразумение между клъстера и Общинския съвет на Община Брезник беше
прието с единодушие.
Фокус: Кога се очаква да заработи зелената линия - Брезник - Божурище – София?
Иван Костов: Тя ще тръгне тогава, когато приключат последните уточнения между
„Булминерал” и китайския им партньор, и автобусите бъдат предоставени. Надяваме се - до
края на годината това да е факт.
Фокус: Предвижда ли се българско производство на екоавтобуси?
Иван Костов: „BYD"(Build Your Dreams) е българо-китайска компания. Целта е да не се внасят
китайски автобуси, а на базата на китайско ноу-хау, те да се произвеждат в България. Това е
моделът на „Грейт Уол”.
Фокус: Колко електрически автобуса се предвижда да бъдат изработени през първата година от
работата на завода?
Иван Костов: Това е производствена информация на фирмата-изпълнител. За да реализираме
модела на зелена линия, ни трябват два автобуса. Чрез модела целим първо да изпитаме
технически как ще се справят автобусите и икономическата обосновка в реални условия. Като
тестов модел по зелената линия първоначално ще вървят два автобуса. Екоавтобусите ще се
презареждат на крайните точки от линията в София и в Брезник.
Фокус: Смятате ли, че тази идея ще добие широка публична популярност?
Иван Костов: Определено, тъй като в момента темата за екологичен транспорт ще става все поактуална, ако прибавим и повишаването на цените на горивата. Когато имаме модел, който е
обследван, и на който човек може да се качи и да провери, нещата стават много реални.
Заложеното в плана за зелените обществени поръчки – 2012 г.– 2014 г., по който има отделени
6 % от обществените поръчки за електрически транспорт ще подпомогне и реализирането на
такива модели. Линията може да бъде и с малки автобуси за около 18 души в малки населени
места. Това би могло да се впише много добре и да се получи търсеният икономически ефект.
Фокус: Предвижда ли се създаване на други зелени линии в страната?
Иван Костов: Да, но на тази етап не може да се каже кои, тъй като първо искаме да стартираме
първата линия, да я обследваме и опишем, чак след това може да се мисли за други зелени
линии. Сключваме рамкови споразумения с отделни общини в България, каквито са Брезник,
Монтана, Ловеч, Пловдив, Русе, Добрич. Целта е, когато има установен някакъв договорен ред
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между нас, когато се яви такъв модел, ние много по-лесно и по-бързо, може да го предложим за
внедряване в тези общини.
Фокус: Какви са процедурите по получаването на европейски сертификат за екоавтобуси?
Иван Костов: Сертифицирането става в лицензирана лаборатория като за екоавтобусите това
се извършва в Холандия. Системата за лаборатории, които имат определени права, е много
сложна. В момента работим много активно с Министерство на транспорта, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация”, тъй като в България има лиценз за лаборатория, но
няма акредитация. Акредитация имат само немски лаборатории на територията на България.
Услугата рязко поскъпна и в момента, ако човек иска да регистрира ремарке за колата си, е
толкова скъпо, че просто не си заслужава. В тази връзка, заедно с „Булминерал”, по мярка
„Конкурентоспособност” в подкрепа на клъстерите в България по мярка 3, ще кандидатстваме
с проект, с който да направим лаборатория за изпитване на електрически превозни средства на
територията на завода в Брезник. Сертифицирането е доста сложен и скъп процес, когато става
въпрос за автобуси. Затова няма електрически автобуси, които да се движат по пътищата на
България, и ние очакваме, че това реално ще се случи до края на годината.
Фокус: Каква ще бъде цената на билетите на електрически автобуси?
Иван Костов: Цената на автобусните билети не би трябвало да се променя и ще бъде такава,
каквато е за целия останал транспорт.
Фокус: По-скъпа ли е поддръжката на екоавтобусите?
Иван Костов: Точно обратното. Няма масла, гориво, с което да работи, електрическият двигател
не се чупи, така както другия двигател. Екоавтобусите нямат ауспуси, каквито има при един
автомобил със стандартен двигател. Всички тези показатели правят едно електрическо
средство, независимо какво е, доста по-лесно и по-евтино за поддръжка. Когато имате
автомобил, трябва задължително да смените маслата, филтрите и т.н. на определен брой
пропътувани километри и в зависимост от производителя. Този разход е доста сериозен,
особено при автобусите. При екоавтобусите всички тези разходи отпадат. Електрическите
автобуси могат да изминават около 200 км. с едно зареждане. Те могат да се зареждат на
крайна станция изцяло, за времетраене от час и половина.
Фокус: Как смятате да популяризирате зелената линия?
Иван Костов: Това е въпрос на маркетинг. Целта е първо да се види какви ще бъдат реалните
параметри на линията и тогава вече следва популяризирането. То ще се осъществява чрез
наши партньори, медии, събития, директни срещи с общини и превозвачи. Става въпрос за
бизнес модел, а не за модел за масов клиент. Когато автобусът тръгне, не е нужно да бъде
популяризиран толкова много, защото хората ще го видят. По тази линия се возят едни и същи
хора, те ще видят автобусите и си кажат мнението. Трябва да насърчим превозвачите да
използват електрически автобуси и да бъдат убедени, че това е ефективно.
Фокус: В кои други държави съществуват подобни зелени линии?
Иван Костов: Ние се движим успоредно с Европа. В момента този процес стартира навсякъде.
Много електрически автобуси има в Китай, Уругвай поръча много автобуси, Холандия тръгва по
този път, Чехия, Словакия, Испания. България е заедно с останалите държави. За никоя страна
не може да се каже – ето, тук вече всичко работи. Сега е прохождането и стартът на зеления
транспорт за цяла Европа. Ако някои са малко по-напред при автомобилите, предвид това, че
са малко по-богати държави, както Германия, Италия и т.н., при автобусите, всички сме на
старта.
Фокус: Какви други плюсове на зелените автобуси бихте посочили?
Иван Костов: Няма да се използват течни горива, масла. Те не замърсяват околната среда,
докато работят. Много хора биха казали, че при производството им има вредни газове, което е
така. Но в процеса на експлоатация на такъв автобус в постоянната си работа и изминати
километри, той не отделя, нито вредни газове, нито изхвърля масла, които трябва да се
преработват. Надяваме се намалената цена за горива, да направи екоавтобусите порентабилни, като транспорт и по-приемливи за транспортните фирми. Ако един електрически
автобус е 80-местен и се използва ефективно, той се изплаща за около 4 години и половина
изцяло. Ако се сложи един електрически автобус на мястото на дизелов такъв по една от
средните или дългите линии в София, той ще се изплати за 4 години и половина и след това ще
бъде на плюс. Зелените автобуси са доста рентабилни и се надяваме, че тази схема ще
потръгне, защото в годините автобусът се изплаща и печели.
Екоавтобуси в столицата биха били много ефективни. Имаме предварителни разговори със
Столична община. Договорката ни е, когато създадем модел и параметрите му бъдат
обследвани, да го представим за оценка от страна на общината.
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На 19 октомври 2012 г. предишното правителство подписа документ за подпомагане на
производството и потреблението на електрически превозни средства до 2014 г. Искаме да
създадем национална програма със срок до 2025 г., в която да бъдат точно упоменати място на
бизнеса, местните общински власти, централната власт, научните звена по темата
електрическа мобилност. Тоест една национална програма за електрическа мобилност –
България 2025 г. Това може да бъде реален и дългосрочен план, в който да се развие
електрическата мобилност, като част от икономиката на България.
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Заглавие: Цветомир Михов: От опонентите си чувам само празни обещания и добри
пожелания, но никакви цифри и факти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Най-лесно е да се обещава в предизборна кампания и аз това чух от опонентите си само добри пожелания и никакви цифри и факти, които да подкрепят предизборните им
програми.“ Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ Цветомир Михов по време
на открита дискусия, организирана от КНСБ-Габрово. На нея беше представен Меморандумът
на КНСБ за социално-икономическо и обществено-икономическо развитие на България за
периода 2013-2017 г. и беше дискутиран от кандидатите за народни представители.
„Бъдете сигурни, от опита, който имам в подобни дебати, че всеки от кандидатите, които са тук,
ще ви каже, че до голяма степен техните предизборни програми препокриват вашия
меморандум.“, каза още Михов. По повод заявката на представителите на опозиционните
партии, че ще увеличат минималната работна заплата, Михов уточни, че правителството на
ГЕРБ е заварило минимална работна заплата в размер на 240 лв., а в момента е 310 лв., което
е 28% увеличение. „Нима мислите, че ние не можехме да увеличим още минималната работна
заплата. Но някой пита ли бизнеса - той има ли възможност в момента да изплаща по-висока
заплата или ако я изплаща - колко души ще освободи, за да си компенсира разходите“, попита
риторично Михов. Той уточни, че със сигурност заплатите трябва да се увеличават, но първо на
бизнеса трябва да се даде възмжност да бъде по-конкурентоспособен, да има по-ниско
енергоемко производство, да има по-голяма производителност на труда и чак тогава държавата
да изисква по-високи заплати. „В тази затворена система при едно необмислено увеличение на
минималната работна заплата, риск поемаме всички - и държава, и бизнес и работници“,
добави Михов.
Във връзка с посланията на опонентите за подоходно облагане, Михов заяви, че няма по-лош
знак от една държава към инвеститорите от това да сменя данъчната си политика през няколко
години. „Чуждите инвеститори искат да знаят, когато дойдат в една държава, че могат да
прогнозират разходите си за следващите 5-10 години. Отделно въведем ли подоходно облагане
с необлагаем минимум, това автоматично ще образува дупка в бюджета в размер на 1 милиард
и 300 хил. лв. Кажете, кого ще лишим от заплати - лекари ли, учители ли, социални работници
ли?“, обърна се Михов към водача на листата на КБ за габровска област Йордан Стойков, който
изложи тази идея.
На идеите на опонентите по отношение на политиката към малките и средни предприятия,
Михов им припомни, че при Тройната коалиция усвояемостта от предприятията по ОП
„Конкурентоспособност“ е била до 8 милиона, а в момента е 1 милиард. „Това е начинът
малките и средни предприятия да станат конкурентоспособни и същевременно по-малко
енергоемки. Вие знаете, че основният свеж ресурс, който може да влезе в страната ни, е този
от европейските програми.“, добави Цветомир Михов.
Във връзка с повдигнати въпроси, касаещи социалната сфера, Михов обясни, че през мандата
на Правителството на ГЕРБ над 500 000 души са се възползвали от програмите на социалното
министерство, над 800 милиона лева са били насочени за социално слаби, безработни, за нов
старт в кариерата, за помощи и т.н., а за тази година за социалната сфера са предвидени над
130 млн. европейско финансиране и 30 милиона национално.
„Това са реалните цифри, такива са реалните приоритети, върху които можем да говорим и
коментираме, а не празните обещания, които звучат като добри пожелания и които чух от вас“,
коментира още Цветомир Михов.
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Резюме: „Най-лесно е да се обещава в предизборна кампания и аз това чух от опонентите си само добри пожелания и никакви цифри и факти, които да подкрепят предизборните им
програми.“ Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ Цветомир Михов по време
на открита дискусия, организирана от КНСБ-Габрово. На нея беше представен Меморандумът
на КНСБ за социално-икономическо и обществено-икономическо развитие на България за
периода 2013-2017 г. и беше дискутиран от кандидатите за народни представители.
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Той добави, че представителите на ГЕРБ са единствените политици за годините на прехода,
които открито са признали грешките си, но уточни, че посоката е правилна. „Знаете, че всяка
една държава в Европа, която има дефицит над 3%, автоматично системата я изхвърля от
възможността да ползва европейски средства. Затова нашите усилия бяха насочени натам,
защото за нас, българите, това е най-сигурният ресурс - над 15 милиарда за следващите 7
години, които ще се влеят в държавата. По-сигурен ресурс аз не виждам, като изключим
златото, което ще добиваме, защото чух и такива предизборни обещания“, коментира още
Михов.
Той отбеляза още, че Габрово е на първо място по усвояемост на евросредства на човек от
населението и на трето място по абсолютни стойности.
На въпрос на представителите на КНСБ за проекта за Западен обходен път и тунел под Шипка,
Михов припомни, че за ЗОП вече има осигурено финансиране, има и избран изпълнител. В
момента тече обжалване на процедурата, което се очаква да приключи в края на май и тогава
да започне и строителсвото. За тунела под Шипка Цветомир Михов уточни, че той е включен за
финансиране по ОП „Транспорт“ за периода 2014-2020 г. „Неприятно за мен е, че има наши
съграждани, може да са трима, но ги има, които обжалват изграждането на тунела пред
Европейската комисия. Аз и моите колеги обаче сме приели този проект като кауза и ще
продължим да работим за него, защото само тогава можем истински да говорим за перспективи
пред областта, създаване на работни места и привличане на инвестиции“, добави Михов.
Той отговори и на въпрос, свързан с проблема с водоснабдяването на севлиевска община. В
началото Михов опонира на водача на листата на Коалиция за България Йордан Стойков, който
е бивш кмет на Севлиево и който заяви, че се надява през следващия програмен период да
бъдат осигурен средства за изграждане на водохранилище, още повече, че има проект за
язовир „Мокра бяла“. „Г-н Стойков, оперативните програми не финансират изграждането на
язовири, иначе досега да го бяхме построили, бъдете сигурен“, опонира Цветомир Михов. За
разрешаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево Михов обясни, че правителството
на ГЕРБ е финансирало с милион и половина целеви средства, отпуснати по програма
ПУДООС, подмяна на водопровода като мярка за решаване на част от проблема. За
останалата част - в момента ВиК-Габрово проектира водопровод, който да захрани 9 габровски
села от язовир „Христо Смирненски“, които към момента се водоснабдяват от Севлиево. По
думите на Михов това ще реши проблема в тези села, в същото време ще облекчи
водопреносната мрежа на Общината Севлиево и не на последно място - този водопровод ще
служи като начало, от което ще бъде изграден байпас, чрез който при критични нужди
севлиевска община ще бъде захранвана от габровския язовир „Христо Смирненски“.
Накрая Цветомир Михов призова останалите кандидати, ако влязат в Народното събрание, да
не забравят, че са избрани от хората от габровска област и че ангажиментът им е най-вече
точно към тези хора, а не само към законодателната дейност.
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Резюме: 33 договора за 18 милиона лева са сключени през последните четири години от 28
фирми в областта по оперативна програма „Конкуретноспособност“. В следващия програмен
период малкия и среден бизнес ще има достъп до 3 милиарда лева по оперативната програма.
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Заглавие: Делян Добрев: 33 договора за 18 милиона лева по програма
“Конкурентноспособност” са сключени за 4 години в хасковска област
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 33 договора за 18 милиона лева са сключени през последните четири години от 28
фирми в областта по оперативна програма „Конкуретноспособност“. В следващия
програмен период малкия и среден бизнес ще има достъп до 3 милиарда лева по оперативната
програма. Това стана ясно след посещение на Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в
Хасково във фирма специализирана в дизайна, производството и изграждането на съоръжения
за игри и обзавеждането на детски площадки. Предприятието притежава модерни технологии и
машини, спечелени по проект по ОП „Конкуретноспособност“.
„Тази компания е хубав пример как по оперативната програма Държавата е успяла да
помогне стоките, които произвежда да са конкурентноспособни на международните пазари“,
каза Добрев и подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко
възможно, за да засили подкрепата си за бизнеса. Той припомни, че е предвидено доразвиване
на функционалностите на електронната информационна система за управление и наблюдение
на проектите (ИСУН) и обясни, че осигурените три милиарда по програма
„Конкуретноспособност“ ще бъдат насочени към производствените предприятия.
“От 10 години планирам такава инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и
оперативната програма. Това е реална помощ, гарантираща работни места“, каза
собственикът на фирмата Драгомир Андонов. Той добави че през последните години вече има
реални възможности за развитие на високотехнологичен бизнес.
Делян Добрев разговаря и с работниците на фирмата. “ Държавата няма как да осигури
обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са за чиновници, които ще се
издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние гарантираме подкрепа на бизнеса,
който разкрива реални работни места“, каза Делян Добрев. Той припомни че при предишното
правителство на тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски
програми заради скандали от типа “Братко и батко“.
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Резюме: През последните четири години в Хасковска област по програма
“Конкурентноспособност“ са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18
милиона лева”. Това каза при посещението си в хасковска фирма за производство на
съоръжения за детски площадки водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев: Ние гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални
работни места
Подзаглавие:
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Текст:
През
последните
четири
години
в
Хасковска
област
по
програма
“Конкурентноспособност“ са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18
милиона лева”. Това каза при посещението си в хасковска фирма за производство на
съоръжения за детски площадки водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев.
“За следващия програмен период са предвидени 3 милиарда лева за малкия и среден бизнес
по “Конкурентноспособност“, за да могат тези предприятия да се развиват. Тази компания е
хубав пример как по оперативната програма държавата е успяла да помогне стоките, които
произвежда да са конкурентноспособни на международните пазари“, каза Добрев и подчерта,
че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко възможно, за да засили
подкрепата си за бизнеса.
Той припомни, че е предвидено доразвиване на функционалностите на електронната
информационна система за управление и наблюдение на проектите (ИСУН). Това ще подобри,
олекоти и улесни процеса по кандидатстване и реализиране на проектите и ще повиши
прозрачността и контрола от страна на гражданското общество.
Същата фирма има и втори спечелен проект, оборудването по който ще пристигне в края на
май. “В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10 години планирам такава
инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и оперативната програма. Това е
реална помощ, гарантираща работни места”, каза собственикът на фирмата Драгомир Андонов.
Той добави че през последните години вече има реални възможности за развитие на
високотехнологичен бизнес.
“Държавата няма как да осигури обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са
за чиновници, които ще се издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние
гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални работни места”, каза на среща с
работниците във фирмата Делян Добрев. Той припомни че при предишното правителство на
тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски програми заради
скандали от типа “Братко и батко”.
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Връзка:
http://www.standartnews.com/regionalni/dobrev_vnesohme_18_mlnlv_za_4_godini_v_haskovsko185664.html
Брой думи: 189
Резюме: Хасково. 18 млн. лв. по 33 сключени договора с 28 фирми по програма
"Конкурентноспособност" са сключени за 4 години в Хасковска област, отчет водачът на
листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев при срещата си с местна фирма -производител на
съоръжения за детски площадки.
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Заглавие: Добрев: Внесохме 18 млн.лв. за 4 години в Хасковско
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Хасково. 18 млн. лв. по 33 сключени договора с 28 фирми по програма
"Конкурентноспособност" са сключени за 4 години в Хасковска област, отчет водачът на
листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев при срещата си с местна фирма -производител на
съоръжения за детски площадки.
Той обясни, че за следващия програмен период са предвидени 3 млрд.лв. за малкия и среден
бизнес по "Конкурентноспособност". Парите са за подпомагане развитието на малките и
средни предприятия. Добрев подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще
направи всичко възможно, за да засили подкрепата си към бизнеса. Той припомни, че е
предвидено доразвиване на функционалностите на електронната информационна система за
управление и наблюдение на проектите (ИСУН). Това ще подобри, олекоти и улесни процеса по
кандидатстване и реализиране на проектите и ще повиши прозрачността и контрола от страна
на гражданското общество.
"В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10 години планирам такава
инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и оперативната програма. Това е
реална помощ, гарантираща работни места", каза собственикът на фирмата Драгомир Андонов.
Той добави че през последните години вече има реални възможности за развитие на
високотехнологичен бизнес .

21

Дата: 24.04.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/195810
Брой думи: 311
Резюме: Бившият министър даде за пример фирми, спечелили проекти по
“Конкурентноспособност“
През последните четири години в Хасковска област по програма “Конкурентноспособност“ са
сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18 милиона лева”. Това каза при
посещението си в хасковска фирма за производство на съоръжения за детски площадки
водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев: Ние гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални
работни места
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
Бившият
министър
даде
за
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фирми,
спечелили
проекти
по
“Конкурентноспособност“
През последните четири години в Хасковска област по програма “Конкурентноспособност“ са
сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18 милиона лева”. Това каза при
посещението си в хасковска фирма за производство на съоръжения за детски площадки
водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев.“За следващия програмен период са
предвидени 3 милиарда лева за малкия и среден бизнес по “Конкурентноспособност“, за да
могат тези предприятия да се развиват. Тази компания е хубав пример как по оперативната
програма държавата е успяла да помогне стоките, които произвежда да са
конкурентноспособни на международните пазари“, каза Добрев и подчерта, че в следващ
мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко възможно, за да засили подкрепата си за
бизнеса.
Той припомни, че е предвидено доразвиване на функционалностите на електронната
информационна система за управление и наблюдение на проектите (ИСУН). Това ще подобри,
олекоти и улесни процеса по кандидатстване и реализиране на проектите и ще повиши
прозрачността и контрола от страна на гражданското общество.
Същата фирма има и втори спечелен проект, оборудването по който ще пристигне в края на
май. “В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10 години планирам такава
инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и оперативната програма. Това е
реална помощ, гарантираща работни места”, каза собственикът на фирмата Драгомир Андонов.
Той добави че през последните години вече има реални възможности за развитие на
високотехнологичен бизнес.
“Държавата няма как да осигури обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са
за чиновници, които ще се издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние
гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални работни места”, каза на среща с
работниците във фирмата Делян Добрев. Той припомни че при предишното правителство на
тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски програми заради
скандали от типа “Братко и батко”.
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Заглавие: Цветомир Михов: От опонентите си чувам само празни обещания и добри
пожелания, но никакви цифри и факти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Най-лесно е да се обещава в предизборна кампания и аз това чух от опонентите си само добри пожелания и никакви цифри и факти, които да подкрепят предизборните им
програми." Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ Цветомир Михов по време
на открита дискусия, организирана от КНСБ-Габрово. На нея беше представен Меморандумът
на КНСБ за социално-икономическо и обществено-икономическо развитие на България за
периода 2013-2017 г. и беше дискутиран от кандидатите за народни представители.
„Бъдете сигурни, от опита, който имам в подобни дебати, че всеки от кандидатите, които са тук,
ще ви каже, че до голяма степен техните предизборни програми препокриват вашия
меморандум.", каза още Михов. По повод заявката на представителите на опозиционните
партии, че ще увеличат минималната работна заплата, Михов уточни, че правителството на
ГЕРБ е заварило минимална работна заплата в размер на 240 лв., а в момента е 310 лв., което
е 28% увеличение. „Нима мислите, че ние не можехме да увеличим още минималната работна
заплата. Но някой пита ли бизнеса - той има ли възможност в момента да изплаща по-висока
заплата или ако я изплаща - колко души ще освободи, за да си компенсира разходите", попита
риторично Михов. Той уточни, че със сигурност заплатите трябва да се увеличават, но първо на
бизнеса трябва да се даде възмжност да бъде по-конкурентоспособен, да има по-ниско
енергоемко производство, да има по-голяма производителност на труда и чак тогава държавата
да изисква по-високи заплати. „В тази затворена система при едно необмислено увеличение на
минималната работна заплата, риск поемаме всички - и държава, и бизнес и работници",
добави Михов.
Във връзка с посланията на опонентите за подоходно облагане, Михов заяви, че няма по-лош
знак от една държава към инвеститорите от това да сменя данъчната си политика през няколко
години. „Чуждите инвеститори искат да знаят, когато дойдат в една държава, че могат да
прогнозират разходите си за следващите 5-10 години. Отделно въведем ли подоходно облагане
с необлагаем минимум, това автоматично ще образува дупка в бюджета в размер на 1 милиард
и 300 хил. лв. Кажете, кого ще лишим от заплати - лекари ли, учители ли, социални работници
ли?", обърна се Михов към водача на листата на КБ за габровска област Йордан Стойков, който
изложи тази идея.
На идеите на опонентите по отношение на политиката към малките и средни предприятия,
Михов им припомни, че при Тройната коалиция усвояемостта от предприятията по ОП
„Конкурентоспособност" е била до 8 милиона, а в момента е 1 милиард. „Това е начинът
малките и средни предприятия да станат конкурентоспособни и същевременно по-малко
енергоемки. Вие знаете, че основният свеж ресурс, който може да влезе в страната ни, е този
от европейските програми.", добави Цветомир Михов.
Във връзка с повдигнати въпроси, касаещи социалната сфера, Михов обясни, че през мандата
на Правителството на ГЕРБ над 500 000 души са се възползвали от програмите на социалното
министерство, над 800 милиона лева са били насочени за социално слаби, безработни, за нов
старт в кариерата, за помощи и т.н., а за тази година за социалната сфера са предвидени над
130 млн. европейско финансиране и 30 милиона национално.
„Това са реалните цифри, такива са реалните приоритети, върху които можем да говорим и
коментираме, а не празните обещания, които звучат като добри пожелания и които чух от вас",
коментира още Цветомир Михов.
Той добави, че представителите на ГЕРБ са единствените политици за годините на прехода,
които открито са признали грешките си, но уточни, че посоката е правилна. „Знаете, че всяка
една държава в Европа, която има дефицит над 3%, автоматично системата я изхвърля от
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Резюме: „Най-лесно е да се обещава в предизборна кампания и аз това чух от опонентите си само добри пожелания и никакви цифри и факти, които да подкрепят предизборните им
програми." Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ Цветомир Михов по време
на открита дискусия, организирана от КНСБ-Габрово.
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възможността да ползва европейски средства. Затова нашите усилия бяха насочени натам,
защото за нас, българите, това е най-сигурният ресурс - над 15 милиарда за следващите 7
години, които ще се влеят в държавата. По-сигурен ресурс аз не виждам, като изключим
златото, което ще добиваме, защото чух и такива предизборни обещания", коментира още
Михов.
Той отбеляза още, че Габрово е на първо място по усвояемост на евросредства на човек от
населението и на трето място по абсолютни стойности.
На въпрос на представителите на КНСБ за проекта за Западен обходен път и тунел под Шипка,
Михов припомни, че за ЗОП вече има осигурено финансиране, има и избран изпълнител. В
момента тече обжалване на процедурата, което се очаква да приключи в края на май и тогава
да започне и строителсвото. За тунела под Шипка Цветомир Михов уточни, че той е включен за
финансиране по ОП „Транспорт" за периода 2014-2020 г. „Неприятно за мен е, че има наши
съграждани, може да са трима, но ги има, които обжалват изграждането на тунела пред
Европейската комисия. Аз и моите колеги обаче сме приели този проект като кауза и ще
продължим да работим за него, защото само тогава можем истински да говорим за перспективи
пред областта, създаване на работни места и привличане на инвестиции", добави Михов.
Той отговори и на въпрос, свързан с проблема с водоснабдяването на севлиевска община. В
началото Михов опонира на водача на листата на Коалиция за България Йордан Стойков, който
е бивш кмет на Севлиево и който заяви, че се надява през следващия програмен период да
бъдат осигурен средства за изграждане на водохранилище, още повече, че има проект за
язовир „Мокра бяла". „Г-н Стойков, оперативните програми не финансират изграждането на
язовири, иначе досега да го бяхме построили, бъдете сигурен", опонира Цветомир Михов. За
разрешаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево Михов обясни, че правителството
на ГЕРБ е финансирало с милион и половина целеви средства, отпуснати по програма
ПУДООС, подмяна на водопровода като мярка за решаване на част от проблема. За
останалата част - в момента ВиК-Габрово проектира водопровод, който да захрани 9 габровски
села от язовир „Христо Смирненски", които към момента се водоснабдяват от Севлиево. По
думите на Михов това ще реши проблема в тези села, в същото време ще облекчи
водопреносната мрежа на Общината Севлиево и не на последно място - този водопровод ще
служи като начало, от което ще бъде изграден байпас, чрез който при критични нужди
севлиевска община ще бъде захранвана от габровския язовир „Христо Смирненски".
Накрая Цветомир Михов призова останалите кандидати, ако влязат в Народното събрание, да
не забравят, че са избрани от хората от габровска област и че ангажиментът им е най-вече
точно към тези хора, а не само към законодателната дейност.
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Резюме: 33 договора за 18 милиона лева са сключени през последните четири години от 28
фирми в областта по оперативна програма „Конкуретноспособност". В следващия програмен
период малкия и среден бизнес ще има достъп до 3 милиарда лева по оперативната програма.
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Заглавие: Делян Добрев: 33 договора за 18 милиона лева по програма
“Конкурентноспособност” са сключени за 4 години в хасковска област
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 33 договора за 18 милиона лева са сключени през последните четири години от 28
фирми в областта по оперативна програма „Конкуретноспособност". В следващия
програмен период малкия и среден бизнес ще има достъп до 3 милиарда лева по оперативната
програма. Това стана ясно след посещение на Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в
Хасково във фирма специализирана в дизайна, производството и изграждането на съоръжения
за игри и обзавеждането на детски площадки. Предприятието притежава модерни технологии и
машини, спечелени по проект по ОП „Конкуретноспособност".
„Тази компания е хубав пример как по оперативната програма държавата е успяла да
помогне стоките, които произвежда да са конкурентноспособни на международните пазари",
каза Добрев и подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко
възможно, за да засили подкрепата си за бизнеса. Той припомни, че е предвидено доразвиване
на функционалностите на електронната информационна система за управление и наблюдение
на проектите (ИСУН) и обясни, че осигурените три милиарда по програма
„Конкуретноспособност" ще бъдат насочени към производствените предприятия.
"От 10 години планирам такава инвестиция и я постигнах сега с помощ от Държавата и
оперативната програма. Това е реална помощ, гарантираща работни места", каза
собственикът на фирмата Драгомир Андонов. Той добави че през последните години вече има
реални възможности за развитие на високотехнологичен бизнес.
Делян Добрев разговаря и с работниците на фирмата. " Държавата няма как да осигури
обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са за чиновници, които ще се
издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние гарантираме подкрепа на бизнеса,
който разкрива реални работни места", каза Делян Добрев. Той припомни че при предишното
правителство на тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски
програми заради скандали от типа "Братко и батко".
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Заглавие: Български ИКТ износители искат различна държавна подкрепа за панаири и
други дейности в чужбина
Подзаглавие:
Автор: Тихомир Иванов
Текст: Представители на българския ИКТ бизнес предпочитат държавната подкрепа за участие
на международни изложения да не е предварително насочена към няколко събития, а да е погъвкава, за да обхваща например повече изложения, включително нишови
Държавата да поема половината от разходите на всички фирми, които са решили да участват в
международно изложение и са готови да вложат и собствени средства за тази цел. Това
предложи Николай Илиев, президент и съосновател на Datecs (Датекс), по време на втората
годишна кръгла маса „Bulgarian ICT Watch – Възможности и успешни стратегии за ИКТ износ“.
„Голямото предимство на подобен подход е, че в този случай отпада необходимостта
държавната институция сама да решава кои са най-перспективните продукти или фирми“, както
и най-заслужаващите си изложения, добави той. Мнението му бе подкрепено от Георги
Брашнаров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании
(БАСКОМ), и Ивайло Славов, член на Борда на Българската аутсорсинг асоциация (БАА), които
бяха другите двама представители на българския ИКТ бизнес сред участниците на кръглата
маса.
Събитието бе организирано в София от ICT Media, Българската агенция за инвестиции (БАИ) и
БАСКОМ и със съдействието на Българска асоциация на информационните технологии (БАИТ)
и БАА. Генерален партньор на инициативата бе InterConsult Bulgaria (ИнтерКонсулт България),
a официални партньори бяха Datecs и Sofia Airport Center.
Николай Илиев предложи, „ако някой има продукт с експортен потенциал или дори само идея за
него, и толкова вярва в неговото развитие, че е готов да инвестира в него собствени или заети
от банка пари, но на негово име, тогава държавата да му помага с още толкова грантови
средства“. Той заяви, че това е принцип, който се е доказал като достатъчно ефективен в
страни с големи успехи в износа, като Германия.
„Напълно заставам зад последната идея. За нас също е било важно да се фокусират малкото
средства, които има, в прагматични и успешни мероприятия, а не да се правят масовки“,
съгласи се Георги Брашнаров.
„Не само абсолютно споделям последната идея, но мога да кажа, че можехме да я приложим
преди два месеца на панаира CeBIT, където сами финансирахме собствения си щанд – каза
Ивайло Славов, който е и изпълнителен директор на компанията Bulpros (Булпрос). – Щеше да
бъде чудесно, ако държавата ни беше подпомогнала в това. Но това, че нямаше държавен
щанд, не ни попречи да участваме.“
Подобно мнение и опит сподели и един от посетителите на събитието – Кирил Русев от
българския стартъп в сферата на образованието Nimero (Нимеро). Неговата фирма също е
участвала на международно изложение през изминалата година. „Абсолютно сами си го
финансирахме, макар че сумата беше голяма за нас, имайки предвид, че досега оперирахме
само на локалния пазар. Според мен, държавната помощ определено има смисъл за
стартиращи компании, било чрез национален щанд, било чрез частична помощ за
самостоятелно участие”, каза той.
Според Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, споделянето на такива разходи е
добра идея и най-доброто, което държавата може да прави, е директно да дава пари на
бизнеса, вместо да се опитва да го регулира прекалено много. Той обаче добави, че, ако няма
някакъв добър механизъм, с който да се прецени на кои събития е най-добре да се ходи, „или
трябва да имаме огромни чували с пари, за да финансираме всички тези участия, или няма да
се отиде на всички и тогава пак ще има недоволни фирми и организатори на мероприятия“.
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Ивайло Славов коментира, че това би трябвало да е предмет на обществена дискусия, на която
да се приоритизират най-важните събития за съответните индустрии.
Николай Илиев обаче заяви, че няма да е лесно да се определят кои са изложенията, за които
държавата следва да помага, затова всяка фирма трябва сама да си ги определи. Той даде
пример с Datecs. „Ние може би от 20 г. участваме на CeBIT. Това действително е много важно
събитие – на него не само намираме нови партньори, но и показваме на старите си партньори,
че продължаваме да присъстваме. Но от 2-3 г. участваме и на CARTES в Париж – най-голямото
изложение за платежни технологии, карти и т. н. Това е едно по-фокусирано мероприятие, но аз
смятам, че бъдещето е на по-фокусираните събития. Затова мисля, че всеки би следвало да
определи и да предложи на държавата къде очаква да бъде подпомогнат, ако така или иначе
ще харчи и от собствените си пари. Не бих търсил силно администриране, достатъчно е да се
задели някаква сума от бюджета, с която да се подпомагат фирмите, които са се усмелили да
участват. Вярвам, че от това ще има реална полза“, обясни той.
Никола Стоянов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП), също изложи мнението си по въпроса.
От една страна, той посочи, че е съгласен с препоръките на бизнеса, че държавата е разумно
да подпомогне една част, а не да плати за цялото участие. „Това, че ние предлагаме безплатна
панаирна площ води до нездррави интереси тя да се използва. Простата сметка е, че с парите,
с които можем изцяло да покрием участието на 15 фирми на един щанд, можем да заведем 18,
ако те обаче си покрият 20% от разходите. Така бихме допринесли повече, а и фирмите не биха
се натоварили много с тези 20%“, каза той.
От друга страна, опитът на Никола Стоянов показва, че много фирми в началото, когато са помалки, ходят с общите щандове, защото така е най-евтино, а, когато добият достатъчно знания
и самочувствие, предпочитат да си платят за отделен, по-хубав щанд. Впоследствие обаче
идва момент, в който фирмите виждат, че е хубаво да са част от един сектор и една държава. И
Никола Стоянов се надява ИАНМСП, другите отговорни институции и бизнес да направят с
всеобщи усилия така, че „Made in Bulgaria“ да значи много хубави неща. Тогава и за вас ще е от
полза да сте на един общ български щанд“, добави той.
„Координацията и доброто сътрудничество между фирмите от информационните и
комуникационните технологии е повод за все по-често срещаното определение за нашата
страна като „Силициевата долина на Балканите“ – каза Виолета Лорер, заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма. – Бих искала да ви уверя, че в налагането на тази визия в
лицето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма вие имате сериозен и
надежден партньор. Ние работим усилено, за да повишим информираността на бизнеса
относно възможностите за допълнително финансиране чрез средства от европейските фондове
за стартъп хъбове, кредити с ниска лихва по инициативата JEREMIE и други. Съвместно с БАИ
представяме сектора на бизнес изложения в САЩ, Западна Европа и Азия.“
Никола Стоянов увери присъстващите, че целта е една – всички фирми да станат по-богати, за
да станат и служители повече и по-богати и по този начин цялата държава да стане по-богата.
И, ако износът е това, което може да спомогне за постигнето на тази цел, има много пътища
към него, а един от тях са панаирите.
Затова и ИАНМСП планира да подобри качеството на спонсорираното от държавата участие по
международни изложения, което обаче ще доведе до това да бъдат покрити по-малък брой
събития. „Ще се стремим всяко участие да е наистина сериозно – с по-големи щандове, с
програма, със съпътстващи събития, за да може на нашите фирми да говорят за
чуждестранните щандове, а чуждестранните фирми да говорят за нашия. Дори и участията да
намалят от 50 на 10. Надявам се в следващия програмен период да има повече пари и да
правим 50 като хората. Но просто не виждаме смисъл да правим 50 самоцелно – каза той. – В
допълнение част от търговските мисии ще съпътстват панаирите, защото смятаме, че между
самите фирми има големи разлики. Като цяло, сред МСП има фирми, които са готови да отидат
на един панаир, и други, които не са готови. За компаниите, които трябва да подготвим да
отидат на панаир, ще организираме търговски мисии, така че да го посетят, да се ориентират в
обстановката. Целта е всяка фирма да представи държавата добре и наистина да извлече
полза от участието си.“
Агенцията организира и форуми в България, като тази дейност също ще бъде продължена.
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Брой думи: 312
Резюме: През последните четири години в хасковска област по програма
"Конкурентноспособност" са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18
милиона лева.
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"Конкурентноспособност" са сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18
милиона лева. Това каза при посещението си в хасковска фирма за производство на
съоръжения за детски площадки водачът на листата на ГЕРБ в региона Делян Добрев. За
следващия програмен период са предвидени 3 милиарда лева за малкия и среден бизнес по
"Конкурентноспособност", за да могат тези предприятия да се развиват.
Тази компания е хубав пример как по оперативната програма държавата е успяла да помогне
стоките, които произвежда да са конкурентноспособни на международните пазари, каза Добрев
и подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ правителството ще направи всичко възможно, за да
засили подкрепата си за бизнеса.
Делян Добрев припомни, че е предвидено доразвиване на функционалностите на електронната
информационна система за управление и наблюдение на проектите (ИСУН). Това ще подобри,
олекоти и улесни процеса по кандидатстване и реализиране на проектите и ще повиши
прозрачността и контрола от страна на гражданското общество.
Фирма "Ареа", в която беше днешната визита, има и втори спечелен проект, оборудването по
който ще пристигне в края на май. "В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10
години планирам такава инвестиция и я постигнах сега с помощ от държавата и оперативната
програма. Това е реална помощ, гарантираща работни места, каза собственикът Драгомир
Андонов. Той добави че през последните години вече има реални възможности за развитие на
високотехнологичен бизнес.
Държавата няма как да осигури обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са за
чиновници, които ще се издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас. Ние гарантираме
подкрепа на бизнеса, който разкрива реални работни места, каза на среща с работниците във
фирмата Делян Добрев. Той припомни че при предишното правителство на тройната коалиция
дори бе спряно финансирането по редица европейски програми заради скандали от типа
"Братко и батко".
Купуването и продаването на гласове е престъпление
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Резюме: Денислава Йорданова: Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени
изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика“.
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Заглавие: Областен информационен център - Търговище
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Денислава Йорданова: Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са
направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените произтичат от настъпили изменения в
нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат
в сила от датата на издаването на заповедта.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са
публикувани
на
интернет
страницата
на
ОП
„Конкурентоспособност“
–
www.opcompetitiveness.bg.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност
и зелена икономика“
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Резюме: Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност и
зелена икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени
изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика“.
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Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка.
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Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност и зелена
икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са
направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените произтичат от настъпили изменения в
нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат
в сила от датата на издаването на заповедта.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са
публикувани
на
интернет
страницата
на
ОП
„Конкурентоспособност“
–
www.opcompetitiveness.bg.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност
и зелена икономика“
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Дата: 24.04.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://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: 120
Резюме: Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени
изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика“.

Медиен мониторинг | 4/25/2013

Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност
и зелена икономика“
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са
направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените произтичат от настъпили изменения в
нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат
в сила от датата на издаването на заповедта.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са
публикувани
на
интернет
страницата
на
ОП
„Конкурентоспособност“
–
www.opcompetitiveness.bg.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност
и зелена икономика“
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Дата: 24.04.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://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: 296
Резюме: На 22 април екипът на ОИЦ-Ловеч проведе информационен ден в красивия балкански
град Априлци. Екипът на ОИЦ-Ловеч посети ЕТ "Сима Яким Михов", където г-н Йонко Михов,
управител на фирмата, разказа за реализираните проекти по Оперативна програма
"Конкурентоспособност".

Медиен мониторинг | 4/25/2013

Заглавие: Областен информационен център Ловеч
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 10 часа
Един ден на ОИЦ-Ловеч в Априлци (54 снимки)
На 22 април екипът на ОИЦ-Ловеч проведе информационен ден в красивия балкански град
Априлци. Екипът на ОИЦ-Ловеч посети ЕТ "Сима Яким Михов", където г-н Йонко Михов,
управител на фирмата, разказа за реализираните проекти по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". По-късно екипът на ОИЦ-Ловеч посети фирма "МАК и КО" ЕООД,
където разговаря с г-н Макавей Макавеев, който ни запозна с историята на кандидатстването и
изпълнението на проекти на фирмата по ОП "Конкурентоспособност“ и ОП "Развитие на
човешките ресурси". Във фирма БАЛДИМ- ФЕДЕРН ООД, г-н Кирил Балджиев, управител ни
запозна с проекта на фирмата, който се реализира в момента по ОП "Конкурентоспособност"
и резулатите, които се очаква да бъдат постигнати след изпълнението му. Г-жа Вяра
Балджиева ни разведе в производствените помещения и ни разказа историята на фирмата.
Срещите продължиха със заместник-кмета на Община Априлци, г-жа Красимира Пенкова и
група градинари, работещи по ОП "Развитие на човешките ресурси" в парка в кв.Зла река. С
огромно удоволствие снимахме прекрасния парк изграден с европейски средства. Г-жа Пенкова
разказа на екипа и за други проекти, финансирани със средства от европейските фондове, за
постигнатите резултати и ползи за местната общност и за плановете на общинското
ръководство за новия програмен период 2014 -2020г. Г-н Стойчо Василев, личен асистент по
проект на Община Априлци „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хората с
увреждания и самотно живеещи хора в община Априлци“ ни запозна с работата си по проекта.
В същият ден се проведе и информационната среща на ОИЦ-Ловеч в град Априлци на тема
"Как да бъдем по-успешни през новия програмен период 2014-2020 г." Участниците в срещата
бяха запознати с моменти от планирането на новия програмен период, направена бе и
равносметка на това какво постигнахме за периода 2007-2013, споделени бяха добри практики
от успешно реализирани партньорства в европейски страни.
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