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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
05.04.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 8 

 - национални 8 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 17 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 04.04.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1841  
 
 
Резюме: Водещ: В следващите минути ще се срещнем с Рашид Узунов, който ръководи 
предприятие с 4 спечелени проекта. Те са станали част от бизнес плана на компанията, заради 
което кризата почти е усетена.  
Рашид Узунов: Фирма „Раломекс“ е наследник на машиностроителния завод в град Завет, 
който е създаден пред 76-та година и оттогава досега не е сменял своята дейност. Към днешна 
дата фирмата произвежда почвообработващи машини за т.нар. основна обработка на почвата, 
а именно култиватори, дискови брани, плугове и тракторни валяци. И съответно резервни части 
за всички видове машини от този клас.  
Водещ: Какви проекти реализирахте по ОП „Конкурентоспособност“?  
 
Текст: Водещ: В следващите минути ще се срещнем с Рашид Узунов, който ръководи 
предприятие с 4 спечелени проекта. Те са станали част от бизнес плана на компанията, заради 
което кризата почти е усетена.  
Рашид Узунов: Фирма „Раломекс“ е наследник на машиностроителния завод в град Завет, 
който е създаден пред 76-та година и оттогава досега не е сменял своята дейност. Към днешна 
дата фирмата произвежда почвообработващи машини за т.нар. основна обработка на почвата, 
а именно култиватори, дискови брани, плугове и тракторни валяци. И съответно резервни части 
за всички видове машини от този клас.  
Водещ: Какви проекти реализирахте по ОП „Конкурентоспособност“?  
Рашид Узунов: Нашата работа по програмите по ОП „Конкурентоспособност“ започна още 
със стартирането на самата програма през 2007 г. До момента имаме общо разработени и 
реализирани 4 проекта, като последният проект ние смятаме за най-успешен проект. Именно за 
този проект ние поучихме номинация от МИЕ в категорията изрядни бенефициенти. Първият 
проект, той е най-малък по стойност от четирите проекта. С него ние внедрихме в 
производството една нова машина за разкрой на листов материал, с плазмено и 
газокислородно рязане и внедрихме, т.е. внедрихме и сертифицирахме система за управление 
на околната среда ISO 14000. Вторият проект, който следваше този, по принцип всички наши 
проекти са взаимносвързани един с друг, те са разработени на база нашата стратегия, която 
ние имаме разработена и съответно гонейки тази стратегия, изпълнявайки целите, поставени в 
нея, всеки проект е свързан с тази стратегия. Вторият проект допълни, т.е. внедрихме в 
производство, нашето, машиностроителното, машини за студена обработка на металите, 
именно стругове и обработващи (…) с цифрово-програмно управление, както и една машина, 
един (…) за студено огъване на листови, детайли от листов материал. Този (…) също е с 
цифрово-програмно управление. Общо всичките машини, закупени по този проект, благодарене 
на тях ние внедрихме доста съвременни методи за обработка, иновативни методи за 
обработка, които представляват най-новите технологии към датата на реализиране на проекта 
в областта на машиностроенето. Третият и четвъртият проект, те бяха реализирани почти в 
една и съща година. Като първият проект беше по схемата за внедряване на системи за 
управление на бизнеса, по международно признати стандарти. Ние внедрихме в нашето 
производство т.нар. система за управление на ресурсите на предприятията. Като ние 
внедрихме система от т.нар. висок клас. И съответно със същия проект закупихме и нужния 
хардуер, за да може да работи тази система в нашите условия. И последният проект, който 
реализирахме, той е най-голям по стойност, близо 1 млн.лв. без ДДС, с този проект ние 
внедрихме две роботизирани системи за заваряване от ново поколение, съответно за малки и 
за големи заварени конструкции и една модерна линия за нанасяне на антикорозионни 
покрития, която на този етап няма аналог в България.  
Водещ: Бихте ли разказали за някои от показателите, по които бихме могли да измерим как 
тези 4 проекта подобриха работата на фирмата ви? Имам предвид, да речем, увеличени 
поръчки, стъпване на нови пазари, увеличен брой хора, които работят за вас?  
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Рашид Узунов: По принцип всички проекти първото нещо, което постигнаха като резултат е, че 
се повиши нашата технологичност, т.е. възможността да произвеждаме на високотехнологично 
ниво нашите продукти. Респективно това доведе до подобряване на техния външен вид, 
дизайн, подобри се тяхната функционалност и надеждност, съответно и качество. Като цяло 
към днешна дата нашият капацитет е увеличен с близо 30% спрямо началото на периода на 
изпълнението на всичките проекти….  
Водещ: Спрямо 2007-ма?  
Рашид Узунов: Спрямо 2007-ма. Що се касае за външните пазари, през последните 2 години 
ние плавно имаме ръст на износа. Аз нас той не е много голям, но през миналата година той 
беше близо 8%, а в сравнение с миналата година, тримесечието на тази година имаме ръст 
близо с 10%. Що се касае за работните места, откриването на работните места беше една от 
дейностите по всички проекти, които ние залагахме като изпълнение. Резултатът е пряко 
открити работни места по всичките проекти, 12 работни места, което в сравнение с 80 работни 
места, 12 работни места е доста сериозно увеличение. Още повече, че ние се намираме в един 
регион с много голяма безработица. Така че това е един от сериозните успехи на тези проекти. 
А косвено откритите работните места по време на изпълнението на проектите, временно 
открити места бяха близо мисля, че 10. А косвено откритите работни места, които се наложи да 
открием извън необходимите по проекта, в момента имаме 7. Така че можем да кажем, че общо 
около 19 работни места ние открихме през периода от 2008 г., когато започна реализирането на 
първия проект, до миналата година.  
Водещ: Това са годините, в които най-сериозно се усети отражението на икономическата криза 
у нас?  
Рашид Узунов: Да, именно по принцип нашият бранш селскостопанското машиностроене по-
слабо се усети кризата, тъй като ние обслужваме сектор на земеделието. В този сектор на 
земеделието кризата се усети най-малко, дори можем да кажем, че нямаше криза. При нас тази 
криза се усети слабо, почти не се почувства някакъв спад на производството и на търсенето. 
Това е главно заради структурата на бранша, в който ние работим. Така че за нас кризата не е 
усети в такъв аспект, както се усети в общото машиностроене.  
Водещ: Вие казахте, че всички проекти, които сте разработили и осъществили по ОП, са били 
част от вашия бизнес план. Ползвахте ли външна консултантска помощ, за да разработите 
проектите си, за да сте сигурен, че всъщност ще може да ги реализирате?  
Рашид Узунов: Да, действително първият проект, който ние разработихме изобщо с 
европейски средства, беше още когато се разработваха проекти по програма ФАР. Тогава ние 
разработихме един проект, като използвахме консултантски услуги на бизнес центъра за малки 
и средни предприятия в Русе, който тогава ни помогна ние да изградим тази стратегия, която 
след 2007 г. изпълнявахме, реализирайки целите, поставени в тази стратегия. А що се касае за 
самите проекти след това, наистина използвали сме консултантски услуги на фирми, които ни 
помогнаха за разработването на проектите, но самото условие, че имахме разработена 
стратегия, ясно поставени цели за изпълнението на тази стратегия помогнаха за 
разработването на печеливши проекти.  
Водещ: С кредит ли финансирахте работата по проектите?  
Рашид Узунов: Първият ни проект успяхме да го реализираме с наши средства, но следващите 
проекти използвахме външно финансиране, т.е. с кредит основно. Като използвахме схеми, 
които самите лизингодатели и кредитодатели имаха разработени такива кредитни линии 
специално за ОП „Конкурентоспособност“, за реализирането на проекти по нея.  
Водещ: От гл.т. на опита, който имате на реализирани 4 успешни проекта, как според вас 
трябва да изглежда новата ОП и в кои части от реализацията на проекта трябва да има повече 
експертна помощ за бенефициентите? С оглед на това, че по следващата ОП ще има фирми, 
които за първи път се сблъскват с кандидатстване по европейски проекти и вероятно биха 
срещнали доста повече трудности, отколкото фирми с толкова богат опит.  
Рашид Узунов: В момента това, което се предвижда да стартира в новия период, като идея, 
като стратегия мисля, че отговаря на това, което би следвало да предстои пред нас. С тази 
разлика, че може би някои от процедурите трябва да не са както бяха досега с точно определен 
срок на подаване на проектите, а може би трябва да има, част от проектите да са постоянно 
отворени, т.е. постоянно да се приемат проекти за финансиране, за одобрение. Другият 
проблем, който ние срещнахме при развиването на тези проекти, е т.нар. бумащина при 
изпълнението на проектите. Според мене може би много голяма част от документите, които 
предстоят да се одобряват предварително или и самите одобрения след това от договарящия 
орган, всичко това може да става по електронен път, а не да разкарваме едни документи до 
регионалните звена, те от своя страна до централата в София и после по обратния път 
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обратно. И общо взето нашата практика показва, че може би с близо 30-40% може да се 
съкрати времето за одобрение на всички тези процедури. А що се касае за новите 
бенефициенти, които в възнамеряват, може би не експертната помощ за изготвянето на 
проектите е важна, колкото консултацията преди вземането на решение за реализиране на 
проект. Може би трябва да има схема, която да консултира фирмите да могат те да си изградят 
своята визия, своята стратегия. Защото не можеш да кандидатстваш по дадена схема без ясно 
определени цели какво точно искаш. Т.е. не трябва да кандидатстваме на принципа има едни 
пари, да се наредим ние на опашката, може и да ни дадат. Просто който си мисли, че по този 
начин може да се спечели проект или финансиране, просто се лъже. Всичко трябва да стане с 
много ясно и точно поставени цели и съответно бенефициентите, бъдещите, трябва да са 
наясно, че те не могат да плануват в своите проекти неща, дейности, които им трябват 
примерно през следващата една година. Трябва да са малко с по-дългосрочни виждания 
дейностите, които се влагат.  
Водещ: По време на работата по проектите вие срещнахте ли забавяне от гл.т. на 
управляващия орган? Той в периода се смени управляващият орган, в началото беше 
Агенцията за малки и средни предприятия като междинно звено, после всичко се обедини под 
шапката на една дирекция.  
Рашид Узунов: Проблеми имаше в началото с първия ни проект, когато сроковете за 
одобрение на самите тръжни процедури особено бяха изключително дълги, което може би на 
някои бенефициенти им изигра много лоша шега. Защото се съкратиха сроковете за доставка и 
за монтаж на самите съоръжения или машини. След като се промениха нещата, особено с 
последния ни проект ние нямахме проблеми от това естество. Дори одобренията, които 
получавахме, бяха в много нормални срокове получавани. Но може би там и самият опит, който 
ние натрупахме също помогна, защото, прави ми впечатление, че специалистите в 
териториалните звена са с достатъчно добра квалификация. Проблемът е основно при нас. 
Когато един бенефициент не знае какво му се иска, тогава започват трудностите. Така че 
бъдещите бенефициенти, които не са изпълнявали проекти, ще имат проблеми от такова 
естество. Но аз мисля, че договарящият орган достатъчно добре си организира 
информационните дни, така че този, който е заинтересован, може да получи достатъчно добра 
информация, за да няма проблеми при изпълнението на своите проекти.  
Водещ: Според вас трябва ли да има специална схема или вид помощ, която да осигури 
управляващият орган по темата с достъпа до кредитен ресурс? Защото знаете, че за доста 
фирми, вие също сте се срещнали до някаква степен с този проблем, има фирми, които нямат 
изобщо с какво да обезпечат един начален заем.  
Рашид Узунов: Трябва да се помисли в тази насока, защото (…) програмата „Джереми“ целта 
е именно такава, но се оказва, че по „Джереми“ не ожеш да кандидатстваш със средства за 
машина, която изпълняваш по даден проект по ОП „Конкурентоспособност“, така че там 
малко се разминават нещата. Може би наистина трябва да се помисли за някакъв вид кредитни 
линии, които да служат изцяло само за тези проекти по ОП „Конкурентоспособност“, където 
наистина самият факт, че имаш подписан договор с МИЕ и ти реализираш добър проект, който 
е оценен високо, съответно е минал всички етапи на одобрение, би следвало това да е 
достатъчен факт кредитната институция да гласува доверие и да кредитира изпълнението на 
този проект, като да е достатъчно само машините, които залагаш, да са достатъчен залог за 
кредита. И съответно и лихвените нива трябва да са на едно земно ниво, а не такива, че просто 
да се обезсмисля искането за кредит за реализирането на проекта.  
 



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/4
/2

0
1
4

 

Дата: 04.04.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Часът на Милен Цветков  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 30  
Брой думи: 4171  
 
 
Резюме: Тема: За глупости ли се харчат европейските пари в България и ще ни врътне ли 
Брюксел кранчето? Европейският парламент призова сериозно да се разгледа въпросът дали 
да не бъдат спрени европейските пари за България.  
Гости:  
Тодор Велев, бенефициент;  
Николай Нанков, ГЕРБ;  
Ивелина Василева, ГЕРБ;  
Д-р Антония Първанова, евродепутат;  
Христо Христев, експерт по международни проекти;  
Георги Чипов:  
Ивайло Янков, консултант;  
 
Водещ: За глупости ли се харчат европейските пари, които България получава? Ще ни врътне 
ли кранчето Брюксел? Това се питаме, след като ЕП призова ЕК сериозно да разгледа въпроса 
дали да не бъдат спрени европейските фондове за България. 176 млн.лв. са били раздадени на 
223 български фирми за неясни проекти. Това е според зам.-министър Юнал Тасим. Ето какви 
са причините, заради които може да ни спрат парите.  
 
Текст: Водещ: За глупости ли се харчат европейските пари, които България получава? Ще ни 
врътне ли кранчето Брюксел? Това се питаме, след като ЕП призова ЕК сериозно да разгледа 
въпроса дали да не бъдат спрени европейските фондове за България. 176 млн.лв. са били 
раздадени на 223 български фирми за неясни проекти. Това е според зам.-министър Юнал 
Тасим. Ето какви са причините, заради които може да ни спрат парите.  
Слаби резултати в съдебната система и нарастването на злоупотребите по европейските 
програми. В последния доклад на ЕК за България се посочва увеличаване на корупцията с 
европейски средства. Комисията поиска по-ясни правила при спечелването на проектите. В 
доклада се посочват проблеми с ОПОС и с парите по Програмата за развитие на селските 
райони. Вчера на заседание на комисията по европейските фондове при запитване на депутата 
от ГЕРБ Николай Нанков зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим заяви, че по ОП 
"Конкурентоспособност" са били раздадени 176 млн.лв. на 223 български фирми. Средствата 
са били използвани за изработването на иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, 
иновативни сладки, стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава и 
други изобретения, които според зам.-министърът никога не са били създавани.  
Водещ: Така, преди да ви ги покажем кои са гостите в студиото, да ви запозная с г-н Тодор 
Велев. Той е собственик, човек, представител на фирма, която е спечелила такива европейски 
пари. Понеже тези термини звучат някак си много далечно за всички зрители, обаче много 
близко им звучи това, че г-н Велев например, с едно нещо, което се нарича „Внедряване на 
система за синхронно изследване и анализ на фокус група” е получил 352 125 лв. финансиране 
от европейски пари. Така ли е, г-н Велев?  
Тодор Велев: Не сме ги получили.  
Водещ: Ама ще ги получите?  
Тодор Велев: Живот и здраве, ако успеем да изпълним проекта.  
Водещ: Както и други са получили за салфетка, за кутия, за дъждобран, за мебели.  
Тодор Велев: Ами вижте, тук има според мене малък проблем в интерпретацията на анонса.  
Водещ: Г-н Велев, щяхме да продължим разговора с вас обаче г-жа Първанова, понеже ще 
лети в момента, намира се на летището и трябва да се качва на самолета. Ще включим първо 
нея, да я чуем и след това ще чуем и вас. Здравейте, г-жо Първанова! Какво трябва да 
означава на прост български език това, което се случва в Брюксел за България? Ще ни бъдат 
ли спрени европейските пари или няма да ни бъдат спрени?  
Д-р Антония Първанова: Естествено, че няма да ни бъдат спрени, и това не може да се случи 
с такава поправка в един доклад за освобождаване от отговорност за бюджет 2012 на ЕК. Тази 
поправка казва същото, което казва и поредният мониторингов доклад от 2014 г., 7-ми подред, 
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макар че се разглежда бюджет 2012 г., така че за никого не е изненада, а мисля, че се прави 
пореден опит да се изместят европейските теми в България с нещо, което за никого не е 
новина, че в България има корупция. Само че искам да отбележа, че корупцията не я правят 
обикновените хора и нека да не се правят спекулации с това, че видите ли едва ли не Европа 
размаха пръст на българите или нещо такова. Не, Европа размаха пръст на тези, които правят 
в страната корупция и това във всички случаи са много различни от обикновения български 
гражданин хора...  
Водещ: Понеже казахте 7-ми поред мониторингов доклад, и казахте, че не пише, т.е. не се 
казва в тази точка нищо по-различно от този доклад, всъщност това, което се казва в този 
доклад, може би се казва за 7-ми път. Може би това е което прелива чашата и точно поради 
тази причина има такава негативна реакция, че 7 доклада подред се говори за корупцията в 
България, вече се говори за това как европейските пари се дават за иновативна салфетка, 
иновативна кутия, иновативни мебели, иновативен дъждобран.  
Д-р Антония Първанова: Става въпрос за това, че България очевидно има нужда, и то общо 
взето го казват и българските граждани, от нов модел на управление, и този нов модел на 
управление, ако не може да се справим сами, ще се наложи да ползваме моделите на по-
голяма прозрачност и на по-голяма отговорност, и на по-ясна отчетност на другите страни, 
които се справят по-добре от нас.  
Водещ: Но това всичкото са само едни хубави думички, които си ги повтаряме вече не знам коя 
година подред и все тая, ще ги казваме, г-жо Първанова, и само прост и ясен отговор на 
въпроса. Ще бъдат ли спрени парите, или могат ли да бъдат спрени парите, европейските за 
България?  
Д-р Антония Първанова: Откъде ви хрумна такова нещо? Нали, най-малкото, като журналисти 
трябва да четете какво пише...  
Водещ: Питам ви, г-жо Първанова, защото точно това нещо се казва, да бъдат разгледани 
практиките в България и да се каже веднъж завинаги могат или не могат да се ползват 
европейските пари в България? Ето откъде може да ми хрумне, именно защото съм го прочел 
някъде.  
Д-р Антония Първанова: Вие си го четете както искате, но не значи...  
Водещ: А, значи все пак поне мога да чета.  
Д-р Антония Първанова: Е да, но го тълкувате както искате, но не и както е.  
Водещ: И в крайна сметка да отговорите просто и ясно на въпроса, може ли?  
Д-р Антония Първанова: Просто и ясно ви казвам, това е доклад за бюджет 2012 г., т.е. за 
отчета по бюджета. И в този доклад се казва, че в България има корупция. И очевидно тази 
корупция налага помощи.  
Водещ: Добре, добре го прочетохте и вие. Благодаря ви, че се включихте! Приятен полет ви 
пожелавам! Г-н Велев, връщам се към вас, как трябва да разбираме, извинявайте, тези 352 125 
лв., които сте спечелили за внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус 
група? Първо да ви питам, на някой говори ли му нещо тука това внедряване на система за 
анализ, и изследване...?  
Тодор Велев:  
Николай Нанков: Това е иновация.  
Водещ: Защото никой не го разбира. Затова е иновация, защото никой не го разбира.  
Тодор Велев: Не е така, иновациите са неща за специалисти общо взето. Вие като журналисти 
би трябвало да знаете...  
Водещ: Айде сега и вие ли? Преди малко г-жо Първанова ме обвини, че не мога да чета.  
Тодор Велев: Вие би трябвало да оцените тази иновация, общо взето това е материя, с която 
се занимават социологическите агенции, които използват журналистите и така. Само че искам 
да направя едно предварително уточнение преди да започнем...  
Водещ: Е добре, аз сега ще ви кажа нещо много просто. ОК, да кажем, че вие ни казахте, 
първо, че нищо не разбираме, затова не може да разберем какво значи това нещо, второ, че то 
е толкова иновативно, че е много напред във времето. Обаче какво се случва, да съобщя аз на 
зрителите. Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус група – 
получава 352 125 лв. Друга фирма, абсолютно различна от вашата, кандидатства също с 
проект, който се казва: „Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус 
група” и получава 187 200 лв. финансиране от европейски пари. Добре, кой е иноваторът 
всъщност? Вашата фирма или другата фирма?  
Тодор Велев: Затова исках да уточня параметрите на този проект. Не става въпрос за 
създаване на иновации. Ето ги насоките за кандидатстване, проектът е при мен. Открита 
процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване „Внедряване 
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на иновации в предприятията”. Внедряване на иновации в предприятията. Значи по тази схема 
се внедряват готови иновации, собствени или закупени.  
Водещ: Собствени или закупени?  
Тодор Велев: Точно така.  
Водещ: Кой какво е купувал? Кой от двете фирми е купила?  
Тодор Велев: По тази схема се внедряват иновации, които или са собствени иновации на 
фирмата, както е нашият случай, или иновации, които си закупувате, купувате патент от 
господина и го внедрявате.  
Водещ: Т.е. искате да кажете, че фирма Х, не я знам в момента коя е, е закупила вашата 
иновация, така ли да разбирам?  
Тодор Велев: Ще закупи по проект.  
Водещ: Ще я закупи и ще получи финансиране също от европейските пари като вас.  
Тодор Велев: Целта... Аз не съм...  
Водещ: Объркан съм.  
Тодор Велев: Да, объркан сте. Аз не съм юрист на програмата...  
Водещ: Не, защо да сте юрист. Аз ви питам, имате ли някакъв отговор на въпроса как така две 
български фирми, различни една от друга, кандидатстват с проекти с едно и също 
наименование и печелят пари от Европа? Извинявайте, къде става това да дойда и аз да 
кандидатствам?  
Тодор Велев: Отговорът е много логичен...  
Водещ: Ама може ли със същата: „Внедряване на система за синхронно плуване”? може ли аз 
с внедряване на система за синхронно плуване?  
Тодор Велев: Ако сме се събрали тук да се подиграваме един на друг...  
Водещ: ...Извинявайте! Сега сериозно искате ли? Две фирми с една и съща... Едни и същи 
собственици и адрес на управление ли?  
Николай Нанков: Не, но има такъв пример.  
Водещ: Не, питам, два абсолютно различни фирми, една от друга, кандидатстват с един и 
същи проект? Може ли да ми обясните нещо?  
Тодор Велев: Ама вие не разбирате целта на програмата.  
Водещ: Добре, значи тогава мога със синхронно плуване?  
Тодор Велев: Да ви го кажа още един път. Внедряваме иновации, закупени или готови 
иновации. Целта на... За разлика от другите програми по...  
Водещ: Добре, дайте ми стол да седна, аз се изморих.  
Тодор Велев: За разлика от другите програми по иновации...  
Водещ: Не мога да схвана мисълта ви. Г-н Велев, може ли да ми отговорите на нещо много 
просто? Как така две фирми кандидатстват с един и същи проект и печелят пари?  
Тодор Велев: Ама проектите не са, как ще е един и същи проектът, моля ви се.  
Водещ: Ами ето, единият се казва: „Внедряване на система за синхронни изследвания и 
анализ на фокус група”, а другият се казва: „Внедряване на система за синхронни изследвания 
и анализ на фокус група”.  
Тодор Велев: Това, че имената на проектите са едни и същи не значи, че проектите са 
еднакви. Проектите нямат нищо...  
Водещ: Това ми разкри нови светове в логиката, това, което току-що казахте. Това, че 
заглавието е едно и също, значи приказката за Пепеляшка и Пепеляшка не са едно и също, 
едното просто се казва Пепеляшка, а другото е нещо друго...  
Тодор Велев: Това са проекти, иновационни проекти. Заглавията са еднакви, но проектите са 
абсолютно различни.  
Водещ: Някой разбира ли нещо, извинявайте, г-н Христев?  
Христо Христев: Ами аз не познавам детайлите на точно тези конкурси, струва ми се, че 
предишен период, когато съм се занимавал с „Конкурентоспособност“, преди окончателно да 
реша, че тази програма, човек трябва да е на границата на нормалността, за да кандидатства 
по нея и да има много здрави нерви, за да се впише в невъзможни критерии. Тогава аз лично, 
от това, което познавам, предполагам хората, които се занимават по-тясно с кандидатстване по 
проекти, могат да кажат дари е така или не е така сега, но не беше възможно да се 
кандидатства с един и същи предмет, с едно и също предложение и двете да бъдат утвърдени. 
Един път. Втори път, не знам, ако съществува нова схема, която позволява иновацията да не е 
изобретение и използване на някакво ново технологично решение за купуване на нещо, което 
вече е на пазара и използването му, евентуално би могло.  
Водещ: В смисъл може да се кандидатства по хиляда пъти за едно и също нещо...  
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Тодор Велев: Ако пет фирми си харесат една иновация, могат да си я закупят и да си я 
внедрят по проекта. Целта на тази програма е да си закупи фирмата иновация, за да бъде 
конкурентоспособна и да си повиши ефективността. Това е. Значи ако вие измислите нещо...  
Водещ: Значи вие не кандидатствате с това, което измисляте, а това, което закупувате, така 
ли?  
Тодор Велев: Точно така.  
Водещ: Значи аз мога със синхронно плуване.  
Тодор Велев: Естествено. Ако вие измислите нещо гениално и 10 фирми това гениално решат, 
че това ще бъде за тях полезно в тяхната дейност, правят, закупуват го и го внедряват...  
Водещ: Прости и ясни въпроси, момент! Г-н Велев, имате ли нещо общо с някои от 
политическите сили, които управляват в момента България?  
Тодор Велев: Много ясен отговор ще ви дам. Това твърдение е наистина е абсурдно и ще ви 
обясня защо.  
Водещ: Не е твърдение, питам ви, това е въпрос. Имате ли общо с БСП?  
Тодор Велев: Нямам нищо общо с БСП, безпартиен член съм...  
Водещ: Безпартиен член, това е хубаво.  
Тодор Велев: Не ги разбирам, просто нали разбирате, че тези неща не ги разбирам. Но ще ви 
кажа нещо просто. Намекът за някаква политическа обвързаност е просто абсурдна...  
Водещ: Значи има икономическа такава?  
Тодор Велев: Може ли да кажа защо? Защото този проект е изготвен от правителство 1, 
проектът беше пуснат, говоря за тази схема, беше пуснат в началото на 2013-та за публично 
обсъждане. Значи самите насоки за кандидатстване, самите критерии са изработени от 
правителство 1, проектът е обявен, процедурата е обявена на 8 май, правителство 2, 
служебното правителство. Ние това нещо го разработваме 2 месеца и ние сме си подали 
проекта на 7 юни.  
Водещ: При трето правителство.  
Тодор Велев: Не, трето правителство нямаше още. Третото после го оценява.  
Водещ: А, третото го оценява.  
Николай Нанков: Ето тука вече е големият въпрос.  
Водещ: Значи имате общо с някой, който е минал през трите правителства или някой, който е 
управлявал, докато трите правителства...  
Тодор Велев: Защо е тази презумпция, че трябва да имам нещо общо?  
Водещ: Питам.  
Тодор Велев: Ето веднага ще ви обясня, аз ще ви кажа как сме си писали проекта. Ето, има 
едни насоки за кандидатстване, които се дават, когато проектът се обяви. С тези насоки за 
кандидатстване върви едно приложение G, което е 27 страници и в което на 27 страници се 
казва, има критерии, за които се казва на всеки критерии по колко точки се дават.  
Водещ: Значи не е вярно това, което се твърди, че например един и същи експерт по изготвяне 
на такива проекти за „смучене”, казвам смучене не случайно, на европейски пари е изготвил и 
вашия проект, и проекта на другата фирма.  
Тодор Велев: Вижте, за смучене не мога тука да го коментирам.  
Водещ: Не смучете пари?  
Тодор Велев: Проектите специално с иновациите са много сложни. Това не е материя, която е 
популярна.  
Водещ: Добре, аз не разбирам нищо. Аз затова използвам такива като смучене, всякакви 
такива. Така, г-н Нанков, какво да разбираме ние в тази история?  
Николай Нанков: Нищо лошо за това, което каза колегата. Пак казвам, нищо лошо, защото 
фактите са такива, наистина няма никакъв проблем от това, че насоките за кандидатстване са 
обявени при едно правителство, проектът е подаден в рамките на друго правителство, а е 
оценен в рамките на третото. Проблемът в случая е, пак казвам, е спазени ли са насоките за 
кандидатстване и как са оценени проектите? На които въпроси аз не получих адекватни 
отговори на заседанието на комисията по европейските въпроси от зам.-министър Юнал Тасим. 
Не получих адекватни отговори дали иновативният потенциал на България са сладки, торти, 
дъждобрани, туристически агенции, социологически такива, с тях ли ще вадим добавена 
стойност и ще пробиваме на международните пазари? Това ли са проектите с висока 
експортна, пак казвам, стойност и с голяма добавена такава? Нищо детайлно, нищо против 
конкретните проекти...  
Водещ: С две думи, тези проекти нито ще дадат работни места, нито ще задвижат 
икономиката, нито каквото и да било.  
Николай Нанков: Да не абсолютизираме.  
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Водещ: Специално г-н Велев ще даде работни места?  
Тодор Велев: Да, точно така. Това са показатели, които се залагат в разписването на проекта и 
които после много стриктно се следят. Ако ти нямаш, ако ти не си задал в заложените проекти 
работни места, минава след една година на проверка и ако не си ги създал, могат да ти вземат 
парите обратно, ако въобще получим някакви пари, защото в крайна сметка това е много тежка 
администрация. Ето, колегата сам каза, че трябва да си на ръба на лудостта, за да работиш по 
такива проекти, но...  
Водещ: Може да не си получите изобщо парите. Добре, г-жо Василева, да вярваме ли на това, 
което казва г-жа Първанова, няма да ни спрат парите никога? Това си е просто седмият 
мониторингов доклад, който казва, има корупция в България, това го знаем всички, ще 
продължават да текат златните реки към България, г-н Велев и неговите подобни компании ще 
кандидатстват за тях с някакви иновативни проекти, ще ги вземат парите и така до края на 
света?  
Ивелина Василева: Вижте, това, което стана ясно е, че ЕП, който е политическият орган на 
ЕС, взе едно решение, което за мен може да се интерпретира само по един начин. Че 
българското правителство, българските управляващи нямат доверието на европейските 
институции. Дали това ще доведе пряко до акта спиране на европейски фондове, това вече е 
въпрос на технология бих казала. Защото все пак ЕП не може да спре еврофондовете, ЕК би 
могла, но това е зависимо от условието на регламента, от спазването на препоръките за 
съответните нива на грешка и т.н. Това, което е видно обаче е, че има съмнение дали средата в 
България е здрава, дали системите за управление и контрол работят и дали те могат да дадат 
увереност, че парите в България, които са пари всъщност на европейските и на българските 
данъкоплатци, защото България също влага...  
Водещ: Аз не знам защо през цялото време се коментира, били на някакви си мистични 
европейски данъкоплатци, това са и нашите пари, нали така, ние внасяме пари в бюджета на 
ЕС.  
Ивелина Василева: Говорим точно за това как се харчат тези пари, първо, дали носят 
резултати, дали носят ефект, полза за българския бизнес, за българските граждани, за 
българските общини. Второ, как се съблюдават правилата и процедурите? И от това, което 
виждаме да се случва в последно време, става видно, че, уви, има пропуски в системите.  
Водещ: Има пропуски, какво значи има пропуски? Ето, веднага ви казвам: „Близките на 
Надежда Белиева, старши експерт в дирекция на МИЕ, печелят с 2 иновативни проекта от тази 
програма „Конкурентоспособност”. Съпругът печели с проект „Разработване и внедряване на 
нова иновативна (тук имаме малко, нали...) система за отдалечен мониторинг и диагностика на 
силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара” (не е ясно кое е налагане 
на пазара). И стойността на спечеленото е 1 897 282 лв. А неговият брат печели с проект на 
стойност 838 863 лв.  
Ивелина Василева: Според мен фундаменталният въпрос е как се харчат публичните 
средства. Отговорността на администрацията на управляващите е да харчат публичните 
средства по прозрачен, по ясен начин, следвайки правилата. Не го виждаме. В това виждам аз 
риска.  
Водещ: Добре, има твърдения обаче, че всъщност цялата тази атака е за да може да се 
дискредитира правителството в София. Така ли е, г-н Наков?  
Николай Нанков: Не, напротив, това не е атака. Пак казвам, и колежката Василева много точно 
го обоснова. Тук не говорим за количествените параметри, т.е. колко усвояваме като ресурс, 
като процент, относителна стойност от дадената ОП, колко договаряме. Тук трябва да 
погледнем и за качествените параметри. Т.е. именно как разпределяме този финансов ресурс, 
върху какви проекти и каква обществено-икономическа стойност има.  
Водещ: Дали те ще задвижат някаква икономика.  
Николай Нанков: За това говорим. Може да дадем още десетки примери, все пак тук говорим 
за публична информация от търговския регистър...  
Водещ: И какво ни казват тези десетки примери, да го обобщим?  
Николай Нанков: Проекти на свързани лица, проекти на недопустими бенефициенти. Давам 
пример само. Големите предприятия по Закона за малките и средните предприятия бяха 
изключени от настоящата схема. Едно от класираните предприятия в компонента средни 
предприятия, няма да споменавам имена, мисля, че не е коректно, е класирано на 7-мо място. 
Погледнете собственикът на капитала кой е? Една германска фирма с над 750 заети. По Закона 
за малки и средни предприятия това е едно голямо предприятие, недопустим бенефициент с 
одобрен проект. Примерите са, пак казвам, десетки. Не е само в конкретната схема, но тук са 
фрапиращи...  
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Водещ: Добре, ето обаче г-н Чипов, човекът кандидатствал, но му казали не, няма пари за вас, 
г-н Чипов, така ли е?  
Георги Чипов: Така е.  
Водещ: Искате ли на г-н Велев да му кажете нещо?  
Георги Чипов: Не, аз не съм запознат нито със сферата, нито с проекта на г-н Велев и не мога 
да преценя доколко в действителност е иновативен, но е неприятно, по-неприятни са другите 
пропуски, за които споменаха колегите. Защото те ощетяват хора, които действително са 
положили някакви усилия да създадат нещо стойностно и те са отхвърлени, защото някой е 
брат на някого, или някой е познат на някой...  
Водещ: Или съпруг, или брат на съпруга, или е партиен член, защото става дума и за пари за 
спечелените проекти от хора от БСП, между другото и от ГЕРБ, и от ГЕРБ, също така 
хора,близки до ГЕРБ.  
Георги Чипов: Могат да бъдат всякакви. Всъщност нашият проект е изключително...  
Водещ: Какво представлява, кажете го на разговорен език вашият проект?  
Георги Чипов: Протеза, която се управлява от био сигнали. Идеята е, че когато човек загуби 
крайник, мозъкът продължава да изпраща сигнали към загубения крайник. Става дума за ръка. 
И аз улавям тези сигнали, обработваме ги и ги подаваме към механичната ръка. И по този 
начин човек може да сложи механична ръка и да я управлява чрез мозъка си, за да може 
отново да...  
Водещ: Обаче ви казаха, това не е иновация?  
Георги Чипов: Да.  
Ивайло Янков: Почти това ни казаха. На всичко отгоре, този проект, защото аз съм консултант 
и консултирам бизнес частта на проекта, ни казаха, че той, аз тука мога да цитирам някои 
неща...  
Водещ: Не, недейте да четете, преразкажете, моля!  
Ивайло Янков: Но в общи линии това е проект, който е световно признат, защото ние сме 
спечелили награди в няколко места по света. Имаме документ за световно призната иновация 
от патентно ведомство, от ТУ в София. №1 в състезания на иновативни компании в Румъния за 
района на Източна Европа. И тези неща, все едно те не съществуват.  
Водещ: Те ви казаха: не е иновация. Защо не е иновация, къде го има на друго място, в 
Исландия, къде е открито? Или просто не си платихте, г-н Янков?  
Ивайло Янков: Не знам, това не го коментирам...  
Водещ: Как не знаете, как не го коментирате. То това е важно. Вие ако сте дошъл да 
коментирате нещо друго, по-добре да не коментираме нищо. Ама разбира се, не си платихте 
ли?  
Ивайло Янков: Не, не сме си плащали и няма и да си платим.  
Водещ: Е, затова не сте спечелили. Друго да ви кажа ли?  
Ивайло Янков: Може би да сте прав, но злоупотребите и нарушенията на правилата, които се 
случват по тази програма и по други програми, ами какво става в Министерството на 
земеделието в момента? Вместо да се финансират се с приоритет проекти, които са за 
туризъм, за производства, които генерират работни места, ще се финансират проекти за 
закупуване на луксозни автомобили, джипове, яхти, хеликоптери и самолети. И това не си гот 
измислям. И по това нещо се работи от 8 месеца, за да се спре...  
Водещ: Кой финансира, министерство на земеделието финансира джипове?  
Ивайло Янков: Не само джипове, финансира джипове, луксозни автомобили, самолети и яхти.  
Водещ: На кой самолета са финансирали, дайте и аз. Аз може ли наистина със синхронно 
плуване да кандидатствам? Ще развия иновативен проект за участието на синхронно плуващи 
момичета в телевизионно предаване. Ето тука това ще бъде аквариум и те ще плуват отзад.  
Тодор Велев: ...по предната точка, аз не съм плащал на никой. Пак ви казвам, има 27 стр. с 
критерии. И ако седнете, буквално, като имате идеята, да речем един месец, след като се 
избистри, там има обучения, има въпроси и отговори, които се задават, горе-долу може да 
получите представа колко точки ще получи вашият проект, защото нещата са доста обективни. 
Това е една от последните схеми по ОП "Конкурентоспособност", една от последните схеми. 
И нещата, колегите, това е ваша заслуга, са изчистили субективния фактор до максимум в 
случая.  
Ивайло Янков: Аз въобще не съм съгласен, че субективният фактор е изчистен. Защото ако 
наистина прегледаме критерий по критерий, те са толкова разтегливи и не са измерими по 
никакъв начин. 90% от заложените критерии не могат да бъдат измерени. Те са изключително 
субективни и там някаква комисия сяда и преценява. По този критерий от 1 до 10 точки, на нас 
са дали 1, на друг са дали 10. Но как се обосновават кой получава 1 и кой 10?  
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Николай Нанков: Само ако мога да допълня колегата Янков, ако позволите, г-н Цветков. 
Мисля, много важен е въпросът, на който също не получихме отговор. Кой оценяваше, кои бяха 
тези оценители в оценителните комисии, дали те имат необходимите квалификации 
професионални, експертни, с (...) кой проект е иновативен и именно дали отговаря в пълна или 
в по-малка степен...  
Водещ: Г-н Велев, вас кой ви оценяваше?  
Тодор Велев: Не знам.  
Водещ: Не ги знаете, не ги оценявате.  
Тодор Велев: Ето това е, което имам пред мене и не съм съгласен с колегата, ако искате 
критериите може да ги зачетем. В тази схема критериите, ето, ръст на нетните приходи. Какво, 
как мога да си го измисля, имаш отчет на приходите и разходите?  
Ивайло Янков: Финансовите показатели са единствената стойност, която може да бъде 
измерима и доказуема.  
Тодор Велев: Коефициент на задлъжнялост, пазарна реализация...  
Ивайло Янков: Пазарна реализация, какво за пазарната реализация?  
Водещ: Приключваме разговора по следния начин. Аз се наемам да кандидатствам със 
синхронно плуване по ОП "Конкурентоспособност". Аз искам моето предаване да е 
конкурентоспособно, това ще се превърне в аквариум, отзад ще плуват едни момичета, г-н 
Велев ще ми бъде консултант по проекта.  
От 16.20 до 16.50  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.04.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 6  
Брой думи: 900  
 
 
Резюме: Звеното работи към БАИТ по проект по ОП "Конкурентоспособност". Услугите му ще 
са безплатни до края на годината.  
 
Заглавие: Офисът за технологичен трансфер в областта на ИКТ вече е активен  
Подзаглавие:  
Автор: Констанца ГРИГОРОВА  
Текст: Звеното работи към БАИТ по проект по ОП "Конкурентоспособност". Услугите му ще са 
безплатни до края на годината.  
Националният офис за технологичен трансфер в областта на информационните и 
комуникационни технологии (ОТТ-ИКТ) към Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ) вече предоставя услуги за заинтересованите страни.  
Звеното е създадено през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 
"Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните 
технологии" по процедура "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС 
чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България.  
Центърът си е поставил за задача да улесни обмена на технологии между 
научноизследователската дейност и потребителите на иновации в практиката като насърчи 
комуникацията между предприемачи, компании в ИКТ сектора в страната и изследователите, 
предлагащи иновации от страна на висшите училища, научни организации и други.  
Основната мисия на офиса е да подпомага сътрудничеството между двете страни чрез 
определяне на технологичните потребности от иновации в предприятията, предлагане на 
подходящи изследователски решения за внедряване в практиката и съдействие на учените в 
процеса на комерсиализация на готови иновационни предложения.  
Дейността на офиса е концентрирана върху извършването на технологичния трансфер между 
разработчик на научнотехнологичния продукт (научноизследователски организации) и 
получател (основно МСП, които имат нужда както от внедряване на нови конкурентни продукти 
и от решаване на конкретни проблеми, възникнали в процеса на тяхната производствена 
дейност).  
Центърът ще предоставя множество полезни услуги:  
■ Провеждане на срещи и събития за идентифициране на технологични потребности и 
иновации в целевите компании и възможностите за удовлетворяването им чрез разработки от 
страна на доставчиците на знания.  
■ Провеждане на срещи и събития (информационни услуги) за представяне на иновативни 
разработки пред предприятия (основно МСП, които работят в други сектори, но желаят да 
направят инвестиции, свързани с внедряване на информационни и комуникационни 
технологии).  
■ Консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална 
собственост на иновативни продукти, процеси или услуги (патентоване, лицензиране, 
споразумения за ноу-хау, регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки, 
създаване на високотехнологични смесени предприятия).  
■ Изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната 
собственост на иновативни продукти, процеси или услуги - съдействие за технологичен 
трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез 
провеждане на технологичен одит на фирма, съдействие при пазарната реализация на научни 
разработки - трансфер на нови продукти и процеси.  
■ Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване 
или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга.  
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■ Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни 
иновативни продукти, процеси или услуги.  
■ Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване 
на иновативни продукти, процеси или услуги.  
■ Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси съвместно с университети и 
научни звена.  
■ Осигуряване на достъп до виртуален офис за технологичен трансфер с цел достъпност и 
възможност за комуникация и взаимодействие до бази данни за разработки, продуктови, 
процесни иновации, разработчици на иновации, както и връзка и взаимодействие с други 
национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер.  
Услугите на центъра ще са безплатни до края на 2014 г., когато изтича срокът за изпълнение на 
проекта, разкри Соня Петкова, ръководител на ОТТ-ИКТ. - След това офисът ще продължи 
дейността си. В момента се опитваме да създадем устойчива стратегия за развитие на офиса 
за технологичен трансфер, затова създаваме много контакти с партньори и мрежи, за да може 
да предоставяме тези услуги и след приключването на проекта. Затова провеждаме толкова 
много кампании и информационни семинари, за да стигнем по-близо до реалните ползватели - 
иноваторите, за да разберем техните реални нужди", посочи Петкова.  
До момента партньори на ОТТ-ИКТ са Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ), 
Център за трансфер на технологии при "Софийски университет "Св. Климент Охридски", 
фондация "Приложни изследвания и комуникации", Технически университет - София, 
Технически университет - Габрово, Технически университет - Варна, Технически университет - 
Пловдив, Американски университет в България-Благоевград, Нов български университет -
София, Софтуерен университет - София, двата фонда за рискови инвестиции - LAUNCHub и 
Eleven Accelerator Venture Fund, Enterprise Europe Network (EEN) и Steinbeis-Германия.  
Вече има няколко постъпили заявки за ползване на услугите на ОТТ-ИКТ, но тепърва се очаква 
активизиране на ползвателите, допълни Петкова.  
Към центъра работи експертна работна група, която има капацитет и познания и ще оценява 
постъпилите разработки. Основен критерий за оценка от страна на комисията ще бъде 
иновативността на предложението.  
"Всяка иновация или нужда от иновация, която стигне до нас като запитване за ползване на 
услугите, ще бъде оценена от наши консултанти в комисията. Водещи критерии са дали идеята 
е иновативна и дали има приложимост на пазара. При една голяма част от иновациите, които 
пристигат при нас, се оказва, че вече има сходна версия на предложението, а това не отговаря 
на критериите за иновативност. Разработките трябва да са за нещо подобрено, ново, нещо, 
което към момента го няма на пазара като готов или патентован продукт или услуга", уточни 
Соня Петкова.  
В рамките на проекта е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер, в който 
заинтересованите страни могат да направят безплатна регистрация като разработчици или като 
ползватели на иновативните продукти и услуги.  
Виртуалният офис за технологичен трансфер е портал, чрез който ОТТИКТ предоставя 
възможност за достъп до база данни, с фирми, разработчици и ползватели на иновации, 
предоставяне и търсени от тях услуги, продукти, разработки.  
Чрез регистрация и създаване на индивидуален профил във виртуалния офис ОТТ-ИКТ 
осигурява достъп, връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни 
мрежи на офиси за технологичен трансфер, и партньори.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 8  
Брой думи: 753  
 
 
Резюме: Хардуерното дружество ZMD Eastern Europe ("ЗМД Истърн Еуроп") и софтуерният 
разработчик Haemimont ("Хемимонд") вече са заявили интерес да работят в "София Тех Парк" 
АД. В момента се водят разговори с още 2 компании, които искат да ползват възможностите, 
които ще предлага паркът. Той ще се фокусира върху три основни сектора: ИКТ, приложни 
науки и енергия и трябва да бъде завършен до края на 2015 г.  
 
Заглавие: София Тех Парк трябва да бъде завършен до края на 2015 г.  
Подзаглавие: ZMD Eastern Europe и Haemimont ще са първите технологични "обитатели" в 
София Тех Парк  
Автор: Констанца ГРИГОРОВА  
Текст: Хардуерното дружество ZMD Eastern Europe ("ЗМД Истърн Еуроп") и софтуерният 
разработчик Haemimont ("Хемимонд") вече са заявили интерес да работят в "София Тех Парк" 
АД. В момента се водят разговори с още 2 компании, които искат да ползват възможностите, 
които ще предлага паркът. Той ще се фокусира върху три основни сектора: ИКТ, приложни 
науки и енергия и трябва да бъде завършен до края на 2015 г.  
Това съобщи Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София Тех Парк", на първата 
официална пресконференция за проекта, която се състоя на 27 март т.г.  
Фирмата "ЗМД Истърн Еуроп" е специализирана в разработка и тестване на чипове, които са 
връзката между сензорите измерващи температура, налягане, влажност и микропроцесора, 
обработващ тази информация. Компанията е локализирана във Варна и в София, и е дъщерно 
дружество на германската ZMD (Zentrum Mikroelektronik Dresden), която в момента разполага с 
8 офиса в  
Северна Америка, 7 офиса в Европа и 4 офиса в Азия.  
"Хемимонд" разработва, изгражда и тества персонализирани корпоративни софтуерни 
приложения. Дружеството има офиси в София и Ню Йорк, САЩ, през който обслужва клиентите 
си в Северна и Южна Америка. Компанията предлага корпоративни B2B и B2C решения, 
системи за е-търговия и уеббазирани системи с услуги за крайния потребител, корпоративни 
мрежови приложения и индустриални информационни управленски системи.  
Отделно, в средата на 2013 г. Walltopia ("Уолтопия"), водеща компания в изработването на 
изкуствени катерачни стени, обяви началото на изграждането на научноизследователски и 
развоен център - част от "Колайдър Активити център" в "София Тех Парк". За изграждането на 
R&D центъра бяха предвидени 7,22 млн. лв. от инвестицията, чийто общ размер е 15 млн. лв. 
Очаква се съвместният проект да разкрие около 100 нови работни места, съобщиха тогава от 
"София Тех Парк". За вложението си в научноизследователския център Walltopia получи от 
Министерството на икономиката и енергетиката сертификат за инвеститор клас А.  
На 28.03.2013 г. беше подписан договорът между "София Тех Парк"  
АД и "Уолтопия" ООД за учредяване право на строеж за изграждането на: "Административна 
сграда с обществени функции" (Колайдър Активити Център), съгласно виза за проектиране вх. 
№ ГР-70-00-115/2014 г., издадена от главния архитект на Столична община, върху терена на 
"Научно-технологичния парк".  
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС 
чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Европейската 
безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава.  
"София Тех Парк" е един от ключовите проекти в настоящия програмен период 2007-2013 г. и 
ще остане такъв и през следващия програмен период 2014-2020 г., заяви Ели Милушева, 
главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. - Управляващият орган по ОПРКБИ следи с огромен 
интерес този проект, тъй като е иновативен за държавата. Както знаете, иновациите са топ 
приоритет за ЕС."  
Изграждането на Научно-технологичния парк е първият мащабен стратегически проект на 
държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. През 
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2013 г. имотът от 270 дка земя беше прехвърлен от Министерство на отбраната на 
Министерство на икономиката за целите на изграждането на Научнотехнологичния парк.  
Вече са в ход обществените поръчки за проектиране и физическото изграждане на 6 от 
сградите. Очаква се строителството да започне през май-юни 2014 г. На мястото на бившите 
казарми (на 4-ти километър) до 2015 г. ще бъдат изградени близо 11 лаборатории, които ще 
предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на бизнеса, за съвместна 
научна дейност и трансфер на технологии, и ще подпомогнат старта на нови иновативни 
предприятия. Ще бъдат създадени още Инкубатор за стартиращи компании, Иновационен 
форум, Експериментарум и посетителски център с пешеходен мост. Парковата част на терена 
ще се запази, като там ще се изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на 
открито и демонстрационни инсталации, велосипедни алеи.  
"София Тех Парк" подписа меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет в 
София, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Медицинския университет в София и  
УНСС.  
Научно-технологичният парк ще бъде уникално място в България, където науката и бизнесът се 
обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел "София Тех 
Парк" координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. 
Неговата цел е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, да 
предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, 
намиращи се в процес на инкубация. "София Тех Парк" ще организира редица събития и 
форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещите компании в 
сферата на модерните технологии.  
Съвсем скоро дружеството ще представи визуализация - лого, наименование, слоган, чрез 
които ще се налага брандът на Научно-технологичния парк в страната и чужбина.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 37  
Брой думи: 152  
 
 
Резюме: "ЗММ Нова Загора" АД купува нова машина за зъбошлифоване, която ще започне 
работа до края на годината. До 50% от финансирането се ползва като грант по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., а останалите пари са от 
банков кредит. Договорът за началото на проекта вече е подписан. Модернизирането на 
технологичния процес в завода ще продължи с подмяна на машините за производство на зъбни 
колела. Те се използват в струговете на партньорите им от "ЗММ Сливен". Двете фирми са част 
от "Индустриален холдинг България".  
 
Заглавие: Пазар с бъдеще за “ЗММ Нова Загора"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "ЗММ Нова Загора" АД купува нова машина за зъбошлифоване, която ще започне 
работа до края на годината. До 50% от финансирането се ползва като грант по ОП "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., а останалите пари са 
от банков кредит. Договорът за началото на проекта вече е подписан. Модернизирането на 
технологичния процес в завода ще продължи с подмяна на машините за производство на зъбни 
колела. Те се използват в струговете на партньорите им от "ЗММ Сливен". Двете фирми са част 
от "Индустриален холдинг България".  
Дружеството в Нова Загора е с дългогодишен опит в производството на детайли и възли за 
металорежещите машини, като около 90% от изделията се използват у нас, а останалите 
отиват за износ.  
От 20 години "ЗММ- Нова Загора" работи съвместно с фирма от Германия, която е 
производител на автоматизирани комплекси за мебелната промишленост. Произвежданите от 
завода детайли, възли и машини се вграждат в различни участъци от тези линии.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 16  
Брой думи: 1395  
 
 
Резюме: Механизмът "Прогрес" се задейства от 2010 г. като част от програмата за растеж и 
заетост "Прогрес"  
Огнян е на 23 години и живее в село в Югозападна България. Младият мъж има парник за 
зеленчуци и иска да разшири производството си, но банките не му отпускат заем, защото няма 
как да го гарантира. Преди две години обаче той разбира за съществуването на механизма 
"Прогрес", чиято цел е именно да подпомага малкия и среден бизнес - също като този на Огнян. 
Той кандидатства за микрокредит, който впоследствие му е отпуснат от един от лицензираните 
посредници в България. Така младият предприемач с малко стопанство се сдобива с 
необходимите му средства, за да разшири производството си.  
  
 
Заглавие: Кризата намали желанието за собствен бизнес 37%.  
Подзаглавие:  
Автор: Илияна ЙОТОВА, евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
Текст: Механизмът "Прогрес" се задейства от 2010 г. като част от програмата за растеж и 
заетост "Прогрес"  
Огнян е на 23 години и живее в село в Югозападна България. Младият мъж има парник за 
зеленчуци и иска да разшири производството си, но банките не му отпускат заем, защото няма 
как да го гарантира. Преди две години обаче той разбира за съществуването на механизма 
"Прогрес", чиято цел е именно да подпомага малкия и среден бизнес - също като този на Огнян. 
Той кандидатства за микрокредит, който впоследствие му е отпуснат от един от лицензираните 
посредници в България. Така младият предприемач с малко стопанство се сдобива с 
необходимите му средства, за да разшири производството си.  
Историята на Огнян е един от примерите, които илюстрират как предприемчиви българи се 
възползват от европейското микрофинансиране, по линия на което всеки одобрен проект може 
да получи до 25 000 евро заем при много добри условия. Програмата е създадена през 2007 г. с 
цел подпомагане на малък и среден бизнес, който представлява около 80% от предприятията в 
ЕС и по този начин той се превръща в носещия скелет на европейската икономика.  
Механизмът "Прогрес" се задейства от 2010 г. като част от програмата за растеж и заетост 
"Прогрес". Той бе създаден във време, в което масово фалираха малки и средно големи 
фирми, в което банките все повече и повече вдигаха критериите и лихвите при отпускане на 
кредити. Пострадаха най вече  
малките семейни форми,  
а социално слабите и най вече хората с увреждания нямаха никаква възможност да успеят 
пред кредитните институции. Хората губеха не само работата си, но и жилищата си, и целия си 
живот. Нещо трябваше да се направи. Започнахме сериозни дискусии с моите колеги в ЕП и с 
представителите на европейските институции. В резултат на това дадохме старт на механизма 
"Прогрес" с първоначален бюджет 100 млн. евро. Това бе един сериозен успех, който ние, 
социалистите, успяхме да извоюваме в една Европа, която бе напълно овладяна от десницата. 
Хората, желаещи да кандидатстват за подпомагане от механизма за микрофинансиране, 
трябва да се свържат с организациите, предлагащи кредити в тяхната страна. Тези организации  
могат да са банки,  
организации с нестопанска цел или институции, предоставящи гаранции, както и други 
доставчици на финансови продукти за микропредприятия. В рамките на механизма 
Европейският инвестиционен фонд ще осигурява финансиране на тези организации, за да 
достигне европейският механизъм за микрофинансиране до хората, към чиито нужди е насочен. 
За Катрин от Брюксел например тази възможност се оказва спасителна в период, в който 
работата в кафенето, на което тя е управител, започва сериозно да спада. Тогава тя и 
семейството й решават драстично да сменят сферата на труда. Тя се обръща за 
микрокредитиране към един от лицензираните за Белгия посредници. Катрин успява да получи 
6300 евро, с които отваря малка фирма за саниране. Бизнесът потръгва и скоро нейната фирма 
излиза извън пределите на Брюксел. В близко бъдеще Катрин ще наеме още хора, за да може 
да отговори на нарасналия интерес към нейните услуги.  
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Темата за микрофинансиране и въобще за евросредствата очевидно плаши мнозина - кой 
заради огромните купища формуляри, които трябва да бъдат изписани, кой заради идеята за 
сложността на материята. В България институциите доскоро не смятаха за важно да 
информират хората за възможностите, които им се предоставят.  
Четири години по-късно, след старта на "Прогрес", направих изследване доколко програмата е 
позната в България, как българските граждани са се възползвали от нея, какви трудности 
срещат при използване въобще на програми за малък и среден бизнес. За съжаление, един от 
изводите на проучването е, че "Прогрес" е почти непозната за България.  
Не се познават и останалите възможности. Медиите отделят сравнително малко място, за да 
информират българските граждани, няма обществена дискусия и в социалните мрежи. 
Единственият информационен източник са официалните сайтове на институциите, но тава, 
разбира се, е недостатъчно. Изброените проблеми засягат не само България. Изследването 
показа, че трудностите, с които се сблъскват европейските граждани, се дължат на липсата на 
образование и достатъчно знания за предприемаческа кариера, с продължителните 
административни процедури и, разбира се, затруднения достъп до кредитиране. Липсата на 
достатъчно информация плаши хората и те не осъзнават важността на малките и средните 
предприятия, считат ги за несигурни, нямат достъп до примери за добра практика и за успели 
предприемачи. Проблемите се усложняват и от настъпилата тежка икономическа и  
финансова криза в Европа  
и данните от изследването показват, че желанието за самостоятелна заетост чрез собствен 
бизнес е намаляла до тревожните 37%. За сравнение в САЩ и Китай процентът е много по-
голям - 51% и 56%. Важно е да се знае, че за последните 5 години на малките и средните 
предприятия се дължи повече от половината от добавената стойност на икономиката и 80% от 
всички нови работни места в Европа.  
Всички тези резултати ме подтикнаха да направя информационна кампания в страната (Варна, 
Видин, Ямбол - области) с цел да се насърчат предприемачите от различните области на 
нашата страна, да се информират и да кандидатстват за финансиране по различните 
европейски и оперативни програми. Оказва се, че инструментът за микрофинансиране е много 
слабо познат извън няколкото големи областни центрове. Например във Варна сключените 
договори за финансиране са 181, в Ямбол - 26, а във Видин проектите са едва 10 от последния 
планов период.  
В плановете на европейските институции е да продължат механизмите и възможностите за 
микрофинансиране чрез програмата за социална промяна и иновации. Предлага се да бъде 
включено предприемаческото образование в учебните програми. Според проучването между 
15% и 20% от учениците, които са участвали в програма за създаване на МСП, след това сами 
започват такава дейност. От Европа препоръчват да се въведе такъв тип обучение във всички 
държави членки. Препоръчва се в обученията да бъдат включени и възрастни, в съответствие с 
националните планове за заетост. За да се преодолее проблемът с финансирането на 
предприятията, от ЕК предлагат създаване на фондове за рисков капитал и социално 
предприемачество. Особен акцент е намаляването на времето, необходимо за започване на 
бизнес, намаляване на лицензите и регулаторните механизми, опростяване на данъчното 
законодателство и инвестиции в т. нар. бизнес ангели. Амбицията на комисията е до края на 
2015 година да бъде намален срокът за лицензиране и издаване на разрешителни до 1 месец. 
Препоръчва се още по-ефективното използване на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Много важно е в създаването на МСП да 
бъдат мотивирани млади жени, възрастни хора, имигранти. Европа залага на програмата 
"Еразъм за млади предприемачи". Открита бе европейска мрежа на посланици на женското 
предприемачество. Специално внимание трябва да има и към възрастни хора, които се 
пенсионират сравнително млади, а техният опит може да бъде използван, както например 
сеньорите в Ирландия или майаж във Франция. Там тези хора са инвеститори, наставници, 
съветници или временни управители на предприятия. Очаква се ЕК да пусне бъдещия 
механизъм за микрофинансиране през 2014 година  
Една от най-интересните оперативни програми е и тази за развитие на 
конкурентоспособността. През новия период не само към името на програмата ще се 
добавят и иновациите, но и допълнителни 300 млн. евро повече в бюджета, от които може да се 
възползва българската икономика през периода 2014-2020 г. Така общият размер на 
програмата ще възлиза на 1 млрд. 413 млн. евро.  
72% от бюджета на оперативната програма ще отидат за иновации, покриване на стандарти и 
ново оборудване; 25% са определени за енергийна ефективност, енергиен одит на постройки и 
машини и строително-ремонтни работи по съществуващи вече сгради. 3% от програмата ще 
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бъдат за техническа помощ. Само от юни досега за изплатени 45% от общите плащания по 
програмата за изтичащия седемгодишен период.  
През предишните 4 години анализаторите признават грешен подход. Вместо европейските пари 
да подпомогнат дългосрочни бизнес проекти, които пък да съживят българската икономика и да 
открият нови постоянни работни места, а се концентрираха парите от оперативната програма 
в десет мащабни технологични парка. По този начин се планираше да раздадат парите за 
тухли, бетон и арматура на четирима-петима свои приближени едри строителни предприемачи, 
които да реализират парите, без никаква мисъл за реалното модернизиране и развитие на 
българската икономика в дългосрочен план. Интересно е какво от тази идея е реализирано?!  
Още от началото на юни миналата година тръгна диалогът с всички заинтересовани страни - 
браншови организации, бизнес асоциации, местните власти, академичните общности, и въобще 
с всички, към които ще бъде насочена оперативната програма за конкурентоспособност и 
иновации и да бъдат преодолени грешките.  
Най-важното в тази ситуация е да се създават работни места и трябва да се използва всяка 
възможност за усвояването на евросредствата - тема, на която посветихме толкова много 
време и дебати в Европейския парламент.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 42  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: Над 70% от кредитите, отпускани по двете дългови схеми на евроинициативата 
JEREMIE, вече са усвоени, като чрез тях над 6000 малки и средни компании в страната са 
подкрепени с около 500 млн. евро. Скоро се очаква да заработят и два от фондовете за дялов 
капитал по инициативата - за мецанин финансиране и за коинвестиции. 
 
Заглавие: Заемите по JEREMIE са усвоени на 70%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 70% от кредитите, отпускани по двете дългови схеми на евроинициативата 
JEREMIE, вече са усвоени, като чрез тях над 6000 малки и средни компании в страната са 
подкрепени с около 500 млн. евро. Скоро се очаква да заработят и два от фондовете за дялов 
капитал по инициативата - за мецанин финансиране и за коинвестиции. Това стана ясно по 
време на конференцията за възможностите за малките и средните предприятия, организирана 
от Представителството на Европейската комисия в София. Дългова схема, която осигурява 
гаранции на банките да отпускат заеми с облекчени условия, е усвоена на 95% към края на 
февруари, а втората схема - известна като продукт за споделяне на риска, по който се отпускат 
нисколихвени заеми, е разпределена на 50%. "Двата продукта по дизайн са с общ проектен 
портфейл от 700 млн. евро, който трябва да бъде достигнат до края на следващата година. 
Очакваме 100% изпълнение на дълговия портфейл още до края на тази година", каза Христо 
Стоянов от Европейския инвестиционен фонд. Скоро се очаква да заработи мецанин фондът по 
JEREMIE, както и фондовете за коинвестиции, единият от които ще се управлява от екипа на 
Empower United.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки 
са сред одобрените иновативни проекти по европрограмата "Конкурентоспособност". Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
 
Заглавие: Сладкиши и стойка за чадър взели европари за иновации  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Салфетки, мебели, брави, лукс кутия, речник на мобилните устройства и дори сладки са 
сред одобрените иновативни проекти по европрограмата "Конкурентоспособност". Сред 
заслужилите финансиране новаторски идеи са стойка за слънчобран и иновативна 
туристическа агенция.  
За тези и други проекти на 223 фирми са били отпуснати над 176 млн. лв., разкри "Медиапул". 
За финансирането на странните "изобретения" се разбра от въпроси към зам.-министъра на 
икономиката Юнал Тасим, поканен на изслушване в парламентарната комисия по 
еврофондовете. Тасим каза, че не знае за случаите и ще разпореди проверка. Средствата за 
иновации били одобрени ударно в края на март, като финансирането е между 170 хил. до над 2 
млн. лв. за проект.  
Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков твърди, че някои от идеите вече са въведени и са на 
пазара, така че не са имали право на финансиране. Има и случаи, в които две фирми подават 
проекти за една и съща иновация, като и двата получават пари. Освен това има сериозни 
съмнения, че печелившите са в конфликт на интереси. Зад фирмите и чиновниците, одобрили 
проектите, прозират връзки и имена на сегашни и бивши депутати.  
ТОПЛИ ВРЪЗКИ  
В списъка на одобрените иновативни проекти има два еднакви със заглавие "Внедряване на 
система за синхронно изследване и анализ на фокус група". Единият е на "Инфо клас", другият 
на "Ф.П.и Ко". Управителката на "Ф.П.и Ко" е купила дела на социоложката и депутатка от БСП 
Татяна Буруджиева в "Бизнес консулт груп" през лятото на 2013 г., а двете фирми са 
регистрирани на един и същ адрес.  
Роднини на експертката от икономическото министерство Надежда Белелиева - съпругът й и 
неговият брат, са сред получилите "да" за проектите си, съобщава "Медиапул". Според юристи 
проблемът е, че чиновничката не е декларирала тези връзки. Съпругът й печели 1.8 млн. лв. за 
"разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". Неговият 
брат пък взима 838 863 лв. за друг проект. За иновативен сервиз "Алком ЕСС" взима почти 300 
хил. лв. Сред собствениците на дружеството е синът на ексшефа на Столичния общински съвет 
Андрей Иванов от ГЕРБ.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации,са получили европейско 
финансиране от програма "Конкурентоспособност". За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
 
Заглавие: Европари и за иновации отиват за сладки и салфетки  
Подзаглавие: Две компании са получили безвъзмездна помощ за едно и също нещо  
Автор:  
Текст: Дейности, които не отговарят на изискванията за иновации,са получили европейско 
финансиране от програма "Конкурентоспособност". За това алармира депутатът от ГЕРБ 
Николай Нанков.  
От сайта на оперативната програма става ясно, че са сключени договори за 223 проекта за 
над 176 млн. лв. Сред тях има проект за "Внедряване на иновативни сладкарски изделия". По 
него пловдивска фирма ще вземе 169 хил. лв. безвъзмездна помощ за оборудване и ще наеме 
консултант, който да изработи маркетингова стратегия за продажбата на сладките. Предвидена 
е и дейност за визуализация и публичност.  
338 хил. лв. безвъзмездна помощ ще отидат по проект за внедряване на "иновативен продукт в 
направлението салфетки". Спечелилата фирма ще използва парите, за да купи машини за 
производството на салфетки.  
"Буди недоумение как иновативният потенциал на България се съдържа в иновативни 
салфетки, иновативни торти, иновативни сладки и иновативни туристически агенции", 
коментира Николай Нанков.  
През 2012 г. обаче Управляващият орган по "Конкурентоспособност" разшири обхвата на 
дейностите, които могат да се финансират по тази мярка. Причината бе слабият интерес на 
българския бизнес към старата схема с доста затегнати откъм изисквания за иновации условия. 
финансиране ще получи и "Ел Би Булгарикум", която е изцяло държавно предприятие. 
Компанията иска да разработи иновативни диетични продукти за хранителни терапии. Според 
Нанков обаче бенефициент държавна фирма е в разрез с условията за допустимост на 
кандидатите. финансиране са получили и два проекта за една и съща дейност - "Внедряване на 
система за синхронно изследване и анализ на фокус група". Едната от компаниите ще вземе 
187 хил. лв. безвъзмездна помощ, а другата -352 хил. лв.  
Заместник-министърът на икономиката Юнал Тасим каза пред "Труд", че ще бъде направена 
проверка на проектите. Той каза, че резултатите от нея ще са ясни до дни, но не се ангажира с 
точен срок.  
От думите му стана ясно още, че ще се проверяват само проектите, за които има сигнали за 
нарушения. "Ако ние проверяваме всички бенефициенти, значи да сме разследващ орган и на 
година ще минават няколко бенефициента, а не 4000, както е в момента", каза Тасим.  
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Дата: 05.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 15  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Докато БАН демонстрира роботи, парите за иновации, които се отпускат по 
оперативна програма "Конкурентоспособност" отиват за иновативни салфетки и сладки, 
изследване на фокус групи и други такива. Това са само част от проектите, които са получили 
финансиране по схемата за внедряване на иновации 8 предприятията по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (виж стр. 11). Докато другите страни напредват чрез разработването на 
високи технологии, ние откриваме топлата вода.  
 
Заглавие: Салфетките - BG иновация  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина КАХРАМАНО  
Текст: Докато БАН демонстрира роботи, парите за иновации, които се отпускат по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" отиват за иновативни салфетки и сладки, изследване на 
фокус групи и други такива. Това са само част от проектите, които са получили финансиране по 
схемата за внедряване на иновации 8 предприятията по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (виж стр. 11). Докато другите страни напредват чрез разработването 
на високи технологии, ние откриваме топлата вода.  
Тъжно, но явно толкова си можем. Само преди няколко години изискванията за финансиране на 
нововъведения бяха много по-строги. Тогава обаче се оказа, че има твърде малко кандидати и 
на практика няма кой да се възползва от отпуснатите пари. И обхватът на проектите бе 
разширен като за двойкаджии.  
А българските високотехнологични продукти продължават да са по-скоро пожелание. Както и 
конкурентоспособността на икономиката ни, която зависи от тях.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 04.04.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/shashkame-bryuksel-sas-sachineni-inovatsii-news218790.html  
Брой думи: 921  
 
 
Резюме: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Шашкаме Брюксел със съчинени иновации  
Подзаглавие: Над 176 млн. лв. раздадени за иновативни фокус групи, салфетки, кутии, 
слънчобрани  
Автор:  
Текст: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Средствата са по схемата за внедряване на иновации в предприятията и са одобрени в края на 
март. Финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект.  
За скандала се разбра по време на изслушването на зам.-министъра на икономиката Юнал 
Тасим, който отговаря за оперативната програма, в парламентарната комисия по 
еврофондовете.  
Проблемът беше повдигнат от депутата от ГЕРБ Николай Нанков, който попита за какви 
иновации говорим в тези случаи. Още повече, че при някои от одобрените проекти фирмите 
вече продават продуктите включени в проектното предложение, а други отдавна ги има на 
пазара. Съгласно условията за кандидатстване, задължително е това да бъде нов продукт, а не 
подобрение на съществуващ. Недопустимо е и вече внедрени продукти от компаниите да 
получат тепърва финансиране.  
Зад някои екзотични иновации стоят бивши и настоящи депутати от БСП и ДПС, и дори знакови 
фигури на ГЕРБ. Има случаи, при които свързани фирми (на един и същ собственик), получават 
двойно финансиране за едно и също изобретение и за капак то се предлага на пазара в хиляди 
разновидности. Това също е недопустимо съгласно европейските правила.  
Фирми на съпрузите на служители на икономическото министерство също са получили 
финансиране, което според юристи е конфликт на интереси. Всичко това необяснимо остава 
незабелязано от оценителната комисия.  
Юнал Тасим обясни, че не е запознат със случая и обеща да направи проверка. Заповедта с 
одобрените кандидати е подписана от Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програма "Конкурентоспособност". Тя беше със зам.-министъра, но отказа коментар.  
Като две капки вода за БСП  
Най-екзотичното нововъведение е за "внедряване на система за синхронно изследване и 
анализ на фокус група". От кратката публична информация по проекта не става ясно каква 
точно е иновацията. За сметка на това в публикувания списък с одобрени проекти се откриват 
два с такова име, но на различни фирми с различни оценки и финансиране.  
"Инфо клас" ООД за проекта си "Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на 
фокус група" получава 83.50 точки и 352 125 лева безвъзмездно финансиране. Докато 
преводаческата агенция "Ф.П.и Ко" ЕООД за проект "Внедряване на система за синхронно 
изследване и анализ на фокус група" получава 82.50 т. и 187 200 лева финансиране.  
Според консултантски компании най-вероятно двата проекта са изготвени от един и същ 
консултант, като е приложена схемата copy-paste. Според правилата обаче е абсолютно 
недопустимо да бъдат финансирани два еднакви проекта.  
Абсурдите не свършват дотук. Мажоритарният собственик на "Инфо клас" Тодор Велев печели 
още един проект – "еВиза" за 236 250 лв., но с фирма "Перфект плюс", на която е управител. 
Това също е недопустимо спрямо правилата.  

http://www.mediapool.bg/shashkame-bryuksel-sas-sachineni-inovatsii-news218790.html
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Справка в Търговския регистър сочи, че управителят на преводаческата фирма "Ф.П. И Ко" 
Радинка Дякова е купила дела на депутатката от БСП Татяна Буруджиева от "Бизнес консулт 
груп" през лятото на 2013 г. Двете фирми са регистрирани на един и същ адрес.  
Да подпомогнем близките  
Близките на Надежда Белелиева, която е старши експерт в дирекция "Външно икономическа 
политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) печелят не един, а два 
иновативни проекта – един за фирмата на мъжа й, и друг за тази на девер й, който получава с 
около един милион по-малко от брат си.  
Няма пречка двама братя да кандидатстват с различни проекти, проблемът според юристи е в 
конфликта на интереси, защото в декларацията, качена на страницата на МИЕ Белелиева не е 
посочила тези обстоятелства.  
Така съпругът и печели проект с дружеството "Централна енергоремонтна база" за 
"разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". 
Отпуснатото финансиране е от 1 897 282 млн. лв. Димитър Белелиев е председател на съвета 
на директорите на дружеството.  
Финансиране получава и проект на ЕТ "Симеон Белелиев", който е брат на Димитър и девер на 
Надежда Белелиева. Той взима 838 863 лв. по проект "Внедряване на иновативен продукт на 
световно ниво - smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване 
на околната среда и налагането му на пазара". Отдавна на световния пазар съществуват smart 
home решения.  
Двойно финансиране за ДПС  
"АДД България" печели малко над 2 млн. лв. с проекта "внедряване в производството на 
иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управлението на водни 
ресурси". Проверка в интернет сайта на дружеството показва, че то вече продава същото 
решение.  
Искането за финансиране на вече внедрена иновация е абсолютно недопустимо съгласно 
правилата.  
Но "АДД България" не е случаен кандидат. Управител на дружеството е Анелия Митева, 
съпруга на доскорошния лидер на ДПС в Пловдив Красимир Кузмов. На страницата си във 
Фейсбук той се е обявил като изпълнителен директор на дружеството. В периода 2007 – 2011 г. 
Кузмов беше кмет на пловдивския район "Източен", пробва се да влезе и в парламента с 
листата на ДПС, но не успя.  
В момента очевидно Красимир Кузмов има финансови проблеми, защото частен съдебен 
изпълнител е обявил негов имот за публична продан на 16 април.  
И иновативен автосервиз за ГЕРБ  
"Алком ЕСС" пък печели финансиране от 293 289 лв. с иновации в автосервиз. Проектът на 
компанията е "повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Алком ЕСС" ООД 
чрез внедряване на иновативна за българския пазар услуга".  
Компанията е собственост на шестима съдружници, сред които е и синът на бившият шеф на 
Столичният общински съвет Андрей Иванов от ГЕРБ - Бранимир Андреев Мирчев. В 
компанията е и друг активист на ГЕРБ Атанас Иванов.  
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/11444  
Брой думи: 917  
 
 
Резюме: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Шашкаме Брюксел със съчинени иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Средствата са по схемата за внедряване на иновации в предприятията и са одобрени в края на 
март. Финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект. За скандала се разбра 
по време на изслушването на зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за 
оперативната програма, в парламентарната комисия по еврофондовете.  
Проблемът беше повдигнат от депутата от ГЕРБ Николай Нанков, който попита за какви 
иновации говорим в тези случаи. Още повече, че при някои от одобрените проекти фирмите 
вече продават продуктите включени в проектното предложение, а други отдавна ги има на 
пазара. Съгласно условията за кандидатстване задължително е това да бъде нов продукт, а не 
подобрение на съществуващ. Недопустимо е и вече внедрени продукти от компаниите да 
получат тепърва финансиране.  
Зад някои екзотични иновации стоят бивши и настоящи депутати от БСП и ДПС, и дори знакови 
фигури на ГЕРБ. Има случаи, при които свързани фирми (на един и същ собственик), получават 
двойно финансиране за едно и също изобретение и за капак то се предлага на пазара в хиляди 
разновидности. Това също е недопустимо съгласно европейските правила.  
Фирми на съпрузите на служители на икономическото министерство също са получили 
финансиране, което според юристи е конфликт на интереси. Всичко това необяснимо остава 
незабелязано от оценителната комисия. Юнал Тасим обясни, че не е запознат със случая и 
обеща да направи проверка. Заповедта с одобрените кандидати е подписана от Ели Милушева, 
ръководител на управляващия орган на програма "Конкурентоспособност". Тя беше със зам.-
министъра, но отказа коментар. Като две капки вода Едно от най-екзотичните нововъведения е 
за "внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус група". От кратката 
публична информация по проекта не става ясно каква точно е иновацията. За сметка на това в 
публикувания списък с одобрени проекти се откриват два с такова име, но на различни фирми с 
различни оценки и финансиране. "Инфо клас" ООД за проекта си "Внедряване на система за 
синхронно изследване и анализ на фокус група" получава 83.50 точки и 352 125 лева 
безвъзмездно финансиране. Докато преводаческата агенция "Ф.П.и Ко" ЕООД за проект 
"Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус група" получава 82.50 т. и 
187 200 лева финансиране.  
Според консултантски компании най-вероятно двата проекта са изготвени от един и същ 
консултант, като е приложена схемата copy-paste. Според правилата обаче е абсолютно 
недопустимо да бъдат финансирани два еднакви проекта. Абсурдите не свършват дотук. 
Мажоритарният собственик на "Инфо клас" Тодор Велев печели още един проект – "еВиза" за 
236 250 лв., но с фирма "Перфект плюс", на която е управител. Това също е недопустимо 
спрямо правилата. Справка в Търговския регистър сочи, че управителят на преводаческата 
фирма "Ф.П. И Ко" Радинка Дякова е купила дела на депутатката от БСП Татяна Буруджиева от 
"Бизнес консулт груп" през лятото на 2013 г. Двете фирми са регистрирани на един и същ 
адрес. Да подпомогнем близките Близките на Надежда Белелиева, която е старши експерт в 
дирекция "Външно икономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката 
(МИЕ) печелят не един, а два иновативни проекта – един за фирмата на мъжа й, и друг за тази 
на девер й, който получава с около един милион по-малко от брат си. Няма пречка двама братя 

http://www.tax.bg/bg/news/view/11444


 

 

32 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/4
/2

0
1
4

 

да кандидатстват с различни проекти, проблемът според юристи е в конфликта на интереси, 
защото в декларацията, качена на страницата на МИЕ Белелиева не е посочила тези 
обстоятелства. Така съпругът и печели проект с дружеството "Централна енергоремонтна база" 
за "разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". 
Отпуснатото финансиране е от 1 897 282 млн. лв. Димитър Белелиев е председател на съвета 
на директорите на дружеството. Финансиране получава и проект на ЕТ "Симеон Белелиев", 
който е брат на Димитър и девер на Надежда Белелиева. Той взима 838 863 лв. по проект 
"Внедряване на иновативен продукт на световно ниво - smart home решение за управление, 
безопасност, енергоспестяване, опазване на околната среда и налагането му на пазара". 
Отдавна на световния пазар съществуват smart home решения. Двойно финансиране "АДД 
България" печели малко над 2 млн. лв. с проекта "внедряване в производството на иновативна 
система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управлението на водни ресурси". 
Проверка в интернет сайта на дружеството показва, че то вече продава същото решение. 
Искането за финансиране на вече внедрена иновация е абсолютно недопустимо съгласно 
правилата. Но "АДД България" не е случаен кандидат. Управител на дружеството е Анелия 
Митева, съпруга на доскорошния лидер на ДПС в Пловдив Красимир Кузмов. На страницата си 
във фейсбук той се е обявил като изпълнителен директор на дружеството. В периода 2007 – 
2011 г. Кузмов беше кмет на пловдивския район "Източен", пробва се да влезе и в парламента с 
листата на ДПС, но не успя. В момента очевидно Красимир Кузмов има финансови проблеми, 
защото частен съдебен изпълнител е обявил негов имот за публична продан на 16 април. И 
иновативен автосервиз "Алком ЕСС" пък печели финансиране от 293 289 лв. с иновации в 
автосервиз. Проектът на компанията е "повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на "Алком ЕСС" ООД чрез внедряване на иновативна за българския 
пазар услуга". Компанията е собственост на шестима съдружници, сред които е и синът на 
бившият шеф на Столичният общински съвет Андрей Иванов от ГЕРБ - Бранимир Андреев 
Мирчев. В компанията е и друг активист на ГЕРБ Атанас Иванов.  
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/68611  
Брой думи: 917  
 
 
Резюме: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Шашкаме Брюксел със съчинени иновации  
Подзаглавие: Hад 176 млн. лв. раздадени за иновативни фокус групи, салфетки, кутии, 
слънчобрани  
Автор:  
Текст: Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна 
стойка за слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за 
мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така 
неясно с какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Средствата са по схемата за внедряване на иновации в 
предприятията и са одобрени в края на март. Финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 
млн. лв. за проект. За скандала се разбра по време на изслушването на зам.-министъра на 
икономиката Юнал Тасим, който отговаря за оперативната програма, в парламентарната 
комисия по еврофондовете.  
Проблемът беше повдигнат от депутата от ГЕРБ Николай Нанков, който попита за какви 
иновации говорим в тези случаи. Още повече, че при някои от одобрените проекти фирмите 
вече продават продуктите включени в проектното предложение, а други отдавна ги има на 
пазара. Съгласно условията за кандидатстване задължително е това да бъде нов продукт, а не 
подобрение на съществуващ. Недопустимо е и вече внедрени продукти от компаниите да 
получат тепърва финансиране. Зад някои екзотични иновации стоят бивши и настоящи 
депутати от БСП и ДПС, и дори знакови фигури на ГЕРБ. Има случаи, при които свързани 
фирми (на един и същ собственик), получават двойно финансиране за едно и също 
изобретение и за капак то се предлага на пазара в хиляди разновидности. Това също е 
недопустимо съгласно европейските правила. Фирми на съпрузите на служители на 
икономическото министерство също са получили финансиране, което според юристи е 
конфликт на интереси. Всичко това необяснимо остава незабелязано от оценителната комисия. 
Юнал Тасим обясни, че не е запознат със случая и обеща да направи проверка. Заповедта с 
одобрените кандидати е подписана от Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програма "Конкурентоспособност". Тя беше със зам.-министъра, но отказа коментар.  
Като две капки вода Едно от най-екзотичните нововъведения е за "внедряване на система за 
синхронно изследване и анализ на фокус група". От кратката публична информация по проекта 
не става ясно каква точно е иновацията. За сметка на това в публикувания списък с одобрени 
проекти се откриват два с такова име, но на различни фирми с различни оценки и финансиране. 
"Инфо клас" ООД за проекта си "Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на 
фокус група" получава 83.50 точки и 352 125 лева безвъзмездно финансиране. Докато 
преводаческата агенция "Ф.П.и Ко" ЕООД за проект "Внедряване на система за синхронно 
изследване и анализ на фокус група" получава 82.50 т. и 187 200 лева финансиране. Според 
консултантски компании най-вероятно двата проекта са изготвени от един и същ консултант, 
като е приложена схемата copy-paste. Според правилата обаче е абсолютно недопустимо да 
бъдат финансирани два еднакви проекта. Абсурдите не свършват дотук. Мажоритарният 
собственик на "Инфо клас" Тодор Велев печели още един проект – "еВиза" за 236 250 лв., но с 
фирма "Перфект плюс", на която е управител. Това също е недопустимо спрямо правилата.  
Справка в Търговския регистър сочи, че управителят на преводаческата фирма "Ф.П. И Ко" 
Радинка Дякова е купила дела на депутатката от БСП Татяна Буруджиева от "Бизнес консулт 
груп" през лятото на 2013 г. Двете фирми са регистрирани на един и същ адрес.  
Да подпомогнем близките Близките на Надежда Белелиева, която е старши експерт в дирекция 
"Външно икономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) 
печелят не един, а два иновативни проекта – един за фирмата на мъжа й, и друг за тази на 
девер й, който получава с около един милион по-малко от брат си. Няма пречка двама братя да 
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кандидатстват с различни проекти, проблемът според юристи е в конфликта на интереси, 
защото в декларацията, качена на страницата на МИЕ Белелиева не е посочила тези 
обстоятелства.  
Така съпругът и печели проект с дружеството "Централна енергоремонтна база" за 
"разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". 
Отпуснатото финансиране е от 1 897 282 млн. лв. Димитър Белелиев е председател на съвета 
на директорите на дружеството.  
Финансиране получава и проект на ЕТ "Симеон Белелиев", който е брат на Димитър и девер на 
Надежда Белелиева. Той взима 838 863 лв. по проект "Внедряване на иновативен продукт на 
световно ниво - smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване 
на околната среда и налагането му на пазара". Отдавна на световния пазар съществуват smart 
home решения.  
Двойно финансиране "АДД България" печели малко над 2 млн. лв. с проекта "внедряване в 
производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и 
управлението на водни ресурси". Проверка в интернет сайта на дружеството показва, че то 
вече продава същото решение. Искането за финансиране на вече внедрена иновация е 
абсолютно недопустимо съгласно правилата.  
Но "АДД България" не е случаен кандидат. Управител на дружеството е Анелия Митева, 
съпруга на доскорошния лидер на ДПС в Пловдив Красимир Кузмов. На страницата си във 
фейсбук той се е обявил като изпълнителен директор на дружеството. В периода 2007 – 2011 г. 
Кузмов беше кмет на пловдивския район "Източен", пробва се да влезе и в парламента с 
листата на ДПС, но не успя. В момента очевидно Красимир Кузмов има финансови проблеми, 
защото частен съдебен изпълнител е обявил негов имот за публична продан на 16 април.  
И иновативен автосервиз "Алком ЕСС" пък печели финансиране от 293 289 лв. с иновации в 
автосервиз. Проектът на компанията е "повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на "Алком ЕСС" ООД чрез внедряване на иновативна за българския 
пазар услуга". Компанията е собственост на шестима съдружници, сред които е и синът на 
бившият шеф на Столичният общински съвет Андрей Иванов от ГЕРБ - Бранимир Андреев 
Мирчев. В компанията е и друг активист на ГЕРБ Атанас Иванов.  
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://www.haskovo.net/news/153981/Smolyanska-firma-na-Mezhdunarodna-izlozhba-za-
kozmetika-i-parfyumeriya-v-Italiya  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: Смолянската фирма „Кокона -Таня Калакунова“ ЕТ е сред българските фирми, които 
ще представят своите продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, 
Италия, в периода 4 – 7 април 2014 г.  
Cosmoprof Worldwide Bologna се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани 
изложби за парфюмерия и козметика. През 2013 г. на панаира взеха участие 2 390 изложители 
от 25 държави на обща площ от 50 869 кв.м., а броят на посетителите надхвърли 193 хиляди.  
 
Заглавие: Смолянска фирма на Международна изложба за козметика и парфюмерия в 
Италия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смолянската фирма „Кокона -Таня Калакунова“ ЕТ е сред българските фирми, които ще 
представят своите продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, 
Италия, в периода 4 – 7 април 2014 г.  
Cosmoprof Worldwide Bologna се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани 
изложби за парфюмерия и козметика. През 2013 г. на панаира взеха участие 2 390 изложители 
от 25 държави на обща площ от 50 869 кв.м., а броят на посетителите надхвърли 193 хиляди.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  

На българския национален щанд (Hall 30, Stand F4-G3) в изложбения комплекс Fiera Bologna 
своята продукция представят: Билка Лайфстайл ООД - София, Боди-Бюти ЕООД - Пловдив, 
Дори Лукс ООД - София, Ива Трейдинг ЕООД - Русе, Катеко ООД - Пловдив, Кокона-Таня 
Калакунова ЕТ - Смолян, Кредо-Капитал Продакшн ООД - София, Натурал Козметик ЕООД – 
Пловдив, Ред енд Голд ЕООД - София, Рефан България ООД – с. Труд, обл. Пловдив, 
Розаимпекс ООД - Пловдив, Суперфиниш-2000 ООД - Пловдив, Талодерма ООД - Варна, 
Тонеш ООД - Бургас.  
 

http://www.haskovo.net/news/153981/Smolyanska-firma-na-Mezhdunarodna-izlozhba-za-kozmetika-i-parfyumeriya-v-Italiya
http://www.haskovo.net/news/153981/Smolyanska-firma-na-Mezhdunarodna-izlozhba-za-kozmetika-i-parfyumeriya-v-Italiya
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=34381&FCID=FCbc56bc2c11ab1822b8d605788
7cacf30  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Боди-Бюти, Катеко, Натурал Козметик, Рефан, Розаимпекс и Суперфиниш-2000 са 
пловдивските производители от сектор и козметика и парфюмерия, които представят своите 
продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, Италия, в периода 4 – 7 
април 2014 г.  
 
Заглавие: Пловдивска козметика щурмува Италия  
Подзаглавие:  
Автор: Антоан Василев  
Текст: Боди-Бюти, Катеко, Натурал Козметик, Рефан, Розаимпекс и Суперфиниш-2000 са 
пловдивските производители от сектор и козметика и парфюмерия, които представят своите 
продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, Италия, в периода 4 – 7 
април 2014 г.  
Cosmoprof Worldwide Bologna се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани 
изложби за парфюмерия и козметика. През 2013 г. на панаира взеха участие 2 390 изложители 
от 25 държави на обща площ от 50 869 кв.м., а броят на посетителите надхвърли 193 хиляди.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: наем на изложбена 
площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, 
включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на 
участието.  
 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=34381&FCID=FCbc56bc2c11ab1822b8d6057887cacf30
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=34381&FCID=FCbc56bc2c11ab1822b8d6057887cacf30
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/супер-скандал-вижте-как-властта-си-раздаде-близо-200-млн-лева-
европари-за-безумни-иновации-news165177.html  
Брой думи: 937  
 
 
Резюме: Нов супер скандал! Близо 200 млн. лева европари са раздадени по странен начин на 
близки до властта фирми.  
Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна стойка за 
слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за мобилни 
устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така неясно с 
какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от оперативна програма 
"Конкурентоспособност", пише Медиапул.  
 
Заглавие: Супер скандал! Вижте как властта си раздаде близо 200 млн. лева европари за 
безумни иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нов супер скандал! Близо 200 млн. лева европари са раздадени по странен начин на 
близки до властта фирми.  
Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна стойка за 
слънчобран, креативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за мобилни 
устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.... И така неясно с 
какви фокуси са раздадени над 176 млн. лв. на 223 фирми от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", пише Медиапул.  
Средствата са по схемата за внедряване на иновации в предприятията и са одобрени в края на 
март. Финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект.  
За скандала се разбра по време на изслушването на зам.-министъра на икономиката Юнал 
Тасим, който отговаря за оперативната програма, в парламентарната комисия по 
еврофондовете.  
Проблемът беше повдигнат от депутата от ГЕРБ Николай Нанков, който попита за какви 
иновации говорим в тези случаи. Още повече, че при някои от одобрените проекти фирмите 
вече продават продуктите включени в проектното предложение, а други отдавна ги има на 
пазара. Съгласно условията за кандидатстване задължително е това да бъде нов продукт, а не 
подобрение на съществуващ. Недопустимо е и вече внедрени продукти от компаниите да 
получат тепърва финансиране.  
Зад някои екзотични иновации стоят бивши и настоящи депутати от БСП и ДПС, и дори знакови 
фигури на ГЕРБ. Има случаи, при които свързани фирми (на един и същ собственик), получават 
двойно финансиране за едно и също изобретение и за капак то се предлага на пазара в хиляди 
разновидности. Това също е недопустимо съгласно европейските правила.  
Фирми на съпрузите на служители на икономическото министерство също са получили 
финансиране, което според юристи е конфликт на интереси. Всичко това необяснимо остава 
незабелязано от оценителната комисия.  
Юнал Тасим обясни, че не е запознат със случая и обеща да направи проверка. Заповедта с 
одобрените кандидати е подписана от Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на 
програма "Конкурентоспособност". Тя беше със зам.-министъра, но отказа коментар.  
Като две капки вода  
Едно от най-екзотичните нововъведения е за "внедряване на система за синхронно изследване 
и анализ на фокус група". От кратката публична информация по проекта не става ясно каква 
точно е иновацията. За сметка на това в публикувания списък с одобрени проекти се откриват 
два с такова име, но на различни фирми с различни оценки и финансиране.  
"Инфо клас" ООД за проекта си "Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на 
фокус група" получава 83.50 точки и 352 125 лева безвъзмездно финансиране. Докато 
преводаческата агенция "Ф.П.и Ко" ЕООД за проект "Внедряване на система за синхронно 
изследване и анализ на фокус група" получава 82.50 т. и 187 200 лева финансиране.  
Според консултантски компании най-вероятно двата проекта са изготвени от един и същ 
консултант, като е приложена схемата copy-paste. Според правилата обаче е абсолютно 
недопустимо да бъдат финансирани два еднакви проекта.  

http://pik.bg/супер-скандал-вижте-как-властта-си-раздаде-близо-200-млн-лева-европари-за-безумни-иновации-news165177.html
http://pik.bg/супер-скандал-вижте-как-властта-си-раздаде-близо-200-млн-лева-европари-за-безумни-иновации-news165177.html
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Абсурдите не свършват дотук. Мажоритарният собственик на "Инфо клас" Тодор Велев печели 
още един проект – "еВиза" за 236 250 лв., но с фирма "Перфект плюс", на която е управител. 
Това също е недопустимо спрямо правилата.  
Справка в Търговския регистър сочи, че управителят на преводаческата фирма "Ф.П. И Ко" 
Радинка Дякова е купила дела на депутатката от БСП Татяна Буруджиева от "Бизнес консулт 
груп" през лятото на 2013 г. Двете фирми са регистрирани на един и същ адрес.  
Да подпомогнем близките  
Близките на Надежда Белелиева, която е старши експерт в дирекция "Външно икономическа 
политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) печелят не един, а два 
иновативни проекта – един за фирмата на мъжа й, и друг за тази на девер й, който получава с 
около един милион по-малко от брат си.  
Няма пречка двама братя да кандидатстват с различни проекти, проблемът според юристи е в 
конфликта на интереси, защото в декларацията, качена на страницата на МИЕ Белелиева не е 
посочила тези обстоятелства.  
Така съпругът й печели проект с дружеството "Централна енергоремонтна база" за 
"разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и 
диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането на пазара". 
Отпуснатото финансиране е от 1 897 282 млн. лв. Димитър Белелиев е председател на съвета 
на директорите на дружеството.  
Финансиране получава и проект на ЕТ "Симеон Белелиев", който е брат на Димитър и девер на 
Надежда Белелиева. Той взима 838 863 лв. по проект "Внедряване на иновативен продукт на 
световно ниво - smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване 
на околната среда и налагането му на пазара". Отдавна на световния пазар съществуват smart 
home решения.  
Двойно финансиране  
"АДД България" печели малко над 2 млн. лв. с проекта "внедряване в производството на 
иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управлението на водни 
ресурси". Проверка в интернет сайта на дружеството показва, че то вече продава същото 
решение.  
Искането за финансиране на вече внедрена иновация е абсолютно недопустимо съгласно 
правилата.  
Но "АДД България" не е случаен кандидат. Управител на дружеството е Анелия Митева, 
съпруга на доскорошния лидер на ДПС в Пловдив Красимир Кузмов. На страницата си във 
фейсбук той се е обявил като изпълнителен директор на дружеството. В периода 2007 – 2011 г. 
Кузмов беше кмет на пловдивския район "Източен", пробва се да влезе и в парламента с 
листата на ДПС, но не успя.  
В момента очевидно Красимир Кузмов има финансови проблеми, защото частен съдебен 
изпълнител е обявил негов имот за публична продан на 16 април.  
И иновативен автосервиз  
"Алком ЕСС" пък печели финансиране от 293 289 лв. с иновации в автосервиз. Проектът на 
компанията е "повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Алком ЕСС" ООД 
чрез внедряване на иновативна за българския пазар услуга".  
Компанията е собственост на шестима съдружници, сред които е и синът на бившият шеф на 
Столичният общински съвет Андрей Иванов от ГЕРБ - Бранимир Андреев Мирчев. В 
компанията е и друг активист на ГЕРБ Атанас Иванов.  
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Дата: 04.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/plovdiv-eood-sofiya-1404445.html  
Брой думи: 225  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Български производители от сектор и козметика и парфюмерия представят 
своите продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, Италия, в 
периода 4 - 7 април 2014 г.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
 
Заглавие: Българско национално участие на Международната изложба за козметика и 
парфюмерия в Италия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Български производители от сектор и козметика и парфюмерия представят 
своите продукти на Международната изложба Cosmoprof Worldwide в Болоня, Италия, в 
периода 4 - 7 април 2014 г.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
Cosmoprof Worldwide Bologna се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани 
изложби за парфюмерия и козметика. През 2013 г. на панаира взеха участие 2 390 изложители 
от 25 държави на обща площ от 50 869 кв.м., а броят на посетителите надхвърли 193 хиляди.  
На българският национален щанд (Hall 30, Stand F4-G3) в изложбения комплекс Fiera Bologna 
своята продукция представят: Билка Лайфстайл ООД - София, Боди-Бюти ЕООД - Пловдив, 
Дори Лукс ООД - София, Ива Трейдинг ЕООД - Русе, Катеко ООД - Пловдив, Кокона-Таня 
Калакунова ЕТ - Смолян, Кредо-Капитал Продакшн ООД - София, Натурал Козметик ЕООД - 
Пловдив, Ред енд Голд ЕООД - София, Рефан България ООД - с. Труд, обл. Пловдив, 
Розаимпекс ООД - Пловдив, Суперфиниш-2000 ООД - Пловдив, Талодерма ООД - Варна, 
Тонеш ООД - Бургас.  
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: наем на изложбена 
площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, 
включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на 
участието.  

 

http://www.cross.bg/plovdiv-eood-sofiya-1404445.html

