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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 11.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1711  
 
Резюме: Тема: Отговор на вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от народния 
представител Ивелина Василева относно стартиране на програмен период 2014-2020  
До края на 2014 г. се планират процедури за финансиране от настоящия програмен период по 
следните програми:  
- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” – процедура за подкрепа на 
инвестициите в технологично обновление с цел повишаване на ефективността и 
продуктивността на предприятията;  
 
Текст: Тема: Отговор на вицепремиера Зинаида Златанова на въпрос от народния 
представител Ивелина Василева относно стартиране на програмен период 2014-2020 г.  
 
Алиосман Имамов: Първо питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева 
относно стартиране на програмен период 2014-2020 г. Въпросът е към госпожа Зинаида 
Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието. Заповядайте, 
госпожо Василева, да развиете Вашето питане.  
Ивелина Василева: Благодаря, господин председател.  
Дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Златанова, преди около 
месец висши функционери на Българската социалистическа партия заявиха следното, цитирам: 
„На семинар в Боровец се взе решение да се поиска разрешение от Европейската комисия 
държавата предварително, със средства от държавния бюджет, да финансира дейности, които 
иначе ще получат европейско финансиране по европейските програми, а в края на тази година 
парите ще бъдат възстановени от европейските фондове. Реално тези програми ще стартират 
през април и май”.  
Това беше обещание, дадено след знаковото събиране в Боровец. Както стана ясно по време 
на блицконтрола в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 
от отговора, който дадохте, Вие сте наясно с това, че съгласно Регламент 1003 от 2013 г. 
изобщо не е необходимо държавата членка да иска разрешение от Европейската комисия, за 
да започне по-рано изпълнението на програмите. Това, което е необходимо, е да има 
национални правила. Освен това, съгласно регламента срокът за допустимост на разходите за 
програмния период 2014-2020 г. е от 1 януари 2014 г.  
С други думи, проекти могат да бъдат изпълнявани, разходи могат да бъдат правени и 
впоследствие възстановявани, без да е необходимо нито да се пита Европейската комисия, 
нито да се търси нейното съгласие и одобрение. Вие сте наясно с това, но, за съжаление, не 
сте имали шанса да обясните на колегите си от БСП.  
Така или иначе това, което нас ни интересува, е: каква е Вашата политика и какво смятате да 
предприемете по отношение на предварителното стартиране на мерки и проекти, които ще 
получат финансиране по програмния период 2014-2020 г., преди официалното одобрение на 
оперативните програми от Европейската комисия?  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Василева.  
Госпожо заместник министър-председател, заповядайте – имате пет минути да отговорите на 
питането.  
Зинаида Златанова: Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо Василева, 
уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с отправеното от Ваша страна 
питане за стартиране на програмния период 2014-2020 г. бих искала да Ви информирам за 
следното.  
Споразумението за партньорство беше одобрено от Министерския съвет на 26 март 2014 г. и 
изпратено официално към Европейската комисия на 2 април 2014 г. В тази връзка предвиждаме 
оперативните програми да бъдат изпратени в рамките на три месеца след изпращане на 
Споразумението за партньорство.  
Политиката на настоящото правителство по отношение на предварителното стартиране на 
мерки и проекти, които ще получат финансиране през периода 2014-2020 г., е да използваме в 
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максимална степен възможностите, които предоставят регламентите за новия програмен 
период, а именно да започнат процедурите по схеми за изпълнение по новия програмен период 
и преди одобрение на програмите от Европейската комисия.  
В тази връзка – разработване на нормативната база на национално ниво за периода 2014-2020 
г. с Постановлението, уреждащо работата на Комитета за наблюдение на оперативните 
програми, Постановлението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 
Постановлението за избор на изпълнител на частно-правен субект, извън обхвата на Закона за 
обществените поръчки и Постановлението, уреждащо правилата за допустимост на новите 
оперативни програми. Очаква се до месец юни 2014 г. актовете да бъдат одобрени, след като 
преминат съгласувателните процедури и общественото обсъждане.  
На второ място, стартира процедурата за тригодишната бюджетна прогноза, която трябва да е 
съобразена с плановете на управляващите органи за следващите три години.  
На следващо място, разработването на системите за управление и контрол – условие за 
извършване на междинни плащания по програмите от страна на Европейската комисия, но за 
да можем да започнем прилагането, включително плащанията по отделните схеми с оглед 
ненатоварване на държавния бюджет, е целесъобразно управляващите органи и 
сертифициращият орган да имат разработени системи за управление и контрол.  
Към момента управляващите органи на осем от общо деветте оперативни програми 
предвиждат да бъдат публикувани процедури до края на 2014 г. Но дори при тези кратки 
срокове ще има осигурено време за тяхното публично обсъждане.  
До края на 2014 г. се планират процедури за финансиране от настоящия програмен период по 
следните програми:  
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – процедури, насочени към 
насърчаване на активни, работещи младежи, подкрепа за заетост и независим живот;  
- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” – процедура за подкрепа на 
инвестициите в технологично обновление с цел повишаване на ефективността и 
продуктивността на предприятията;  
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – процедури в двете 
приоритетни направления: „Образование и учене през целия живот” и „Образователна среда за 
активно социално приобщаване”;  
- Оперативна програма „Региони в растеж” – процедури, свързани с изпълнението на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, инвестиции в образованието, 
опазване и развитие на природното и културно наследство, регионални пътища и техническа 
помощ по програмата;  
- Оперативна програма „Околна среда” – схеми и мерки в направление „Натура 2000”, 
биоразнообразие и превенция на риска от наводнения;  
- по Програмата за развитие на селските райони се предвижда прием за млад фермер, целеви 
прием за сектори „Овощарство и зеленчукопроизводство”, както и прием по мярката „Основни 
услуги и обновяване на селата”;  
- по Програмата за морско дело и рибарство се предвижда прием за насърчаване на устойчиви 
рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и мерки за стимулиране на 
прилагането на Общата политика в областта на рибарството, повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване;  
- по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” се подготвят също така 
конкретни проекти.  
Процедурите за 2014 г. бяха обсъдени на заседание на Съвета за координация по управление 
на средствата от Европейския съюз. Благодаря за вниманието.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Госпожо Василева, заповядайте – два уточняващи въпроса в рамките на две минути.  
Ивелина Василева: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо Златанова, аз Ви благодаря за информацията, която зачетохте, но всъщност 
ние се запознахме вече от медиите за решенията, които са взети на Консултативния съвет за 
управление на европейските средства и мерките, които цитирахте.  
За жалост, не чух от Вас кога точно възнамерявате да откриете тези мерки по конкретните 
програми, които цитирахте, защото това е от съществена значимост.  
Допълнителните ми въпроси към Вас са следните:  
Първо и преди всичко, има ли осигурен бюджет за стартиране на тези мерки и проекти, имайки 
предвид, че предварителното стартиране на проекти и мерки по програмния период 2014-2020 
г. изисква преди всичко осигуряване на национален бюджет, тоест разходите, които се 
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генерират, впоследствие да бъдат възстановени от Европейската комисия? Има ли осигурен 
бюджет и в какъв обем?  
Второ, както детайлно разяснихте, е необходимо да има утвърдени национални правила. Не 
упоменахте обаче кога точно ще бъдат налични утвърдени системи за управление и контрол на 
средствата, което е необходимо предварително условие, за да стартират мерки и програми.  
И най-важното, уведомени ли са бенефициентите за възможността да кандидатстват? Имат ли 
те проектна готовност? Наясно ли са с възможността да ползват средства, ако твърдите, че 
такива ще могат да бъдат ползвани? И програми и проекти ще стартират до края на тази година 
– нещо, в което ние дълбоко се съмняваме.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Госпожо заместник министър-председател, заповядайте за отговор на допълнителните 
въпроси.  
Зинаида Златанова: Благодаря за допълнителните въпроси.  
На първо място искам да отбележа, че лошото планиране и изпълнение на програмите в 
предходните години доведе до сериозно струпване на средства, които следва да бъдат усвоени 
все още за периода 2007-2013 г., през 2014 г., и както съм казвала и друг път – около един 
милиард и 800 милиона евро.  
Спекулациите, че 2014 г. ще бъде нулева по отношение на европейските средства, са напълно 
безпочвени, което е очевидно.  
Що се отнася до новия период, аз неслучайно отбелязах, че паралелно с планирането на 
процедурите, които ще бъдат достъпни през 2014 г., върви и планирането на тригодишната 
бюджетна прогноза и именно за да може тя да бъде съобразена с плановете на управляващите 
органи по отношение на европейските средства. Тези два процеса вървят заедно и тогава, 
когато приключат, ще бъдем наясно с конкретните бюджетни параметри.  
Що се отнася до националните правила, системите за управление и контрол следва да бъдат 
готови по нашите планове паралелно с подготовката на оперативните програми. Както казах, те 
ще бъдат изпратени до края на юни в Европейската комисия за одобрение, следователно 
дотогава ще се стремим да са готови системите за управление и контрол в новия им вид.  
Бенефициентите, аз много се надявам и вярвам, че седемгодишният вече опит при 
изпълнението на предишния програмен период е допринесъл за това и техният 
административен капацитет да бъде значително подобрен, както и на администрацията, и 
тяхната подготвеност е адекватна. Благодаря Ви.  
Алиосман Имамов: Благодаря Ви.  
Госпожо Василева, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговорите.  
Ивелина Василева: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо Златанова, уважаеми колеги! Продължават да бъдат отворени много 
въпроси независимо от възможностите, които и регламентът дава, и Многогодишната 
финансова рамка, имайки предвид, че България може да ползва ресурс от повече от 15 млрд. 
евро.  
Аз няма да коментирам въведението на отговора Ви, защото бих казала, че вече по 
стандартната процедура това е движение по опорните точки, но това, което искам да упомена 
е, че, както нееднократно е заявявано от наша страна, е необходимо далеч по-мотивирано и 
целенасочено да се работи по по-ранното стартиране на конкретни мерки и проекти.  
Аз искам да насоча специално вниманието Ви към мерки в социалната сфера.  
Вие не упоменахте, примерно, мярката „Личен асистент”, която по този програмен период 
изтича през месец септември 2014 г. Повече от девет хиляди човека в неравностойно 
положение се ползват от тези средства, а се оказва, че след месец септември те няма да имат 
достъп до финансиране.  
Другото, което не упоменахте, са мерките, които са свързани с гаранцията за младежите, така 
наречената „Младежка гаранция”.  
По регламент допустимостта на разходите е още от месец септември миналата година, а нищо 
не сте предприели по отношение на политики и мерки, свързани с младите хора, до този 
момент – нещо, което е от изключителна значимост.  
С други думи, за да обобщя, аз бих казала, че горещо се надявам, че ще се справите с тези 
предизвикателства, имайки предвид проблемите, с които се срещате в момента по отношение 
на управлението на средствата по настоящия програмен период.  
Аз бих изразила известно притеснение и съмнение, свързано с капацитета и с компетенциите, 
но въпреки всичко горещо се надявам, че ще успеете, защото това би било в полза на 
българските граждани, на българската икономика и на българските общини. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Василева.  
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Дата: 11.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 80  
Брой думи: 9404  
 
 
Резюме: Тема: Отговор на министър Десислава Терзиева на депутатски въпроси  
По оперативни програми, иновации, конкурентоспособност и региони в растеж са предвидени 
индикативни дейности за популяризиране на туризма на национално и регионално ниво, чрез 
които ще се спомогне за развитието на туризма в региона.  
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще насърчава 
конкурентоспособността на предприятията с изграждане на клъстери и развитие на мрежи.  
Насърчаването на конкурентоспособността е един от приоритетните области на Дунавската 
стратегия.  
 
 
Текст: Тема: Отговор на министър Десислава Терзиева на депутатски въпроси:  
 
- на въпрос от народния представител Лиляна Николова относно стратегия на Европейския 
съюз за региона на река Дунав;  
- на въпрос от народния представител Лиляна Николова относно политиката на правителството 
за финансиране изграждането на автомагистрала София – Калотина;  
- на въпрос от народния представител Иван Вълков относно строителството на АМ "Марица" от 
км 5+000 до км 71+011;  
- на въпрос от народните представители Красимира Анастасова и Николай Апостолов относно 
ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в 
общ. Долни чифлик;  
- на въпрос от народния представител Павел Шопов относно съдбата на т.нар. скоростен 
платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното 
посещение на българската правителствена делегация в Катар;  
- на въпрос от народните представители Станислав Иванов и Снежана Дукова относно 
методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в 
трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.  
- на въпрос от народните представители Иван Вълков, Диана Йорданова и Галина Милева-
Георгиева относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - 
Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък";  
- на въпрос от народния представител Иван Вълков относно основен ремонт на пътя между с. 
Равнец и с. Братово, общ. Бургас  
 
 
Алиосман Имамов: Първото питане е от народния представител Лиляна Павлова Николова 
относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.  
Заповядайте, госпожо Павлова, за да развиете Вашето питане.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас е във връзка с 
реализацията на Стратегията за река Дунав в България.  
Още от 2009 г. министърът на регионалното развитие е определен за национален координатор 
на всички дейности, свързани със стратегията. Именно затова моят въпрос към Вас касае като 
цяло каква е дейността по отношение на тази стратегия.  
В качеството си на национален координатор участвахте във Втория годишен форум за 
Дунавската стратегия, който се проведе през октомври миналата година, споделихте опита и 
напредъка на България в тази област и затова моите конкретни въпроси към Вас са: какво 
отчетохте по отношение на Дунавската стратегия? Как прилагате националния координационен 
механизъм? Кое е лицето, което изпълнява функциите за национално лице за контакт?  
Шест месеца нямаше определено такова лице, но тъй като моят въпрос е зададен през месец 
ноември, минаха вече пет месеца откакто очаквам този отговор, има промяна в ситуацията, 
знам, че са назначили Вашия заместник-министър за национално лице за контакт, така че моят 
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въпрос касае конкретните дейности по механизма за координация, както и какъв е етапа на 
реализация на първия одобрен – още през 2012 г., проект по линия на Дунавската стратегия, а 
именно подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова.  
Госпожо министър, заповядайте за отговорите на питането. Имате на разположение 5 минути.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни 
представители!  
Уважаема госпожо Павлова, във връзка с отправеното от Вас питане Ви представям следната 
информация.  
В проекта на споразумение за партньорство на основание анализа на нуждите и потенциала за 
растеж извежда приоритети, съответстващи на целите на Дунавската стратегия по основните й 
стълбове – свързаност, околна среда и социално-икономическо сближаване.  
Към момента приоритетите на Дунавската стратегия са отразени в проектите на оперативните 
програми. По този повод изискахме информация от министерствата, отговарящи за 
подготовката на оперативните програми и такава ни беше представена.  
При разработване на оперативните програми специално внимание се обръща на: принос на 
оперативните програми към целите на Дунавската стратегия, инвестиционни приоритети, 
залегнали в оперативните програми, ключови проекти по Дунавската стратегия, които да бъдат 
финансирани по оперативните програми, интегриран подход за териториално развитие, който 
да гарантира балансирано и устойчиво развитие на регионите и в дългосрочен план да осигури 
растеж и заетост.  
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” ще се насочи към развитието 
на ефективни и мултимоделни??? Връзки, пътни и железопътни, изграждане на интермоделен 
терминал в Русе, изграждане и развитие на хармонизирани информационни системи в 
корабоплаването.  
По оперативни програми, иновации, конкурентоспособност и региони в растеж са предвидени 
индикативни дейности за популяризиране на туризма на национално и регионално ниво, чрез 
които ще се спомогне за развитието на туризма в региона.  
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще насърчава 
конкурентоспособността на предприятията с изграждане на клъстери и развитие на мрежи.  
Насърчаването на конкурентоспособността е един от приоритетните области на Дунавската 
стратегия.  
Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, добро управление и „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ съдържат приоритет в транснационално сътрудничество 
и следване на опита на други държави-членки, добри практики, иновативни подходи и ноу-хау, 
участие в мрежи на сътрудничество, пилотни и иновативни модели за образование и научни 
изследвания.  
Тези дейности съответстват на приоритетните оси за подобряване на институционалния 
капацитет за развитие на общество, знанието, инвестиции, в хора и умения по Дунавската 
стратегия.  
Програмите за териториално сътрудничество – трансгранични, транснационални и 
междурегионални, ще имат допълващ ефект спрямо националните програми. Те ще имат 
съществен принос и за изпълнение целите на Дунавската стратегия.  
По поставения от Вас втори въпрос – националният механизъм за координация на дейностите 
по стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е възприет с Решение № 731 на 
Министерския съвет от месец август 2012 г. Той работи на две нива – национална група на 
високо ниво, което заседава на ниво министри и се председателства от Националния 
координатор за Дунавската стратегия и направляваща група на национално ниво, която 
заседава на ниво заместник-министри, директори на дирекции и членове направляващи групи 
по приоритетните оси на стратегията.  
С подписана от мен Заповед от месец ноември 2013 г. за национално лице за контакт по 
Дунавската стратегия е определен господин Мирослав Мазнев – заместник-министър на 
регионалното развитие.  
От месец януари до момента България е взела участие в две срещи на националните лица за 
контакт по стратегията и в съвместна среща на националните лица за контакт и координаторите 
на приоритетни оси.  
В началото на тази година Европейската комисия даде старт на процеса на преглед на 
управлението на стратегиите.  
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През месец февруари Европейската комисия подготви проект на нон пейпър за подобряване на 
управлението на макрорегионалните стратегии, който бе предоставен на отделните държави за 
коментар и предложения.  
Документът ще бъде одобрен на европейско ниво през май 2014 г.  
Включихме се активно в обсъжданията на документа с предложения за по-доброто управление 
на стратегията и набелязване на съвместни действия между държавите за по-ефективна 
координация през новия програмен период.  
Предложенията бяха изготвени съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката, 
Министерството на вътрешните работи, Министерство на външните работи.  
В началото на годината сме актуализирали списъка на представители на отделните ведомства 
и направляващи групи по 11 приоритетни оси за стратегията и представителите в 
направляващата група на национално ниво.  
В допълнение бих искала да подчертая, че дейността ми като национален координатор по 
Дунавската стратегия не се изчерпва единствено от координиране на дейност на национално 
ниво.  
След проведени срещи с министъра на регионалното развитие и публичната администрация и 
вицепремиера на Румъния господин Лигио Драгня подготвихме и подписахме на 7 март 2014 г. 
съвместен меморандум за сътрудничество, в който са включени дейности за иницииране и 
изпълнение на съвместни проекти, свързани с Дунавската стратегия, съвместно участие в 
транснационална програма „Дунав 2014-2020”, програмата за сътрудничество в Черноморския 
басейн и Инструмента за свързаност за Европа.  
Ще започна с формиране на работна група, която да изготви план за действие с румънската 
страна по посочените дейности.  
По време на визитата в България на сръбския ми колега господин Игор Мирович – министър на 
регионалното развитие и местното самоуправление, се договорихме за съвместна работа по 
Дунавската стратегия и подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на 
регионалното развитие и процеса на европейската интеграция между двете министерства.  
Проектът за подобряване условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на 
река Дунав е приоритетен в плана за действие на смесения българо-румънския 
междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешно водния транспорт в общия 
българо-румънски участък. До момента са извършени проучвания, които потвърждават 
необходимостта от намеса с инженерни мерки за подобряване на участъка и условията за 
корабоплаване в общия българо-румънски участък.  
С финансовата подкрепа на Инструмента „Джаспърс” са направени анализ и изготвени до 
момента предпроектни проучвания и екологична оценка.  
На последната среда на работната група към смесения българо-румънски комитет, като водещо 
ведомство от българска страна е Министерството на транспорта, разгледало предложенията 
техническото задание за избор на консултант. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря и аз.  
Госпожо Павлова, заповядайте за два уточняващи въпроса по Вашето питане.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
Благодаря, госпожо министър, за отговора на поставените от мен въпроси.  
Моите уточняващи въпроси: първият от тях е насочен по отношение на координационния 
механизъм както във вътрешен плана, така и вътрешната координация на двустепенния 
координационен механизъм, така и външната координация.  
От отговора Ви не стана ясно и затова Ви моля да уточните как прилагате механизма на тези 
две нива, какви срещи и заседания сте провеждали.  
На среща, проведена в края на месец март тази година с европейския комисар по регионална 
политика комисар Хан сте уведомили за значимостта на координацията и че предвиждате 
промяна в координационния механизъм. Каква е тази промяна, която предвиждате? Каква е 
насоката на тази промяна и с какво ще подобри тя цялостния процес на координация? И не 
само на процеса на координация, но и процеса на реализация на стратегията, тъй като нищо не 
споменахте за програма „Дунав” от гледна точка на това, как предвиждате тя да бъде 
управлявана, от кого да бъде управлявана и имате ли готовност за усвояване на финансовия 
ресурс на тази програма, тъй като той вече е наличен и е на разположение на всички страни от 
Дунавския регион?  
И вторият ми уточняващ въпрос касае казаното от Вас и заложеното в споразумението за 
партньорство по оперативните програми специално внимание в тези програми и принос към 
Дунавската стратегия, които споменахте: какъв е вече конкретният механизъм на това, което 
споменахте в тези оперативни програми? Ще има ли специален ред, по който се отпуска 
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финансирането по тези оперативни програми тогава, когато са представени проекти по 
Дунавската стратегия или ще има отделна процедура за възлагане, ще има повече точки за 
тези проекти, които се реализират и изпълняват целите на Дунавската стратегия? Кое е в 
конкретика от процедурна или финансова гледна точка ще допринесе или ще бъде променено в 
правилата за отпускане финансиране за дейностите така че наистина това специално внимание 
да не остане само на хартия, а да бъде реализирано и на практика вече във финансирането на 
отделните проекти? Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова.  
Госпожо министър, заповядайте за отговор на допълнителните въпроси.  
Десислава Терзиева: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо Павлова, предвиждам да подобря механизма за координация по Дунавската 
стратегия, тъй като така направеният сега механизъм на две нива създава само много дълга 
бюрократична процедура по заседания.  
Какво ще направя? Ще предложа в качеството ми на координатор и министър на регионалното 
развитие да председателствам комисия, в която членове да бъдат министрите, които са 
компетентни по съответните оперативни програми, и управляващите органи. Разбира се, ще 
има и експертна група, която ще присъства на тези заседания, за да можем по-ефективно и по-
бързо да вземаме решения – при това решения, по които да се носят отговорности от 
съответните ведомства.  
По отношение на това как ще използваме самите оперативни програми, изложих пред Вас как 
всяка оперативна програма ще допринесе принципно със своите мерки за реализацията на 
Дунавската стратегия. Там също предвиждаме да направим механизъм, по който да има по-
бърза координация. Пак ще има някаква комисия – ще видим точно какъв ще е съставът, в 
момента обмисляме с министерствата, за да можем да бъдем много бързо координирани, да 
вземаме отговорни и бързи решения.  
Целта е на практика да имаме интегриран подход в регионите, знаем, че това са най-бедните 
региони в нашата държава, които граничат с река Дунав, за да допринесем наистина за 
реализирането на основните приоритети и на „Европа 2020”, и на Дунавската стратегия, а това 
са икономически растеж и създаване на работни места. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Терзиева.  
Госпожо Павлова, заповядайте за отношение към отговора.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. Въпреки че в него не само не получих 
конкретна информация, искрено се надявам да успеете да подобрите значително механизма на 
координация, поради една много проста причина – че този механизъм съществува само на 
теория, а на практика не го прилагате, защото, откакто сте в управлението 11 месеца, не е 
проведена нито една среща – нито на високо ниво, нито на второ ниво от координация на този 
механизъм. Нито една среща и нито едно заседание – очевидно не е било важно и приоритетно 
да се случват, така че чудесно ще бъде, обединените ги, но поне да почнете да работите нещо 
по въпроса.  
Втората ми препоръка към Вас е да възложите на екипа в министерството да актуализира 
сайта. Сайтът на министерството не съдържа актуална информация по отношение на каквито и 
да било дейности и по нищо от това, което споделихте с нас на днешния парламентарен 
контрол във връзка с изпълнението и реализацията на Дунавската стратегия.  
Още повече, няма информация от проведените срещи и на високо ниво, и среща на 
националните лица за контакт. Мисля, че всичко това ще е полезно и за общините като бъдещи 
бенефициенти, и за всички останали бенефициенти по програмата. Струва ми се, че темата с 
Дунавската стратегия, освен че се отчита по чисто формален начин в стратегическите 
документи, на практика няма дейности, които да подпомогнат реализацията на проектите или 
да осигурят възможност за финансиране, за провеждане на срещи, и всичко това, което имаме 
в момента като възможност и финансов ресурс по линия на Програма „Дунав” да бъде и 
финансирано, и подкрепено. За Програма „Дунав” не чухме нищо – как ще се реализира? 
Конкретните дейности и мерки липсват, но аз Ви пожелавам да ги реализирате поне от тук 
нататък. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря и аз.  
Следващото питане към министър Терзиева отново е от народния представител Лиляна 
Павлова Николова и се отнася за политиката на правителството за финансиране изграждането 
на автомагистрала „София – Калотина”.  
Заповядайте, госпожо Павлова.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
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Уважаема госпожо министър, този въпрос също е зададен към Вас още през ноември месец 
миналата година. За съжаление, пет месеца не се стигна до неговия отговор, въпреки това 
считам, че темата и въпросът са все още актуални и към днешна дата.  
На среща, проведена на 4 ноември миналата година, между Вас и министъра на регионалното 
развитие на Сърбия господин Игор Мирович сте заявили, че изграждането на автомагистралата 
„София – Калотина” е приоритет и предвиждате тя да бъде изградена до 2016 г.  
От тази гледна точка моят въпрос към Вас е: какъв е размерът на необходимото финансиране; 
по каква линия ще бъде осигурено това финансиране; кога предвиждате да бъдат проведени 
тръжните процедури за избор на изпълнител, за да може да бъде реализиран срокът, който сте 
поставили на тази среща, а именно до 2016 г. тази магистрала да бъде финансирана? 
Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова.  
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на питането.  
Десислава Терзиева: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо Павлова, понеже за втори път споменавате, че пет месеца не съм 
отговаряла на определени въпроси, зададени през ноември месец, искам да Ви кажа, че 
отговорите бяха готови, но когато се изчитаха въпросите, бяхте си оттеглили въпросите през 
месец декември, ако си спомняте. Отговорите ми бяха готови още през месец декември и не 
съм забавила в никакъв случай отговорите си с пет месеца.  
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, 
уважаема госпожо Павлова! Размерът на необходимото финансиране за изграждане на обект 
„Автомагистрала „Калотина – София”, Лот 3 Калотина – Софийски околовръстен път, съгласно 
първоначално изготвения анализ разходи-ползи е 225 млн. евро, като за участъка от Калотина 
до пътен възел „Храбърско” е 140 млн. евро. След пътен възел „Храбърско” магистралата се 
отделя от съществуващо трасе на път 1.8 и достига до пътен възел Северна скоростна 
тангента, който е част от Лот 1 – Западна дъга на Софийския околовръстен път.  
Проектната готовност на обекта е както следва:  
Изготвен е идеен проект за обекта от Граничен контролно- пропускателен пункт Калотина до 
Софийския околовръстен път. Издадено е решение по Оценка за въздействие върху околната 
среда за обекта от Граничен контролно-пропускателен пункт Калотина до Софийския 
околовръстен път. Процедира се парцеларен план за обекта от ГКПП Калотина до пътен възел 
„Храбърско”.  
На свое заседание в началото на месец декември миналата година Комисията по земеделските 
земи одобри трасетата и площадките, но има забележки, които се отстраняват от проектанта. 
Засягат се регулации на Драгоман и Калотина, чието изменение е допуснато от общините, но 
все още не е възложено по Закона за обществените поръчки.  
Ще се провежда и процедура по Закона за горите след одобряване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план, от Националния експерт съвет по устройство на територията и 
регионалната политика. Обектът е в индикативния списък с приоритетни проекти за 
финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” през новия 
програмен период и е един от основните приоритети на правителството.  
Финансирането на участъка от Драгоман до пътен възел „Храбърско” се очаква да бъде 
осигурено чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 
Строителството на участъка от пътен възел „Храбърско” до Софийския околовръстен път ще 
бъде реализирано след изработване на технически проект, което ще определи финансовата 
рамка на проекта.  
В заключение, подчертавам още веднъж, че проектът „София – Калотина” е с приоритетно 
значение за правителството и ще бъдат положени всички усилия за намиране на финансиране 
за неговото осъществяване. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Госпожо Павлова, заповядайте за два уточняващи въпроса.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
Благодаря, госпожо министър, за отговора.  
Моите уточняващи въпроси към Вас са следните.  
Първият ми въпрос е: Вие казвате, че сте предвидили проекта в рамките на Оперативна 
програма „Транспорт” в индикативния списък. Ако погледнем този списък и наличния ресурс по 
оперативната програма, това означава, че този проект не е в приоритетните, ами е, за 
съжаление, в резервния списък, тъй като наличният бюджет стига единствено и само да покрие, 
на този етап поне, преди да има спестявания от търгове, магистрала „Струма”, така че 
очевидно реализацията му до края на 2016 г. го прави невъзможна.  
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От друга страна обаче, и това е вторият ми уточняващ въпрос към Вас, на 30 октомври 2013 г. 
министърът на транспорта на проведено заседание и на още една среща е потвърдил, че този 
проект ще се финансира не по линия на Оперативна програма „Транспорт”, а по линия на 
Инструмента за свързаност на Европа. Дори има гръмки заглавия в медиите. Не че това е Ваша 
вина или отношение, но все пак има заглавия: „Европа ни осигури 40 млн. евро за „София – 
Калотина”.”  
Моят уточняващ въпрос към Вас е: кое е вярното – по линия на Оперативна програма 
„Транспорт”, както Вие казвате, или както казва министърът на транспорта – по линия на 
инструмента за свързаност са ни осигурени 40 млн. лв.? Откъде идва сумата 40 млн. евро? Ако 
имате информация, разбира се. Ще задам този въпрос и на министъра на транспорта предвид 
това, че Вие казахте, че индикативната стойност от ГКПП Калотина до пътния възел на 
Храбърско е 140 млн. лв. Откъде ще дойдат останалите 100 млн. лв.? Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова.  
Госпожо министър, заповядайте за отговор на двата допълнителни въпроса.  
Десислава Терзиева: Уважаема госпожо Павлова, без да се правя на министър на транспорта и 
да говоря от негово име, през месец октомври министърът на транспорта инициира с 
Европейската комисия такива разговори. Те все още не са приключили. Това е една 
възможност за финансиране, която все още се обсъжда от Министерството на транспорта.  
По отношение на това, че въпросният проект е включен в индикативния списък на приоритетни 
проекти по Оперативна програма „Транспорт”, разбира се, че сме го включили там Той не е 
единственият.  
Радвам се, че Вие потвърждавате тезата, че парите ще стигнат само за „Струма 3”, защото 
цялото лято това говорех, а всички Вие ме опровергавахте, че ще има пари и за други 
инфраструктурни проекти, пък то се оказа, че парите ще стигнат само за „Струма 3”. Знаете, че 
програмният период е 7 години. Така че има възможност за спестяване на средства в средата 
на периода, има и други възможности, примерно ако увеличим съфинансирането от държавата 
на 50%, както сме предложили с господин министъра на транспорта, също има възможност за 
реализиране на повече проекти. Този проект задължително трябва да бъде в индикативния 
списък на приоритетните проекти и той ще си остане там, защото е приоритет за 
правителството.  
Споменах в моя отговор, че ние търсим и други източници на финансиране, дори може и през 
бюджета през следващите няколко години, защото знаем, че важността на проекта е много 
голяма. През 2016 г. би трябвало да имаме поне завършен участък от този проект, за да можем 
да реализираме политиката, която е свързана с реализацията на трансевропейския коридор, 
който преминава и през Сърбия. Водили сме разговори с министъра на регионалното развитие 
на Сърбия по този въпрос. Продължаваме да държим на този проект и той е приоритетен за 
нас.  
По отношение на другите допълващи въпроси – може би е по-добре да ги зададете на 
министъра на транспорта, защото не мога да Ви отговоря. Нямам такива данни. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Госпожо Павлова, заповядайте за отношение към отговорите.  
Лиляна Павлова: Благодаря, господин председател.  
Благодаря, госпожо министър. За съжаление, в обобщение на получения поне до настоящия 
момент отговор – нека да видим какво ще ни отговори и министърът на транспорта – но става 
ясно, че вероятността – казвам за мое голямо съжаление това обобщение – участъкът „София-
Калотина” да е готов към 2016 г. клони към нула. Всъщност няма одобрен и осигурен финансов 
ресурс, въпреки гръмките заглавия. Поне на този етап нямаме потвърждение, тъй като един път 
е от едната програма, втори път – от друга, трети път се оказва изведнъж, че е от държавния 
бюджет.  
Един много важен момент на онова, което коментирахте като допълнение. Оперативна 
програма „Транспорт” и оста за пътища през периода 2014-2020 г. можеше да има по-голям 
финансов ресурс и тогава парите нямаше да са достатъчни единствено и само за магистрала 
„Струма”. Това беше във Вашите ръце, когато правехте индикативното разпределение на 
средствата още през месец септември между отделните приоритетни оси и отделните 
оперативни програми. Вашето решение беше този ресурс да бъде намален за двете програми – 
за „Транспорт” и за „Регионално развитие”. Впоследствие се наложи с изрично напомняне и бих 
казала – сериозни препоръки от страна на Европейската комисия, което казано на европейския 
език направо си беше настояване – индикативният размер на средствата в Оперативна 
програма „Транспорт” да бъде увеличен от Министерството на транспорта, защото беше 
изключително занижен. За пореден път се оказахме в ситуация, в която Европейската комисия 
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трябва да ни напомня. Защото е ясно, че няма да чуете от опозицията. Добре поне, че чухте 
Европейската комисия – да увеличите парите. Пари има, има възможност бюджетът да бъде 
по-голям, има възможност повече проекти да бъдат реализирани. Всичко е във Вашите ръце и 
зависи от Вашите действия и решения. Те трябва да бъдат ясно целенасочени към конкретни 
политики, които да бъдат политики не само на големите приказки и обещания, но и на реални 
действия и осигуряване на финансов ресурс. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Павлова.  
Преди да преминем към следващия въпрос, уважаеми дами и господа, искам да Ви 
информирам, че парламентарният контрол ще продължи до 14,20 ч.  
Въпросите към госпожа Терзиева са общо 23. Казвам го за тези народни представители, които 
са по-назад в списъка, за да си направят сметка дали днес биха могли да участват в контрола.  
Следващият въпрос е от народния представител Иван Стефанов Вълков относно 
строителството на Автомагистрала „Марица” от км 5+000 до км 71+011.  
Заповядайте, господин Вълков, да развиете Вашия въпрос.  
Иван Вълков: Благодаря, господин председател.  
Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Автомагистрала 
„Марица” и конкретно участъкът „Оризово – Капитан Андреево” е включен в Трансевропейския 
транспортен коридор № 4 или международния път Е-80. Това е един от най-важните сухоземни 
пътища, които свързват Европейския съюз с Турция и Мала Азия. Участъкът, който в момента 
се намира в строителство, е около 65 км и е разделен на два лота: Лот 1 – „Оризово – 
Димитровград” около 31 км; Лот 2 „Димитровград – Харманли” около 34 км. Първоначалният 
срок за изпълнение на обекта беше месец август 2013 г., който не беше спазен. През месец 
август 2013 г. бяха сключени допълнителни споразумения за Лот 1 и Лот 2, съответно със 
седем и шест месеца удължаване на срока за завършване на лотовете, като съответно Лот 1 
трябваше да бъде завършен през юни 2014 г., а Лот 2 в настоящия момент вече трябваше да е 
готов.  
В тази връзка въпросът ми към Вас е: на какъв етап се намира физическото изпълнение на Лот 
1 и Лот 2 от Авгомагистрала „Марица” в участъка „Оризово – Капитан Андреево” към настоящия 
момент?  
Алиосман Имамов: Благодаря, господин Вълков.  
Госпожо министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни 
представители! Уважаеми господин Вълков, физическото изпълнение на Автомагистрала 
„Марица” – Лот 1 и Лот 2, е както следва.  
Лот 1 е в процес на строителство. Строително-монтажните работи по трасето на лота е 
предвидено да бъдат извършени на 22 етапа, представени в одобрената технологично-
строителна програма за обекта. Изпълнени са 10 етапа. Към момента физическият напредък на 
обекта е 38,38%. На обекта се извършват следните строително-монтажни работи: изкопи, 
насипи, реконструкции на водопроводи, тръбни дренажи, облицовани отводнителни окопи, 
колектор, бетонови бордюри и улеи, водостоци, напорник, укрепителни стени, реконструкция на 
напоителни полета и съоръжения, реконструкция на електропроводи, телефонни и телеграфни 
кабели, мерки и мероприятия съгласно решения на Министерството на околната среда и 
водите.  
Относно Лот 2. Лотът е в процес на строителство. Предвидено е строително-монтажните 
работи по трасето да бъдат извършени в 19 етапа, представени в одобрената технологично-
строителна програма на обекта. Изпълнени са 12 етапа и към момента физическият напредък 
на обекта е 63%, близо 64%. На обекта се извършват някои от следните строително-монтажни 
работи: земни работи – насипи, изкопи и зона А, пластове на пътната конструкция в участъка от 
км 53+500 до км 70+620, отводнителни мероприятия, водостоци, дренажи, колектори, големи 
съоръжения – пътен възел „Димитровград”, пътен възел „Симеоновград” и пътен възел 
„Тополовград”. Завършено е изграждането на асфалтовите бази на територията на кариера 
„Клокотница”, където се организира производството на фракции за бетонови и асфалтови 
смеси. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Господин Вълков, заповядайте за реплика.  
Иван Вълков: Благодаря Ви за отговора, госпожо министър. Но в него Вие не включихте няколко 
други елемента, които според мен будят сериозна тревога. Какво имам предвид?  
Имам предвид, че Лот 1 трябваше да бъде завършен юни месец, а при това положение той 
значително изостава. Лот 2 трябваше вече да е готов и за него, доколкото знам, има сключено 
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още едно допълнително споразумение, което трябва да приключи около порядъка на ноември 
месец тази година, ако не се лъжа.  
Не споменахте нищо и по отношение на проблемите с отчужденията – дали са напълно решени 
и проблемите с археологията. Имаше сериозни проблеми с археологията на Лот 1. В Комисията 
по транспорта по време на приемане на бюджета за 2014 г. се разрази дискусия, в която бяхме 
запознати от Пътната агенция, че има много сериозни проблеми в тази насока. Доколкото знам, 
те още не са решени към настоящия момент, което вече действително ни притеснява относно 
сроковете, които трябва да бъдат спазвани. Или ще бъдат сключвани допълнителни 
споразумения? Това не е добра практика и смятам, че не трябва да бъде толерирана.  
Искам да Ви обърна внимание на един друг факт, а именно, че през месец септември 
физическото изпълнение на Лот 1 е било 34,7%, към 12 март 2014 г. при разглеждането в 
Комисията за европейски въпроси и контрол на европейските фондове е било 35,22. Това е 
около 0,5% за 7-8 месеца. Вие споменахте сега около 3,8-3%. Няма значение, не се хващам за 
процентите. Въпросът е, че строителството на този лот върви много бавно. Моето мнение е, че 
няма да бъдат спазени никакви срокове, което е обезпокоително.  
Двата допълнителни въпроса към Вас са следните.  
1. Удължаването на срока или времето за завършване на Автомагистрала „Марица” ще доведе 
ли до увеличаване на финансовите параметри на договора между изпълнителя и Пътната 
агенция?  
2. По какъв начин и кой ще понесе политическата отговорност, ако не бъде завършена 
Автомагистрала „Марица” отново в посочения срок? Благодаря Ви.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Госпожо министър, заповядайте за дуплика.  
Десислава Терзиева: По отношение на изпълнението на Лот 1 и Лот 2 на този етап нямаме 
притеснения. Надяваме се, даже абсолютно смятаме, че в края на тази година ще приключим и 
двата етапа и ще срежем лентата на „Марица”, живот и здраве. Знаете, че проблемите с 
археологията вече са отстранени, нямаме проблеми с археологията в момента, там се работи.  
Сигурно знаете, нееднократно съм казвала в пресата защо продължи срокът на договора – 
заради открити допълнителни съоръжения. Един от проблемите в нашата държава е, че 
проектирането, за жалост, не е на добро ниво и „Марица” е един от примерите, където в 
резултат на недобро проектиране непрекъснато са изниквали – не само там, но и на други 
магистрали, допълнителни дейности, които трябва да се свършат, за да може да се завърши 
трасето.  
Така че на този етап като министър на регионалното развитие нямам притеснения за 
движението на магистралата и на работата по сроковете. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Следващият въпрос към министър Терзиева е от народните представители Красимира Пенева 
Анастасова и Николай Николов Апостолов относно ремонт на третокласен път 3-904 в частта от 
село Старо Оряхово до разклона за село Дъбравино в община Долни Чифлик.  
Заповядайте, госпожо Анастасова.  
Красимира Анастасова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни 
представители, уважаема госпожо министър! Въпреки че въпросът беше зададен месец януари, 
той все още е актуален.  
Нашият въпрос е, както каза господин председателят, относно ремонт на третокласен път 3-904 
в частта от село Старо Оряхово до разклона за село Дъбравино в община Долни Чифлик.  
Уважаема госпожо министър, при многократните ни посещения в избирателния район и при 
среща с граждани от община Долни Чифлик многократно ни бе поставя въпрос относно 
необходимостта от ремонт на третокласния път в частта от село Старо Оряхово до разклона на 
село Дъбравино. Този третокласен път свързва жителите от населените места на общината с 
общинския център в град Долни Чифлик, до който се налага всекидневно да пътуват по 
различни поводи – работа, медицинско обслужване, административно обслужване и така 
нататък.  
Учениците, които се обучават в гимназиален етап на Професионалната гимназия по селско 
стопанство „Иван Владимирович Мичурин” и Средното общообразователно училище „Васил 
Левски”, ежедневно пътуват по този път, за да стигнат до учебните заведения, намиращи се в 
общинския център. Тази част от пътя е без маркировка, а в участъка между селата Пчелник и 
Горен Чифлик има сериозно пропадане на пътната настилка, което създава сериозни 
предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Липсващата маркировка, която от години не 
е опреснявана, създава допълнителни предпоставки за такива, особено при мъгла.  
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В тази връзка нашите въпроси към Вас са следните. Кога ще бъде възстановена маркировката 
на третокласен път 3-904 в частта от село Старо Оряхово до разклона до село Дъбравино и 
кога ще бъде извършен ремонт на пропадналата част от път 3-904 между селата Пчелник и 
Горен Чифлик? Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Анастасова.  
Госпожо министър, имате думата за отговор.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни 
представители, уважаема госпожо Анастасова, уважаеми господин Апостолов! Вашите въпроси 
са един от примерите на много закъсали пътища в нашата държава от втори и трети клас, за 
които за жалост политиката, особено в последните четири години, е била нулева за тяхната 
рехабилитация и ремонт.  
Ето защо ние имаме една нова политика, която тази година с 50 милиона лева от 
инвестиционната програма на правителството сме предвидили да рехабилитираме и да 
ремонтираме част от много спешните така закъсали пътища, по които хората се придвижват 
ежедневно и никой не се е погрижил нито за тяхната маркировка, нито за отстраняване на 
дупките по тях с години.  
Поставеният от Вас въпрос касае пътен участък с дължина от около 18 км. В отсечката между 
село Старо Оряхово и разклона за село Дъбравино попада участък между селата Пчелник и 
Горен Чифлик. Агенция „Пътна инфраструктура” е изготвила списък с пътни отсечки – първи, 
втори и трети клас, предвидени за рехабилитация по линия на Оперативната програма 
„Региони в растеж” – това е един от източниците на нашето финансиране, за 2014-2020 г.  
В този списък сме включили и тези участъци от път 3-904 Старо Оряхово–Долни Чифлик–
Гроздьово, между които и участъкът между село Старо Оряхово и разклона за село Дъбравино.  
Окончателното одобрение на списъка и отпускане на необходимото финансиране за пътните 
участъци от път 3-904 ще стане след като бъде определен размерът на финансовата помощ за 
конкретната ос на програмата и ще бъде уточнено дали проектът отговаря на изискванията на 
програмата. Това ще стане тази година със сигурност.  
В случай, че участъкът между село Старо Оряхово и разклона за село Дъбравино, както и 
другите участъци от път 3-904 не преминат процедурата за одобрение по оперативната 
програма, агенцията ще планира възлагане на хоризонтална маркировка за участъка между 
село Старо Оряхово и разклона за село Дъбравино. В момента тече по ЗОП за определяне на 
изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на 
територията на страната, стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 
пътищата.  
В обхвата на обособена позиция № 3 североизточен район на обществената поръчка попадат 
републиканските пътища в територията на област Варна, Добрич, Търговище и Шумен.  
Офертите са отворени на 18 февруари.  
Що се отнася до изпълнението на ремонтни дейности между селата Пчелник и Горен Чифлик, 
което включва ремонт на пропадналата част на пътя, същите могат да бъдат планирани само 
при осигуряване на целево финансиране. Ограниченият финансов ресурс, с който разполага 
Агенция „Пътна инфраструктура” за 2014 г., налага изготвяне на ремонтна програма, 
съобразена с разполагаемите средства.  
Предвид спешността, необходимостта от този ремонт със сигурност ако не успеем тази 
година... Тази година със сигурност ще успеем да направим някакъв ремонт, за да може хората 
все пак да се движат, нека да го наречем ремонт, защото разполагаемият ресурс за ремонтна 
дейност на АПИ е много малък. Но за следващата година ще предвидим този проект, ако не 
успеем през оперативната програма, през инвестиционната програма на правителството. 
Смятам, че тази нова политика на правителството ще бъде реализирана тази година с 50 
милиона, за следващата ще определим по-голям ресурс и хората ще видят, че наистина имаме 
някакво отношение и то правилното отношение към рехабилитация и ремонт на втори и трети 
клас пътища. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Кой ще вземе думата за реплика?  
Заповядайте, господин Апостолов.  
Николай Апостолов: Благодаря, господин председател.  
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Внимателно слушах 
отговора, който поднесохте на така зададения от нас въпрос, и за съжаление трябва да кажа, 
че той не ни удовлетворява, и то по една проста причина. Когато с моите колеги отидем пред 
гражданите, които са ни задали този въпрос, няма да можем да дадем никакъв конкретен 
отговор, тъй като тук не чух такъв. Чух едни пожелания, констатации от типа на това, че нашето 
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правителство не било свършило никакъв ремонт на третокласни пътища. Не бих искал да 
влизам тук в спор и да давам цифри колко километра третокласни пътища са ремонтирани. Тук 
говоря на база на това, което чух от Вашето изказване, че не видяхме в тези 50 милиона и в 
списъка с обектите да е включен този път, още по-малко за опресняването на маркировката. А 
една маркировка и нейното възстановяване няма да струва безкрайно големи финансови 
средства. Истината е, че ако отидете там на място ще видите, че при една най-малка мъгла се 
движите по едно поле и нищо не се вижда от очертанията на пътищата.  
Така че да говорим, че тази година ще чакаме проекти, за да ги включим, мисля, че това е 
несериозно, и то се потвърждава и от факта, че въпросният път не е включен в тази 
инвестиционна програма от 50 милиона, която Вие споменахте, че е заделена за Агенция 
„Пътна инфраструктура”.  
Така че няма как да сме удовлетворени от Вашия отговор, защото де факто няма какво да 
дадем като конкретика на гражданите, а, повярвайте, те очакват от нас и от Вас като 
изпълнителна власт реални действия, а не само добри пожелания, че ще го включим за 
периода 2014-2015-2016 г. Това за мен не е отговор на въпроса. Благодаря Ви.  
Алиосман Имамов: И аз благодаря, господин Апостолов.  
Госпожо министър, желаете ли дуплика?  
Заповядайте.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин Апостолов, мисля, че много ясно казах, че 
маркировката ще стане тази година, защото АПИ направи в момента обществена поръчка за 
маркировките в цялата страна и това го прочетох. Така че по отношение на маркировката 
абсолютно не сте прав.  
По отношение на включването на пътищата това не са гръмки фрази, а бяха включени пътища 
от абсолютно всички общини, това са най- най-неотложните пътища. За жалост парите са 50 
милиона и не можем да включим всички пътища в държавата. Ако ме питате мен, аз искам да 
оправя абсолютно всички третокласни пътища и хората да се чувстват удобно, комфортно и 
безопасно да пътуват. Но всичко е въпрос на финансов ресурс.  
Прочетох Ви няколко вида източници на финансиране, които предвиждаме да видим дали 
можем да използваме, като започнем от един от най-сигурните – оперативната програма, която 
схема ще отворим още тази година. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Следва въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно съдбата на така 
наречения „скоростен платен път” от град Русе до южната граница, обявен за изграждане по 
време на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.  
Заповядайте, господин Шопов.  
Павел Шопов: Уважаема госпожо министър, честно да Ви кажа, възхищавам Ви се и се учудвам 
на търпението и спокойствието, с което отговорихте на наглия въпрос защо още не е построена 
магистрала Марица, която трябваше да бъде една от трите, пуснати при предишното 
управление. На това беше основано, това беше граден стълбът на цялото предишно 
управление, иначе облъчване и лъгане на българските граждани.  
Моят въпрос към Вас има подобно ретроспективно значение – да се върнем малко назад с една 
друга опашата лъжа, голяма политическа интрига и демагогия за така наречения „скоростен 
път”, условно казано Русе – северната граница, и южната граница към Турция и Гърция.  
През последното посещение, спомняме си всички – цялата българска общественост, как бяхме 
омаяни и облъчени с тази блестяща идея. Доколкото си спомням 600 милиона трябваше да 
дойдат от държавата Катар и да се изгради един прекрасен скоростен път, който щял да бъде 
платен. Създаде се едно движение по медии и хората започнаха да спорят, имаше цяла 
дискусия дали да бъде платен или не, та чак и законът се промени и се въведе скорост за 
скоростните пътища от 120 км/ч., тоест работата готова. В крайна сметка какво стана?  
Впрочем българското общество като едно малко дете бива лъгано вече правителства наред с 
едни пари, които щели да дойдат от арабските шейхове, това е още от времето на 
Сакскобургготски. Това в частност. Разбира се, като верен ученик на Сакскобургготски, 
предишният министър-председател също го направи.  
Какво става с този път – това е моят въпрос? Проектира ли се този път, осигурен ли е ресурс, 
ще се строи ли, какво е трасето, отчуждават ли се имоти? Това е моят въпрос към Вас. Ако 
можете да ми отговорите, да разберем дали ще има такъв път към бъдещето, който тогава 
Бойко Борисов така щедро ни очерта.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Заповядайте за отговор, госпожо министър.  
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Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни 
представители! Уважаеми господин Шопов, проектът се намира в съвсем начална фаза на 
подготовка. През 2012 г. е изготвено предварително проучване, което да даде информация 
относно пригодността на проекта за реализация. Проучването е с много ограничен обхват и не 
дава възможност за вземане на икономически обосновани решения за осъществяване на 
проекта. За да бъде взето такова решение е необходимо изготвяне на подробни предпроектни 
проучвания. Такива не са правени, не са предприемани никакви действия за правене на такива 
проучвания.  
Дали е осигурено финансиране? В държавния бюджет за 2014 г. не са включени средства за 
подготовка на проекта и на този етап нямаме възможност за финансиране на проекта и със 
средства от Европейския съюз. В този случай вариант за реализация на проекта е чрез 
концесионна процедура, за която евентуално ще мислим. Разбира се, за това ще трябва да има 
политическо решение.  
На този етап няма сключени договори за подготовката и строителството на проекта. Дали са 
извършвани проектантски работи и кога евентуално ще започне строителство – до този момент 
не са извършвани никакви проектантски работи. Изготвянето на предпроектните проучвания 
може да завърши в рамките на шест до осем месеца от възлагането им, ако включваме в 
обхвата изготвяне на идеен проект – до 18 месеца от възлагането.  
След изготвянето и одобряването на предпроектните проучвания следва да бъдат предприети 
последователни стъпки по изготвяне на проект, ОВОС и оценка на съвместимост, 
археологически проучвания. Ако приетият вариант за реализация на проекта е като публично-
частно партньорство чрез концесия, процесът на подготовка би отнел между две години и 
половина и три.  
Така че сте напълно прав, че нищо не е било свършено и няма абсолютно никаква база за 
започване въобще на проектиране на този път на този етап. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Заповядайте за реплика, господин Шопов.  
Павел Шопов: Така и очаквах. И при предишния въпрос си знаех, че истината е, Вие отново, 
разбира се, не правите тези квалификации, но аз ще ги направя – политически ментарджилък и 
еквилибристика, игра с очакванията на хората, създаването на имидж и нищо друго конкретно.  
Впрочем и така нареченият „президент” скоро от Катар даде подобни сигнали и заяви, видяхме 
по телевизията, как в България ще се изсипят едни инвестиции, ще се гледат агнета, ще се 
правят високи технологии и какво ли не още. То беше поредица. Явно е, че такива намерения 
имат чисто медийно, чисто имиджово, чисто политическо значение и звучене.  
Вие говорите за европейски средства. Хубаво е може би този път да се направи, някога сигурно 
ще се направи, но моят въпрос беше по-тесен. Той беше в онзи смисъл, в който в българското 
общество бяха създадени очаквания и много хора тогава се залъгаха. Много хора считаха, че 
този път ще създаде поминък, работни места през териториите и зоните в България, през които 
ще мине и ще раздвижи цели региони и тогава тези хиляди хора явно повярваха, че нещо... А 
всичко е било просто лъжа и измама на принципа „брашно хвърляш, мъгла правиш”. Така 
работеше предишното управление, дано и това да не работи по този начин.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не желаете. Благодаря.  
Следващият въпрос, уважаеми дами и господа, е от народните представители Станислав 
Стоянов Иванов и Снежана Георгиева Дукова относно методика за оценка на размера на 
обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северната скоростна тангента 
на софийския Околовръстен път.  
Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашия въпрос.  
Станислав Иванов: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо министър, беше ми отправен въпрос от 
жители на кварталите, които попадат в сервитута на Северната скоростна тангента, те дойдоха 
в приемния ми ден. Знаете за напрежението, което се създаде там.  
В отговор на множеството жалби от гражданите на засегнатите райони, които касаят 
необосновано ниските оценки на имотите, довели до изключително занижени стойности на 
обезщетенията по тях, Ви питам: каква е методиката за оценка на стойността на имотите, 
съобразена ли е със статута на земята съгласно действащия Общ устройствен план, влязъл в 
сила през 2009 г., от една страна, и с пазарната стойност на имотите, обект на отчуждаване, от 
друга?  
За да изпреваря донякъде Вашия отговор, да не ми кажете, че тази методика е приета по 
времето на ГЕРБ, ще Ви кажа, госпожо министър, че по времето на ГЕРБ на Южната дъга на 
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Околовръстното шосе нямаше жали. Тогава оценките за отчуждаване бяха съобразени с 
пазарните цени, каквато е методиката, приета от ГЕРБ. По каква методика работихте Вие, за да 
намалите със сто пъти цените за отчуждаване на тези имоти?  
Ще кажа на колегите, че когато ГЕРБ отчуждаваше трасетата по Южната дъга, цените бяха 
между 60 и 120 лв., а момента се отчуждава от 60 до 80 стотинки.  
Допълнителният ми въпрос към този, който зададох, е: ако считате, че това е нормална 
практика, бихте ли обяснили конкретиката, на която са базирани? Защото Вие, ако ще се 
оправдавате с нашата методика, трябва да кажете, че в нея е записано, че се вземат 
стойностите на продажните цени от съседни имоти? След като има такива сделки, оценки от 
продажби на такива имоти в съседство: откъде се получи тази оценка, след като продажните 
цени са били стократно по-големи от тези, които Вие предлагате на гражданите? Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.  
Госпожо министър, заповядайте за отговор.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни 
представители! Уважаеми господин Иванов, първо, аз не съм определяла оценката, нито 
Агенция „Пътна инфраструктура”. Затова се назначават определени лицензирани експерти като 
вещи вица, които правят оценката. Не мога да не спомена, че методиката е правена по време 
на правителството на ГЕРБ, защото това е факт. (Реплика от народния представител 
Станислав Иванов.)  
Това не е извинение, просто казвам, че това трябва да е ясно, за да не излиза, че, видите ли, 
ние сега сме оценили много ниско. Не сме ние, първо. Има лицензирани експерти, които са 
определени по Закона за обществените поръчки, а между другото те са определени пак по 
времето на Вашето правителство. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)  
Нищо не искам да кажа, абсолютно, да не излиза, че пък ние сме определили и лицензираните 
експерти, които правят оценките в момента и заради това цената е такава.  
Ще Ви прочета някои неща, които са написали моите експерти, защото аз не съм експерт по 
държавни имоти, за да видим дали ще успея да отговоря на Вашия въпрос и на въпросите на 
гражданите, които съвсем основателно, разбира се, се възмущават, но има определена 
процедура, която трябва да се спазва.  
Сега отново много бързо ще повторя, че лицензираните експерти определят по определена 
методика, по определен начин, предвиден в методиката. След това единственият начин, по 
който може да се обжалва тази експертна оценка, е чрез съда. Аз като министър на 
регионалното развитие не мога законово да отменя тази оценка. Може много да ми се иска, но 
няма как, ще наруша законите. Експертните оценки на поземлените имоти, засегнати от 
учредителните процедури за обект Северна скоростна тангента, са изготвени в съответствие с 
действащата законова уредба, а именно Законът за държавната собственост и методиката по 
закона.  
Съгласно разпоредбите на Глава трета от закона определянето на равностойното парично 
обезщетение на отчуждаваните имоти се извършва от независим лицензиран оценител, въз 
основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до 
отчуждавания. Това отново искам да го повторя – въз основа на такива, които са в близост до 
отчуждавания имот.  
За наличието на вписани сделки с имоти, намиращи се в близост до отчужденията, съдията по 
вписванията е длъжен да издаде удостоверение, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за 
държавната собственост. Въз основа на това удостоверение лицензираният независим 
оценител определя равностойното парично обезщетение, като в случай на липса на подходящи 
пазарни аналози се използват алтернативните методи на оценка, посочени в чл. 32, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост.  
Изходните данни на лицензирания оценител са предоставени от АПИ, която е получила 
надлежно заверени регистри на засегнатите имоти от Столична община и актуални скици за тях 
от Службата за геодезия, картография и кадастър – София. Това са единствените документи, 
издадени от компетентните институции, които оценителят има право да използва при 
определяне на равностойното парично обезщетение. Тези документи доказват статута на 
земята и следва да са съобразени с Общия устройствен план на София, който е влязъл в сила 
от 2009 г. Всичко това е взето в предвид, включително и Общия устройствен план от 2009 г.  
Лицензираният оценител по закон няма правно основание да издирва по своя инициатива 
вписани сделки, отговарящи на посочените по-горе условия, и да ги използва като пазарни 
аналози при определянето на равностойни парични обезщетения. Той работи със сделките, 
представени за служебно ползване от съответната служба по вписванията.  
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Методиката за определяне на равностойното парично обезщетение, съгласно Закона за 
държавната собственост, не урежда оценяването на други подобрения върху имотите, освен 
законно построените сгради. Оценката на недвижимите имоти, засегнати от отчуждителните 
процедури за обект Северна скоростна тангента, е извършено от лицензирания оценител 
„Сървей груп” ЕООД, който е избран чрез публична покана през 2012 г.  
Въз основа на представения оценителски доклад от изпълнителя и одобрения от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството подробен парцеларен 
устройствен план на 12 декември АПИ е внесъл в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерството на финансите искане за предприемане на действия за 
постановяване на отчуждителен акт в Министерския съвет, което е направено и с решение на 
Министерския съвет. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
За реплика – господин Иванов, заповядайте.  
Станислав Иванов: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, ако спазвате методиката, както е прилагана по времето на 
управлението на ГЕРБ, нямаше да има жалби, от една страна. От друга страна, уважаема 
госпожо министър, Вие знаете ли за въпроса, който Ви е отправен от Омбудсмана по 
отношение на тези проблеми, знаете ли как третира въпроса той, знаете ли какво пише вътре? 
Там пише, че има неправилно прилагане на мерките от АПИ, когато са изготвени оценките.  
Вие казвате, първо, че тези, които са правили оценките не са Ваши служители, а след това 
пламенно ги защитавате. Вие заемате тяхна страна. Следователно, въпросът ми ще бъде 
отправен към Вас, и мисля, че така е правилно, защото Вие сте принципал на АПИ.  
Госпожо министър, Вие знаете ли колко пари ще загуби българската държава, поради това че в 
момента има съдебни процедури? Вие не може да разделите трасето на части, за да го строите 
километър по километър и за това ще изгубим европейското финансиране, хората няма да 
получат справедливо равностойно обезщетение за своите имоти и всичко се случва 
благодарение на това, че някой нещо прави, но не му е ясно какво се случва в това 
министерство. Това не е един случай, в който колеги, както и аз, сме задавали въпроси към 
Вашето министерство и не можем да получим адекватен отговор.  
Питам Ви: след като методиката е работила, приета е, разбира се, от ГЕРБ и не е имало 
обжалвания, как така в момента има обжалвания? Кой се облагодетелства от това гражданите 
да не получат обезщетението, което им е равностойно? Защо се получава това нещо?  
Аз разбирам да е имало обжалвания и по наше време, за да кажете: ГЕРБ са направили 
калпава методика. Не е калпава методиката – калпави са тези, които я прилагат в момента.  
С гражданите бяхме при Обмудсмана. Те отправиха своите въпроси и той има становище, 
което Ви е изпратено. Какво е отношението Ви по това становище, как ще защитите 
българските граждани и как ще спрете загубата на тези над 150 милиона европейски средства 
за финансирането на Северната скоростна тангента? От бюджета ли ще я направите?!  
Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Иванов.  
За дуплика, заповядайте госпожо министър.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господа народни представители, аз разказах процедурата, по 
която се извършва оценката, а не съм защитавала никого пламенно. Освен това искам да 
обърна внимание на хората, ако някой ни слуша, че абсолютно е спазена процедурата. Сега от 
тук нататък съдът ще прецени дали това е извършено точно, както се предвижда според 
методиката, тоест оценката, или не. Друг орган няма право да преценява.  
Станислав Иванов: Какво ще правят хората, които нямат пари да обжалват?  
Десислава Терзиева: А методиката, може и да е калпава, не знам.  
Аз съм възложила да я прегледат експертите и да видим наистина дали не е калпава, защото 
Вие говорите за отчуждавания, извършени от Вашето правителство на друго място, където 
може би е имало съответните пазарни оценки, които са били по-високи. Тогава мога да питам: 
защо са били толкова завишени цените, знам ли? Ако седнем тук да говорим по тази тематика, 
може да си спорим много.  
Отново ще повторя, аз като министър на регионалното развитие нямам законови правомощия 
да отменя оценките, които са направени по съответния законоустановен ред. Това е моят 
отговор. Съдът нека решава как ще се направи това нещо.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Уважаеми колеги, още един последен въпрос, по молба на вносителите. Това е въпрос от 
народните представители Иван Стефанов Вълков, Диана Иванова Йорданова и Галина 
Стефанова Милева-Георгиева относно брегоукрепване на крайбрежна зона „Къмпинг Европа” – 
нос Лахна – Почивна станция на Министерството на отбраната – първи участък.  
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Заповядайте, госпожо Йорданова.  
Диана Йорданова: Благодаря, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, финансирането на обекта „Брегоукрепване на крайбрежна зона – 
„Къмпинг „Европа” – нос Лахна – Почивна станция на Министерство на отбраната – първи 
участък” е осигурено чрез заемно споразумение между Република България и KFW Германия за 
проект „Техническа инфраструктура 2010-1013 г.”  
Споразумението е подписано на 12 август 2010 г. и е в размер на 67 млн. 277 хил. 745 лв. и 
съфинансирано от държавния бюджет в размер на 17 млн. 960 хил. лв.  
Реализацията на обекта е поставена под въпрос поради изтичане на заемното споразумение и 
би било добре да се знае позицията на Министерството на регионалното развитие по този 
изключително важен въпрос, касаещ населението в района на Поморие и Сарафово.  
Въпросът ни към Вас е: на какъв етап е реализацията на обекта в настоящия момент и какво е 
Вашето мнение относно започване на процедура по удължаване на заемното споразумение? 
Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Госпожо министър, заповядайте за отговор.  
Десислава Терзиева: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни 
представители, уважаема госпожо Йорданова, уважаема госпожо Милева, уважаеми господин 
Вълков! Когато поех поста министър, установих, че през последните две години напредъкът по 
този проект е нулев по отношение на строителството. Причината бе в неосигуреното 
национално съфинансиране, както и ограниченията в лимитите за усвояване по държавните 
инвестиционни заеми в бюджетите за 2012 и 2013 г. Заради липсата на напредък и 
неусвояването на заема бъдещето на проекта беше абсолютно застрашено.  
Ако през 2014 г. не беше осигурено национално финансиране, съществуваше риск от 
прекратяване на проекта. Положихме максимални усилия и в Бюджет 2014 г. осигурихме 
достатъчно средства – 2,5 млн. лв., с които се дава възможност да се сключат договори за 
строителство и да стартира реално строително-монтажната дейност.  
Проектът включва три компонента за брегоукрепване и защита от наводнения: „Брегоукрепване 
Западна промишлена зона – 800 метра, град Силистра”; „Община Поморие – Брегоукрепване 
къмпинг „Европа” – нос „Лахна” – Почивна станция на Министерството на отбраната – първи 
участък; Защита от наводнение от река Русенски Лом, град Русе.  
Изпълнението на Обект „Община Поморие – Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос „Лахна” – 
Почивна станция на Министерството на отбраната – първи участък” ще осигури защита от 
ерозия на брега на републикански път І-9 Бургас-Поморие, както и на дълбоководното 
заустване от Пречиствателната станция за отпадъчни води – град Поморие.  
Укрепването на брега ще позволи оформяне на изкуствен плаж, изграждане на кей и 
крайбрежна алея. Към момента проектът е оптимизиран в съответствие с изискванията на 
заемодателя „Банка KFW” и се процедира издаване на разрешение за строеж.  
Стартирането на обществена поръчка за строителство е планирана за месец май тази година. 
Индикативната стойност на обекта е 7 млн. 700 хил. лв., без ДДС. Отбелязвам, че 
изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация не 
биха могли да се осъществят до 31 декември 2015 г. Технологичното време за реалното им 
осъществяване при осигуряване на необходимите средства, съгласно индикативния график 
предполага удължаване на срока за изпълнение на строителните работи до декември 2017 г. В 
тази връзка на 12 март 2014 г. в министерството бе проведена среща с екипа на „Банка КFW”, с 
които по принцип преговаряме още от миналата година, и на срещата бе декларирана 
готовност от страна на банката за предприемане на необходимите мерки за успешно 
изпълнение на трите компонента по проекта и е предложена възможност за удължаване 
периода на разплащане по заема до 30 декември 2017 г. Удължаването на периода за 
разплащане няма да се отрази на погасителния план, не изменя и не отменя никоя друга 
разпоредба на споразумението за заем.  
Имайки предвид значението на проекта и инвестицията за опазване на бреговете на река Дунав 
и Черно море от ерозия и от наводнения на прилежащите територии, както и приноса за 
социално-икономическото развитие на регионите, министерството подготви документация за 
удължаване на споразумението и стартира процедура за съгласуване с Министерството на 
финансите.  
Действията ми като министър отразяват моята лична позиция, че този проект не трябва да бъде 
изпуснат и трябва да удължим срока на споразумението до 2017 г. Благодаря.  
Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо министър.  
Заповядайте за реплика, господин Вълков.  
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Иван Вълков: Благодаря Ви, господин председател.  
Уважаема госпожо министър, благодаря Ви за отговора. По принцип на всички ни е ясно, че 
строителните и монтажни работи по един обект не могат да започнат веднага, необходимо е 
първо да се изготви ПУП, да се приемат съответните процедури по уреждане на земята, 
актуализация на съответните проекти по нашето и европейското законодателство, така че е 
нормално да има някакъв период на подготовка на проекта.  
Аз съм удовлетворен от това, че процедурата по удължаване на заемното споразумение ще 
бъде сключена и вече се работи по нея.  
Ако може да ни кажете само, тъй като обикновено в тези договори има така наречената „такса 
ангажимент”, която се плаща при забавяне на усвояване на заемното споразумение, каквото в 
случая е налице, дали ще има такава такса?  
Допълнителният въпрос, Вие вече отговорихте на част от него, че се надявате до края на тази 
година реално да започнат строителните работи. Благодаря Ви.  
Алиосман Имамов: Благодаря.  
Госпожо министър, желаете ли дуплика?  
Заповядайте.  
Десислава Терзиева: Само да отговоря набързо, че няма да има такава такса, така че няма да 
се променят финансовите параметри на споразуменията, така сме се договорили с банката.  
Алиосман Имамов: Благодаря, министър Терзиева.  
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Дата: 11.04.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1816  
 
 
Резюме: Тази седмица ще се срещнем със стартираща компания – златен медалист в 
категорията за иновации. Зад успеха стои помощта на оперативната програма, но и множество 
трудности. Още ще научим от изпълнителния директор Яна Максимова. 
 
Текст: Тема: Пари за вашия бизнес  
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио 
с Министерството на икономиката и енергетиката по ОП „Конкурентоспособност“. Тази 
седмица ще се срещнем със стартираща компания – златен медалист в категорията за 
иновации. Зад успеха стои помощта на оперативната програма, но и множество трудности. 
Още ще научим от изпълнителния директор Яна Максимова.  
Яна Максимова: Максимов консулт е фирма, която се занимава с инженерингови консултации. 
Опитваме се да заемем една ниша в пазара, която се намира между университетските и чисто 
научни звена и бизнеса, който не може да си позволи да има и да поддържа развойни звена. В 
същото време на пазара има не просто нужда от иновации. Защото просто е много лесно да 
кажеш, че иновациите са приоритет. Само че някой трябва да започне да ги случва, да ги 
реализира, да ги превърне от един проект в техническо задание и във възможност да бъдат 
реализирани, тоест да ги преведе от езика на научните консултации през чисто инженерните 
послания и термини до възможностите за технологична и производствена реализация. Ето с 
тази амбициозна задача се е заела всъщност нашата амбициозна компания. Нашата фирма 
разработи проект и успешно приключи по схемата за стартиращи иновативни предприятия. 
Всъщност благодарение на тази нова схема ние някак си събрахме достатъчно увереност и 
самочувствие да започнем тази дейност. Компанията ни стартира заедно със схемата. И по 
този начин не само успяхме да реализираме първата си сериозна иновация, но да се изградим 
като бизнес и пазарен субект. Много претенциозно започнахме, отново използвам тази дума, 
защото иновацията, която разработихме в рамките на проекта, се отнася за метод и устройства 
за обработка на отвори, която е създадена и въведена от компанията Боинг – притежател на 
патентните права и световен монополист на пазара и в момента. И както става ясно, самата 
компания, за която говорим, иновацията има приложение в стратегически сектори като 
самолетостроене и жп транспорт. Без подкрепата всъщност на програмата нямаше изобщо да 
можем да стартираме, предвид факта, че няма кой да ти повярва на една такава претенциозна 
задача, ако не успееш да я подкрепиш със съответните научни, експериментални изследвания, 
да докажеш ефекта от това, което си разработил, да я защитиш патентно, тоест авторските 
права. В момента тече процедурата ни, по-скоро се финализира по получаване на патент в 
Щатите, в ЕС и в Русия – места, които сме преценили, че са с изключителни успехи в сферите, 
за които говорим, и с които реално е предназначена иновацията, която ние сме разработили. 
Програмата ни позволи, схемата и проекта всъщност да участваме в международни 
изложения. Нямаше да можем да си позволим подобно участие, по финансово съображение 
естествено. Участвахме на световно изложение в Брюксел за иновации, специализирано, от 
където се завърнахме със златен медал. Приемаме тази награда не просто като признание за 
постиженията, които сме успели да реализираме, но и като насърчаване да продължаваме в 
тази посока. Всъщност бяхме единственият представител от България на това изложение, 
което между другото е по-скоро тъжно и повод да се замислят съответните организации, които 
според мен трябва малко повече да насърчават участието на българските компании, особено 
на подобни форуми за иновации. Защото не трябва само да се измерваме с това какво правят 
останалите. Но ако нямаме достатъчно увереност дали се движим в правилната посока, какво 
ни липсва и какво можем да правим, това е едно чудесно зареждащо, вдъхновяващо място 
подобни изложения, както и разбира се възможност да се срещнеш и да създадеш добри 
партньорства и контакти.  
Водещ: Как си обяснявате това, че в България е почти изцяло скъсана връзката между науката 
и бизнеса – именно самият факт, че тръгвате да работите в тази ниша говори, че има нужда от 
капацитет точно там, нещо, което е очевидно пропуснато в годините да се направи.  
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Яна Максимова: Абсолютно е така. И за съжаление, аз съм оптимист по природа. Но в случая 
съм реалист. Много бавно и трудно ще бъде възстановена една връзка, която години наред 
сякаш съзнателно е прекъсвана. Сега тук вероятно има много причини. От една страна, 
насочване на държавното в миналото финансиране, изграждане на центрове, тук сега не говоря 
за БАН, говоря за институти, които преди време са съществували към съответни 
машиностроителни предприятия да речем или предприятия от леката промишленост, браншови 
организации, които са си позволявали да имат собствени научни институции. Дълго време те 
бяха извън строя. Тоест там беше прекъсната връзката. Тези звена, както и да ги наричаме – 
дали са Институт по захародобив или нещо друго, в миналото са били онази връзка между 
университетската наука и реалното производство. Те не съществуват отдавна и сякаш не може 
да се намери формулата, субекта, който да направи този пренос. Сега предполагам, че има 
същата опасност от използването на европейските фондове отново с основен акцент, търсейки 
иновации в университетите. Един от основните критерии, според мен, трябва да бъде критерия 
за внедряване, за използваемост, за да може наистина да отидат там, където иновациите ще 
създават принадена стойност. Иначе те носят само съответните точки, имидж, удовлетворение 
на своите автори, чудесни научни статии и какво от това. Резултат от тях няма на практика, ако 
те не стигнат до бизнес субектите, ако те не бъдат подкрепени, ако те не бъдат реализирани.  
Водещ: От тази гледна точка решението – перата за наука да бъдат разделени в две програми 
– едната е в образованието „Образование и наука“, другата е наследника на 
„Конкурентоспособност“ правилно ли беше, или точно обратното – точно този лаг между 
едното и другото ще се запази – между науката и бизнеса?  
Яна Максимова: Това са моите опасения. Не съм експерт. Но наистина истински вярвам, че 
реалните иновации, за съжаление, могат и трябва да се реализират в бизнес субектите. Така че 
ако продължат да работят самостоятелно, те ще декларират и отчитат чудесни постижения и 
успехи и отново няма да има ефективен резултат. Те трябва да работят заедно. Наистина 
трябва да се намери формулата, по която заедно да работят, това да бъдат общи колективи, 
общи екипи. Защото – да, факт е, къде са учените? Учените са в университетските структури. 
Към световните университети работят извън България изключителни екипи. Но те работят в 
много тясно партньорство. Те са финансирани от бизнеса, те се използват от бизнеса. 
България, според мен, страда не толкова в посока на иновациите само, а на прекъсната връзка 
между образование и бизнес кардинално. Това е още една пречка активно да се обменят 
абсолютно всякакви елементи на информация, на съвместни проекти, на кадри дори, изобщо на 
информация.  
Водещ: Ако продължим тази мисъл, трябва ли да си говорим за големи научни звена, които 
трябва да бъдат изграждани, в случая за София Тех Парк, но знаем, че има идеи за такива 
технологични паркове и на други места – да речем в Пловдив да има в аграрния сектор?  
Яна Максимова: Да. Аз определено смятам, че ако правилно се изгради концепцията за тези 
паркове, тя може да бъде работеща. Защото винаги има нужда от едно, да го наречем 
координиращо и подпомагащо звено и намирането на точните места, там, където има традиции, 
където има възможности, където има кадри, това смятам, че може изключително много да 
помогне. То може да бъде стъпката, крачката към едно реално клъстериране, което много би 
подпомогнало целия процес. Но то трябва да започне от някъде. Дали ще го наричаме център, 
инкубатор, технологичен парк – важно е съдържанието на дейности, с които то ще бъде 
населено и изпълнено. И пак казвам, ако то е на точното място. Да, разбира се, че му отива на 
Пловдив и на този регион да се занимава с аграрните проблеми. В тази връзка, ние сме 
компания от Габрово. И на Габрово пък му отива да има един технологичен парк, който да се 
занимава с енергийна ефективност и машиностроене в новите, модерните аспекти на тези 
процеси, които текат. Така че абсолютно аз лично смятам, че това не е просто една модерна 
форма и нещо, за което трябва дълго време да спорим – не залитаме ли, имаме ли нужда. 
Имаме нужда, ако то е работещо.  
Водещ: Ако си говорим в тази насока, как трябва да бъде структурирана следващата 
оперативна програма, която наследява „Конкурентоспособност“? От една страна, 
подпомагане на технологиите, на енергийната ефективност – нещо, което е едно от 
направленията. А от друга, може би да се наблегне и на по-лесния достъп до кредити. Защото 
почти няма бенефициент, който да казва, че не е имал проблем с финансовия ресурс за 
реализирането на своите …  
Яна Максимова: Да, ние смело ще попълним този отбор на оплакващите се. И тук не става 
въпрос за оплакване, а за реална ситуация. Истината действително е такава – достъпът, 
особено на малките и средни предприятия, които всички искаме, знаем и ни се иска да бъдем 
гръбнака на икономиката, достъпът на тези предприятия до финансиране е изключително 
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ограничен. Проблемите са невероятни. Ние го изпитахме на гърба си, първо, когато бяхме 
съвсем стартиращо предприятие, отговарящо на всички условия на схемата. И оттам-нататък 
няма нужда да разказвам как едно предприятие без история, без прекрасни, чудесни отчети и 
баланси, всъщност без никакви такива може да стигне до кредитиране. Това не просто блокира 
работата на което и да било предприятието, ами рискува изобщо изпълнението на проект и на 
подписан договор. Това от една страна. Истината е, че от моите наблюдения неадекватно е 
работещ и другия иначе прекрасен инструмент. Говоря за кредитирането по Джереми. Защото 
аз мога спокойно да кажа, че от това, което се пише и се предполага, действителността е много 
по-различна. Уж трябва да имаш възможност с 50% обезпечение да стигнеш до кредитиране. А 
се оказва, че отново се искат не 100, а 200%. Просто, защото не си достатъчно голям. Няма как 
да станеш голям, ако някой не ти помогне, тогава, когато имаш една добра, реалистична бизнес 
идея, когато зад теб стои история и добри показатели. Ами, няма как да имаш достатъчно 
активи, сгради, недвижимости и т.н., за да обезпечиш безкрайните изисквания на банката. 
Изобщо много се разпрострях. Истината е, че това е едно от най-сериозните 
предизвикателства, с които по някакъв начин трябва да се справи оперативната програма, 
ако искаме действително да има успешни проекти и те, всъщност достъпът до тяхната 
реализация да бъде отпушен и за онези, които истински имат нужда да бъдат подкрепени, 
защото имат потенциала да бъдат конкурентоспособни, но не могат да стигнат до адекватна 
подкрепа. Смятам, че в тази посока все пак аз лично виждам някои добри неща. Едно от 
сгрешените, според мен, още в самото начало е условието за 20-процентен аванс, особено 
когато говорим за стартиращо иновативно предприятие. Тоест говорим за конкретна схема. 
Според мен, точно обратно трябва да бъде заложеното в схемата- тоест да имат възможност 
тези предприятия да получат по-голяма авансова вноска, с която да започнат и сравнително 
спокойно да оперират по всички те си дейности. И другото е вече целеви продукти, чисто 
банкови. Аз не оспорвам необходимостта да се използва капацитета на банковите 
институциите, за да се оценява абсолютно адекватно всеки един пазарен субект – дали той 
наистина е подходящ да бъде подкрепен. Но това да се случва с целеви продукти за истинска, 
реална подкрепа на малкия и среден бизнес.  
Водещ: Ще се чуем отново точно след седмица. Пожелавам ви хубави почивни дни. Дочуване.  
 



 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/4

/2
0

1
4

 

  

Национални печатни медии  
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Източник: в. Банкер  
Страница: 12  
Брой думи: 1556  
 
 
Резюме: - Четох например, че по ОП "Конкурентоспособност" са минали какви ли не щуротии - 
проекти за иновативни салфетки и т. н. А става дума за милиони. И кой, мислите, че ги печели? 
Отново хора, приближени до властта и до чиновниците в различните министерства. Голямата 
рамка за следващия период е договорена, сега се структурират парите по различните 
програми. Моментът е изключително важен. Можем да аргументираме и да бъдат приети 
проекти в областта на здравеопазването, образованието, иновациите и др. 
 
Заглавие: Виктор Папазов, независим кандидат за Европейския парламент, пред 
"БАНКЕРЪ": ЕС не е СССР  
Подзаглавие:  
Автор: Неда ПЕЛИТЕВА  
Текст: - Г-н Папазов, при евентуален Ваш успех на евровота с ляв или с десен председател на 
Европейската комисия (EК)ще работите по-добре?  
- Не е въпросът дали председателят е ляв или десен, а кой е човекът, каква политика предлага 
той.  
Кандидатите са известни - битката ще е съответно между Мартин Шулц и Жан -Клод Юнкер.  
- Ако бъда избран за евродепутат, ще участвам в изслушването и тогава ще реша. В момента 
ме вбесява фактът, че партиите у нас подменят европейския вот. Те го превръщат в някакво 
местно мачле - уж между леви и десни. Не разбират, че 17-те души, които изпращаме в ЕП, 
трябва да бъдат достойни, образовани и кадърни хора, които защитават интересите на 
страната ни.  
Вижте, ние затъваме. Хората дотам привикнаха с негативизма, че дори не обърнаха внимание 
на препоръката на Брюксел да ни бъдат спрени еврофондовете. Това е удар с чук, но на никого 
не му пука.  
Твърдите, че държавата ни е проядена от корупция. Имате ли доказателства?  
- Четох например, че по ОП "Конкурентоспособност" са минали какви ли не щуротии - проекти 
за иновативни салфетки и т. н. А става дума за милиони. И кой, мислите, че ги печели? Отново 
хора, приближени до властта и до чиновниците в различните министерства. Голямата рамка за 
следващия период е договорена, сега се структурират парите по различните програми. 
Моментът е изключително важен. Можем да аргументираме и да бъдат приети проекти в 
областта на здравеопазването, образованието, иновациите и др.  
Целта ми е спечеля едни избори, за да работя за България и нейните граждани. Ако това се 
случи, ще стане ясно, че гласоподавателите са ударили звучен шамар на партиите. Някой 
трябва да ги отрезви, да се събудят и да престанат да се занимават само със себе си и с 
боричкането си за власт.  
Как обаче ще влияете върху решенията на ЕП, при положение че няма да бъдете член на едно 
от трите големи европейски семейства - ЕНП, ПЕС и АЛДЕ?  
- В ЕП днес са представени 162 партии. Да, има седем семейства, най-големите от които са 
тези. Но EС не е Съветският съюз (СССР). Когато в ЕС някой говори разумно и аргументирано, 
останалите го слушат. Независимият депутат няма възможностите на членовете на големите 
парламентарни групи, но няма и ограниченията, които имат партийните пратеници. Ако човек 
погледне правата, всеки член на ЕП самостоятелно може да прави много неща - да задава 
въпроси на Европейската комисия, на Съвета на ЕС, да внася предложения в комисиите, да 
блокира решения и документи и т. н..  
В кой момент решихте да се кандидатирате?  
- Преди около два месеца. Тогава си казах, че трябва да се направи нещо срещу безпътицата в 
страната ни. Сигурен съм, че много хора мислят като мен. Но ги е страх да нагазят в тинята. 
Все по-често чувам: "Ще те омаскарят", "Ще те оцапат" и какво ли още не.  
Хората може би се страхуват да не изгубят работата си.  
- Е, там в онази дупчица в стаята за гласуване няма кой да ги гледа.  
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Като човек от бизнеса как мислите - в какво икономическо здраве е днес нашата държава?  
- Стабилни сме на повърхността, какво е положението отдолу - не знам. Големият проблем е, 
че парите не стигат до хората, които трябва да ги получават. Статистиката казва, че 6% от 
фермерите получават над 90% от субсидиите. Това нормално ли е? Значи малките и средните 
фермери, за които всъщност са предназначени тези помощи, не ги получават. Усвояват ги 
едрите латифундисти. (Б. авт. Латифундия - обширен чифлик, обработван от роби в Древния 
Рим, а по-късно и в ново време населените земи на Америка, Африка и Австралия, по 
Уикипедия .)  
Разбирам, че интересите са големи, че най-богатите взимат най-много, но не бива да е така. 
Наскоро разговарях с приятел, който произвежда млечни продукти. Оказа се, че и в тази област 
сме въвели най-налудничави изисквания и директиви, че и нея съсипваме. Затова правим 
неконкурентоспособен нашия бизнес. Учили сме Европа на земеделие и градинарство, а днес 
ядем пластмасови турски и македонски краставици и домати. Докога ще е така? Ако не 
започнем да се променяме, скоро ще се срутим. Ето ви и друг пример: моя позната има фирма, 
която се занимава с подбор, обучение и квалификация на кадри. Оказа се, че и в тази сфера 
няма поръчка, спечелена от независими. Всичко се взима от партийни фирми, а после такива 
като нея стават подизпълнители . Това нормално ли е?  
И Вие вярвате, че е поправимо?  
- Да, и решението е много просто. Цялата информация относно фондове и програми трябва да 
стане публична. България е малка страна, взаимовръзките лесно ще изплуват, ще видим кой 
злоупотребява. Политиката на "шушу-мушу" и "нещо там под юргана" трябва да бъде 
преустановена.  
Как оценявате новия Закон за потребителския кредит, който се възприема нееднозначно от 
бизнеса, потребителите и банките?  
- Не съм запознат в детайли, но в областта на банковото дело гражданите са определено в 
неравностойна ситуация. За съжаление в много банки ги мързи и не си вършат работата по 
оценка на кредитния риск. И това не е само български феномен, има го и по света. Богатото и 
силно банково лоби приватизира печалбите от банковата дейност и социализира всички загуби. 
Оставиха "Лемън Брадърс " да фалира, а другите не (б. авт. преди да обяви банкрут през 2008-
а, това е четвъртата най-голяма инвестиционна банка в САЩ след "Голдман Сакс ", "Морган 
Стенли " и "Мерил Линч". Подаването на документи за фалит е най-голямото в американската 
история и се смята за начало на разгорялата се световна финансова криза през 2008 година.)  
А какъв е коментарът Ви по конфликта между държавата и електроразпределителните 
дружества (ЕРП)?  
- Тук имам въпроси. Защо приватизирахме ЕРП-тата , при какви условия стана това и какво 
очаквахме от тях? Какво се случи след раздържавяването? Никой не иска да отговори. 
Обещаваше се, че ЕРП-тата ще бъдат по-добър стопанин, ще оправят разпределителната 
мрежа и т. н. Което означаваше, че като намалят разходите, ще ни паднат и сметките. Това 
обаче не се случи. За момента никой няма да позволи одит - нито предишните, нито сегашните 
управляващи. Там са грандиозни пари и интереси.  
Твърдите ли наистина, че в този сложен ребус власт и опозиция са заедно?  
- Естествено.  
Защо казвате, че ценностите на българина трябва да се пренаредят?  
- Смятам, че е необходимо да препрочетем приказката за неволята. Докато чакаме някой да ни 
оправи, няма да стане. Аз затова и се хвърлих в тази - да го наречем авантюра, към 
Европарламента . Защото със седене отстрани и с мрънкане няма да стане. Хората ме питат 
дали не смятам, че каузата ми е обречена. Не, не е. Да, сам съм, малък съм, изглеждам слаб. 
Но Станислав Стратиев има следната мисъл: "Осем милиона лястовици се утешават с 
поговорката, че една лястовичка пролет не прави". Събудят ли се лястовичките , нещата се 
променят. И ние го видяхме на протестите през лятото на миналата година.  
Като гледам Вас и членовете на инициативния Ви комитет, се чудя защо не основете партия. 
Така наистина ще получите шанса за влияние в политиката.  
- Преди всичко трябва да се научим да сме граждани. Нека да е ясно: аз партиец няма да стана. 
Това са първите и последните избори, в които участвам. Ако спечеля - добре. Ако не - 
пчеличките ме чакат. Напред към меда...(б. авт. Папазов има градина с площ около един декар, 
в която сам произвежда домати, краставици, патладжани. Там са и неговите кошери.)  
***  
Виктор Папазов е бизнесмен и финансист. Основател е на Българската фондова борса (БФБ). 
Завършил е Advanced Management Program в Harvard Business School. Специализирал е в 
областта на финансовите консултации, инвестиционното посредничество, логистиката, лобизма 
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и консултантската дейност по редица местни и международни проекти. През 1998 г. Папазов е 
награден с престижната титла Global Leader for Tomorrow от Световния икономически форум в 
Давос, Швейцария. На 6 април тази година инициативен комитет, в който влизат професорът по 
реторика Йордан Ведър, юристът проф. Момяна Гунева, ортопедът хирург д-р Христо 
Мазнейков, музикантът от "Щурците" Валди Тотев, сомелиерът Михаил Марковски и 
илюзионистът Астор, издигна кандидатурата му за независим представител на България в 
Европейския парламент (EП).  
***  
СЪПЕРНИЦИТЕ  
Два пъти повече участници ще се състезават на предстоящите избори за Европейски 
парламент на 25 май в сравнение с 2009 г., обяви Централната избирателна комисия (ЦИК) на 
9 април, когато приключи срокът за регистрация. За вота на гласоподавателите ще се борят 6 
коалиции, 18 партии и 5 инициативни комитета, като последните могат да подават документите 
си до 14 април. Всички кандидати ще бъдат регистрирани служебно, но ако ГРАО установи 
несъответствия в представените 2500подписа на избиратели, регистрацията ще бъде 
анулирана.  
Партиите, подали документи 6 ЦИК, са:  
1. ГЕРБ  
2. "Синьо единство"  
3. БАСТА  
4. Българска комунистическа партия  
5. "Атака"  
6. Българската левица  
7. ДПС  
8. Национален фронт за спасение на България (НфСБ)  
9. "Глас народен"  
10. "Зелените"  
11. Съюз на комунистите в България  
12. Зелена партия  
13. Християндемократическа партия на България  
14. Партия на Зелените  
15. Национал-демократична партия  
16. Българска демократична общност  
17. Българска национално-патриотична партия  
18. Партия на българските комунисти  
Коалициите изглеждат така:  
1. Реформаторски блок  
2. България без цензура  
3. Коалиция за България  
4. КОД - Антония Първанова, Илияна Раева - ОБ, НДСВ, СДП  
5. АБВ  
6. Националистически партии на България - "Свобода" и "Либертас България"  
Независими кандидати:  
1. Виктор Папазов  
2. Александър Сандев  
3. Румяна Угърчинска-Винсенти  
4. Алекс Алексиев  
5. Орлин Каменов Калев  
6. Евгения Банева  
Окончателните партийни листи за евровота ще бъдат ясни до 22 април, а до 23 ЦИК трябва да 
определи чрез жребий номерата в бюлетината, с които ще се състезават кандидатите за 
Брюксел.  
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Дата: 12.04.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 33,42  
Брой думи: 2271  
 
 
Резюме: България е на предпоследно място в Евросъюза по усвояване на еврофондовете. 
Това признание направи през седмицата вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова. По данни на финансовото министерство към началото на април страната ни е 
усвоила близо 60% от всичките 15.6 млрд. лв. по седемте оперативни програми, или около 9.3 
милиарда. По-зле от нас е само Румъния.  
Най-облагодетелствани са "душманите" на бизнеса  
Хората в Министерството на икономиката и енергетиката, които движат програмата 
"Конкурентоспособност", са насочили към себе си цели 26.3 млн. лв. от предназначените иначе 
за малките и средните фирми евросредства. 
 
Заглавие: Сто милиона лева от еврофондовете за чиновници  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: България е на предпоследно място в Евросъюза по усвояване на еврофондовете. Това 
признание направи през седмицата вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова. По данни на финансовото министерство към началото на април страната ни е 
усвоила близо 60% от всичките 15.6 млрд. лв. по седемте оперативни програми, или около 9.3 
милиарда. По-зле от нас е само Румъния.  
В същото време още от края на 2008-а стотици служители, отговарящи за еврофондовете, 
взимат двойни заплати, бонуси или други екстри уж за да си вършат по-добре работата. Идеята 
за тази привилегия дойде от Брюксел, след като тамошните експерти се удивиха от огромното 
текучество на кадри и пълната некомпетентност на българската администрация да се справи с 
управлението на европейските пари. За пореден път обаче се убеждаваме, че работещите на 
Запад похвати въобще не виреят у нас. Двойните заплати може и да стимулират чиновниците 
да останат на работа, но не помагат да се справят със задачите си по-добре.  
Най-облагодетелствани са "душманите" на бизнеса  
Хората в Министерството на икономиката и енергетиката, които движат програмата 
"Конкурентоспособност", са насочили към себе си цели 26.3 млн. лв. от предназначените 
иначе за малките и средните фирми евросредства. За първи път т. нар. експерти в дирекциите 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" и "Вътрешен одит" усещат европейската 
солидарност през септември 2008-а, като до края на 2009-а са им платени общо 663 948 лева. 
Двойните заплати продължават и през 2010-а, когато за 80-те служители на първата дирекция 
са били дадени над 340 991 хил. лв., а за одиторите - повече от 55 хил. лева. На следващата 
година сумите значително се повишават за - "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
отиват над 710 хил. лв., а за "Вътрешен одит" - 138 хиляди. През 2012-а за първите са 
осигурени и още 175 484 лева. Но най-значителният договор е подписан на 17 юли 2012-а. 
Неговата стойност е 24 559 600 лева. Милионите трябва да стигнат за двойните заплати на 
работещите 228 души в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" до 
края на 2014-а. Досега от въпросните пари са разплатени 11 млн. и ако до крайния срок бъдат 
раздадени и останалите, то ще излезе, че средният бонус за чиновниците е 3714 лева. Отделно 
са заплатите, които им плаща държавата.  
Когато говорим за програма "Конкурентоспособност", няма как да пропуснем и онези 3.8 млн. 
лв., които свариха да си разпределят до края на 2012-ра в Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, преди да й отнемат функциите на междинно 
звено.  
Цялото това стимулиране не е довело до кой знае какви резултати. По последни данни 
усвоените средства по европрограмата за бизнеса са малко над 62%, или 1 411 176 169 лв. от 
всичките 2 273 096 041 милиарда.  
Не по-малко парадоксално е положението при чиновниците, които управляват европарите за 
екология. Те също взимат големите бонуси, но програмата "Околна среда" продължава да 
буксува и седем години след старта й е на дъното с едва 52.33% усвоен бюджет. Казано 
директно, общо около 22 млн. лв. са взели екочиновниците като допълнителни възнаграждения. 
Първите 1 437 588 лв. са договорени на 4 ноември 2008-а и са за подготовката, координацията, 
изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, 
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публичността и информацията на оперативната програма. Колко е точният брой на експертите 
не става ясно, но парите са усвоени успешно до края на 2010-а. Малко преди да изтече 
споменатото споразумение, е подписано друго - със срок до 1 март 2014-а. По него са 
изплатени 433 733 лв., при все че става дума за същите служители за същите дейности. А с нов 
договор, от февруари 2011-а до февруари 2014-а, са усвоени още 183 736 лева. Истинската 
благодат обаче настъпва през юни 2011 г., когато започва раздаването на големите пари за 
работещите в дирекциите на екоминистерството "Кохезионна политика за околна среда" и 
"Фондове на Европейския съюз за околна среда" (б.а. - сега обединени в дирекция "Оперативна 
програма Околна среда"). При договорени 9 534 120 лв. до края на 2013-а за допълнителни 
заплати на тези служители са дадени 9 836 488 лева. Интересна подробност е, че 4 211 071 лв. 
от тях са били разплатени само през миналата година.  
Според официалните данни в посочените звена по онова време е имало 140 щатни бройки, 
което означава, че средната добавка към месечната заплата на всеки чиновник е била по около 
2342 лева. Отделно са осигурени и 852 хил. лв. за участниците в работни групи, инициирани от 
дирекция "Кохезионна политика за околна среда". Контрактът за тези средства бе сключен в 
края на август 2012-а и трябваше да приключи през февруари 2014-а, но бе удължен с една 
година.  
Днес същите държавни труженици, обединени в дирекция "Оперативна програма Околна 
среда", са уредени с нов договор за допълнителни възнаграждения на обща стойност 7 638 354 
лева. Неговият срок е до 28 февруари 2015-а, което ще рече, че бонусите ще са още по-големи.  
По друга линия двойни заплати се осигуряват и за служителите в администрацията на 
централните органи на изпълнителната власт, участващи в оценката на проектни предложения 
по програма "Околна среда". В случая пак не е съвсем сигурно кои са избранниците и колко е 
техният брой, но е известно, че за стимулирането им през април 2012-а са предвидени 1 812 
000 лева. Парите ще бъдат усвоени до края на февруари 2015-а.  
Сериозни облаги има и за работещите 157 души в главна дирекция "Програмиране на 
регионалното развитие" в строителното министерство, които отговарят за оперативна програма 
"Регионално развитие". Средно те получават по 3000 лв. над заплатите си всеки месец от 
ноември 2012-а насам. Средствата се изплащат по договор за 15 266 598 лв., който изтича през 
май 2015-а. През същия период върви и друг контракт за 3 311 954 лв., чрез който се 
финансират възнагражденията на сътрудниците по управление на европейските проекти и 
програми за регионално развитие. Подсигурени с 310 058 лв. са и десетината служители на 
отдел "Вътрешен одит" в строителното ведомство.  
На евробонуси, макар и по-скромни, се радват и всички останали чиновници, които работят 
пряко по оперативните програми. Например във финансовото министерство, което управлява 
програмата "Административен капацитет", за допълнителни заплати има предвидени 3.4 млн. 
лв., в транспортното - близо пет милиона. Не са малко и сумите, които получават някои агенции 
и държавни предприятия, имащи право да кандидатстват по оперативните програми. Такива са 
Агенция "Пътна инфраструктура", Националната компания "Железопътна инфраструктура" и 
други.  
***  
Проблеми  
Двойните заплати на чиновниците, работещи с еврофондове в България, неведнъж да били 
тема на дискусии в Европейския парламент. Според изследване, направено по поръчка на 
евродепутатите, по-високите възнаграждения не са добро решение и макар краткосрочно да 
задържат служителите, не помагат за решаването на най-големия български проблем - липсата 
на административен капацитет. Авторите на проучването смятат още, че служителите могат да 
бъдат задържани на работа с по-умело управление, при "реалистични възнаграждения" и при 
ясни перспективи за кариерно развитие. Тяхното становище е, че вдигането само на някои 
заплати е признание за провал на административната реформа и не представлява устойчиво 
решение в дългосрочен план. Като проблем се посочва и липсата на доверие между 
политиците и чиновниците, политическите чистки, прекалената бюрократизация на 
европейските процедури, слабият контрол върху разходването на евросредствата и други.  
***  
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Източник: в. Капитал  
Страница: 39  
Брой думи: 1065  
 
 
Резюме: Представете си следната ситуация: проливен дъжд, стоите вир-вода на улицата, 
жалостно махате за такси. Всички автомобили ви подминават, повечето напоително ви 
изпръскват, докато накрая спасителната жълта кола спира и ви качва. Доволен, че най-сетне 
сте на сухо и топло, изведнъж усещате, че нещо не е както трябва. Установявате, че 
автомобилът е от непозната фирма, имитираща известна такси компания. Миризмата вътре е 
странна, шофьорът с разгърдена риза пуши, а от радиото се чуват ориенталски ритми. Не ви 
остава нищо друго, освен да слезете обратно в дъжда. Със сигурност мнозина от нас са се 
сблъсквали с подобна "услуга". Решението е лесно и се предоставя от българското приложение 
TaxiStars. Създателите му се надяват както да подобрят преживяването на клиентите на такси 
услуги в страната, така и да подпомогнат самите компании и шофьори в работата им.  
 
Заглавие: Смарт такси  
Подзаглавие: Освен че дава ясни ползи за потребителите, приложението TaxiStars 
модернизира и бизнеса на компаниите  
Автор: Константин НИКОЛОВ  
Текст: Представете си следната ситуация: проливен дъжд, стоите вир-вода на улицата, 
жалостно махате за такси. Всички автомобили ви подминават, повечето напоително ви 
изпръскват, докато накрая спасителната жълта кола спира и ви качва. Доволен, че най-сетне 
сте на сухо и топло, изведнъж усещате, че нещо не е както трябва. Установявате, че 
автомобилът е от непозната фирма, имитираща известна такси компания. Миризмата вътре е 
странна, шофьорът с разгърдена риза пуши, а от радиото се чуват ориенталски ритми. Не ви 
остава нищо друго, освен да слезете обратно в дъжда. Със сигурност мнозина от нас са се 
сблъсквали с подобна "услуга". Решението е лесно и се предоставя от българското приложение 
TaxiStars. Създателите му се надяват както да подобрят преживяването на клиентите на такси 
услуги в страната, така и да подпомогнат самите компании и шофьори в работата им.  
Без съмнение в България и по света има редица приложения за таксиметрови услуги, като 
например TaxiMe или Uber съответно. Някои по-успешни, други не толкова. Но TaxiStars 
предлага много възможности, които продължават да се развиват и разширяват.  
За клиента  
На пръв поглед идеята е проста - клиентът може да поръча превоз през мобилния си телефон 
или таблет за секунди, без да разговаря с оператор. Той просто трябва да направи профил в 
TaxiStars, след като е свалил приложението за Android или iOS. Системата е свързана с 
партниращите таксиметрови фирми и засича клиента чрез геолокация. Потребителят бързо 
получава информация кой ще го обслужва, какъв модел е колата и т.н. Шофьорът пък знае кой 
е клиентът му, тъй като потребителят вече е регистриран в системата. Приложението дава 
възможност и за електронни разплащания без ПОС терминал. Клиентът просто е регистрирал 
предварително картата си и само трябва да потвърди плащането с един бутон. Друга иновация 
на приложението е рейтингът - всеки потребител има възможност да въведе оценка за 
съответното пътуване - за колата, чистотата, шофьора и т.н. Всички резултати се агрегират и 
клиентите могат да вземат решение на базата на крайните оценки на шофьорите. Ако 
служителят има много нисък рейтинг, системата ще спре да му изпраща поръчки. Скоро 
TaxiStars ще предлага и VoIP услуга (интернет телефония) и клиентът и шофьорът ще могат да 
се свързват през самото приложение след взимане на поръчката.  
"Най-важният факт е, че тази услуга излиза от анонимност - досега един случаен клиент се 
качваше на улицата при един случаен шофьор. Тоест случайността и за двете страни е 
еднаква, а в България много често това води до враждебност между клиента и шофьора", казва 
Атанас Шарков, който е един от създателите на проекта. Екипът зад TaxiStars има опит в 
мобилните технологии - стои зад системата за електронни плащания СЕП, която не успя да се 
наложи заради настъпилата финансова криза. Сегашната им компания "ОМГ Мобайл" работи 
над такси приложението в продължение на две години.  
и за самите компании  
Извън ясните ползи за крайния потребител екипът зад TaxiStars иска да се наложи като 
предпочитаният партньор за таксиметровите компании. "Основната ни цел е да модернизираме 
фирмите в сектора и да ги вкараме в дигиталния век. Искаме да сме сред сериозните участници 
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на този пазар след години", казва Шарков, като допълва, че амбициите се простират далеч 
извън границите на България.  
Създателите на TaxiStars наричат системата "мрежа за такси компании и интернет 
приложение". Всяка свързана фирма може както да използва услугата през TaxiStars, така и да 
направи собствено брандирано приложение на базата на платформата. Ползите за играчите в 
сектора са ясни - по-ниски разходи (например премахва се хартията като носител при отчитане 
и контрол), по-ефективно управление, по-добри услуги и повече възможности за привличане на 
клиенти и създаване на лоялност. "Не твърдим, че сме открили топлата вода, но търсим начини 
да направим услугата си колкото се може по-достъпна и лесна за бизнеса", казва Шарков.  
В момента в България TaxiStars действа в София, Пловдив, Варна, Бургас и други по-малки 
градове. "Имаме фирми с десет автомобила в Гоце Делчев и много големи в София. Искаме да 
обслужваме компании без силен технологичен ресурс, за които е рисковано да пишат собствен 
софтуер. За тях плюсът е, че ползват услугите ни без никакви първоначални инвестиции. 
Единствено трябва да обучат своите шофьори и да покажат ползите на потребителите", казва 
Шарков. В София системата вече действа с "Йелоу Такси", а фирмата има свое приложение 
Yellow Taxi Mobile. Според Шарков вече 60 - 70% от колите на компанията използват услугите 
на TaxiStars. От 1 април системата се въвежда и в колите на "ОК Супертранс Такси" след 
завършване на тестовата фаза.  
"Когато в началото отидохме при фирмите и им казахме, че не им искаме пари, никой не ни 
вярваше и все казваха "е, как така", припомня си Шарков. Но пък системата се доказала с 
ефективността си доста бързо. Дори шофьори (които използват услугата през мобилни 
телефони и таблети) и досега нямали никакъв опит с компютри, бързо навлезли в тънкостите 
на TaxiStars. "ОМГ Мобайл" е спечелила проект по OП "Конкурентоспособност" за 
финансиране на покупката на таблети и предоставя такива на желаещите шофьори срещу 
минимална месечна такса.  
Колко струва  
Услугата е безплатна за крайните потребители, докато фирмите заплащат месечна такса за 
всяко такси, което използва системата. Сумата е между 10 и 15 лв. заедно с месечната тарифа 
за таблета. В повечето от големите фирми е въпрос на избор на шофьора дали да се включи 
към TaxiStars.  
От началото на март TaxiStars присъства и на сръбския пазар, където си партнира с публични 
институции. "Свързахме се с търговската камара на такси компаниите, в която членуват всички 
в сектора. Камарата казва кой може да бъде шофьор и кой не, тоест контролът не е в 
организация като ДАИ, а бизнесът се саморегулира", казва Шарков. По време на презентацията 
дошли представители дори от общината в Белград и Ниш. Браншът веднага приел да използва 
иновативната услуга, тъй като според местните фирми тя била далеч по-евтина от други играчи 
на пазара.  
Амбициите на създателите на TaxiStars не спират дотук и те предвиждат навлизане и в други 
държави. "На първо време основната ни цел е Източна Европа, но гледаме и към други 
континенти. Например вече имаме пилотен проект в Малайзия", казва Шарков.  
Екипът зад TaxiStars е финансирал проекта наполовина с лични средства и наполовина с 
помощта на външни инвеститори. Шарков казва, че предпочита да работи с бизнес ангели, а не 
с фондове. "Това ни е любимият начин за финансиране - от предприемачи, които са изкарали 
парите си с реален бизнес, а не с финанси", казва той. По думите му инвеститорите в 
компанията са чуждестранни предприемачи, които от години действат в България. Те са 
направили избора си за дъжда. Сега думата имат клиентите.  
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Брой думи: 1397  
 
 
Резюме: - А кой е един от най-важните проекти, които в момента разработвате?  
- Държим много на един проект, който сме спечелили по линия на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за закупуването на оборудване за повече от 2 млн. лв.  
- За какво оборудване става дума?  
- Оборудването се използва за дистанционното изследване на Земята от космоса. Чрез него 
могат да се следят земеделските култури - израстването на растенията, влагата, добива и т. н. 
Могат да се наблюдават водните басейни, околната среда, замърсяванията, състоянието на 
горите. Избрали сме си най-доброто оборудване в областта - безпилотни летателни апарати за 
наблюдение, спектроанализатори, софтуер и хардуер за обработка на космически и 
авиационни изображения. Дано този проект се реализира, тъй като ако стане факт, ние ще 
бъдем достойни конкуренти за участие в международни и национални проекти за дистанционни 
изследвания.  
 
 
Заглавие: Проф. Петър Гецов: България е търсен партньор в космоса  
Подзаглавие:  
Автор: Петър ЧЕРГАРОВ  
Текст: Проф. Петър Гецов е роден през 1950 г. в търновското село Самоводене. През 1974 г. 
завършва тогавашното Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" в град Долна 
Митрополия. След това става доктор в московската Военновъздушната военна академия "Н. Е. 
Жуковски" и продължава специализацията си в областта на военната и космическата авиация . 
В момента е директор на Института за космически изследвания към БАН.  
- Проф. Гецов, на 12 април се чества Международния ден на космонавтиката, как се развиват 
космическите изследвания у нас?  
- Смятам, че се развиват добре с оглед на новите възможности, които вече имаме. Членове сме 
на ЕС и вече ги няма предишните ограничения. По-рано работехме основно със страните от 
бившия Съветски съюз, докато сега имаме пълното право да участваме във всички области на 
космическите изследвания. Има само една подробност - следвайки световните тенденции, вече 
и в сферата на космическите изследвания нещата се случват с разработването на проект и 
след много сериозен конкурс. Никой не поставя ограничения пред участниците, но за да се 
явиш на надпреварата, трябва да разполагаш с квалифицирани кадри, опит и традиции, 
съвременни лаборатории с хубаво оборудване и да положиш много труд. Всеки спечелен 
проект е много сериозна борба, която изисква сериозно сътрудничество, познанства, създаване 
на международни колективи. До известна степен ние успяваме, но обикновено в тези конкурси 
се случва най-много един проект на десет.  
- По какви проекти работи Институтът за космически изследвания?  
- Имаме доста проекти по Седма рамкова програма на ЕС. Работим по двустранни 
международни проекти, както и по такива, финансирани от европейските оперативни програми. 
Имаме двустранни споразумения по линия на Международната космическа станция. Работим 
добре и с Китай, Бразилия и много други чуждестранни партньори. Миналата година 
завършихме едно сътрудничество с Русия, Украйна, Швеция, Великобритания, Унгария и 
Полша. Подготвяхме проекта "Обстановка" повече от 10 години и през април миналата година 
космонавтите монтираха оборудването за изследване на пространството около станцията, 
тоест електромагнитните полета, състоянието на плазмата, радиационната обстановка, 
електрическия потенциал на станцията. За нас това е голям успех, тъй като на 
Международната космическа станция действа българска апаратура. Започва и един много 
интересен проект "Екзо Марс", в който също ще участват наши учени съвместно с Европейската 
космическа агенция и Русия.  
- Има ли и други български устройства на станцията?  
- Да, дори имаме сключено споразумение от 2001 до 2020 г. там да бъдат монтирани наши 
прибори за измерване на радиацията извън и вътре в станцията. Ние сме търсен партньор в 
областта на космическите изследвания, но нещата се променят, и изискват много усилия.  
- А кой е един от най-важните проекти, които в момента разработвате?  
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- Държим много на един проект, който сме спечелили по линия на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за закупуването на оборудване за повече от 2 млн. лв.  
- За какво оборудване става дума?  
- Оборудването се използва за дистанционното изследване на Земята от космоса. Чрез него 
могат да се следят земеделските култури - израстването на растенията, влагата, добива и т. н. 
Могат да се наблюдават водните басейни, околната среда, замърсяванията, състоянието на 
горите. Избрали сме си най-доброто оборудване в областта - безпилотни летателни апарати за 
наблюдение, спектроанализатори, софтуер и хардуер за обработка на космически и 
авиационни изображения. Дано този проект се реализира, тъй като ако стане факт, ние ще 
бъдем достойни конкуренти за участие в международни и национални проекти за дистанционни 
изследвания.  
- Има ли космическата апаратура приложение и живота на Земята?  
- По един от проектите ни ние желаем нашата медицинска апаратура, която повече от 10 
години е работила на борда на космически станции и апарати, да навлезе в бита на хората. В 
нашия институт много от космическата медицинска апаратура се превърна в наземна. С наши 
апарати са извършени уникални изследвания с пилоти, можем да записваме повече от 80 
физиологични параметри. Колективът ни е много силен и сме много дейни в тази област.  
- Тези дни обявихте, че БАН възнамерява да предложи на бизнеса серийно производство на 
космически храни.  
- Напоследък има доста голям интерес към космическите храни, въпреки че те не са основната 
ни дейност. Заедно с акад. Цветан Цветков сме се заели доста сериозно да преминем от 
лабораторно към промишлено производство. Чрез тях ние искаме да възобновим 
любопитството и мечтите на младите хора и подрастващите към космоса. Представете си, 
когато излязат на пазара, как децата ще станат любопитни към космоса, а после сами може да 
поискат да станат космонавти и да полетят в космоса. Освен това тези храни могат да се 
използват в кризисни ситуации като бедствия и катастрофи. Успешно могат да се прилагат и 
при пациенти, претърпели операция, както и при хора с проблеми с храненето. Има голям 
интерес към тях и непрекъснато ни звънят и ни питат. Защо тогава да не възродим това 
производство? Били сме третата страна в света, която произвежда такива храни, след 
Съветския съюз и САЩ, но постепенно производството спира.  
- Тоест в момента такива храни не се произвеждат изобщо?  
- В момента с големи усилия единствено в лабораторни условия се произвеждат в Института по 
лиофилизация, но ние като космически институт, държим да възобновим производството. 
Нашият институт и без това е бил базов при разработването им. Сега искаме да възстановим 
производството, да направим един пилотен проект и оттам нататък да преминем към 
промишлено производство, ако разбира се не ни мине черна котка път.  
- Има ли фирми, които вече проявяват интерес?  
- Има интерес от страна на производители на плодове и зеленчуци, тъй като не могат да 
реализират цялата си продукция. България е плодородна страна и произвежда много, ако 
успеем да разширим пазара, можем да намалим цената и тя да стане приемлива.  
- Скъп ли е процесът на производството на тези храни?  
- Процесът е скъп, ако правим единични бройки. Едно е да откъснеш плода или зеленчука, а е 
съвсем друго, след като си го откъснал да му направиш още една обработка. Естествено, че 
това оскъпява, но в крайна сметка всяко нещо си има цена.  
- А какво представлява този метод лиофилизация, за който споменахте?  
- Този метод представлява сублимиране на водата от продукта. Той е много удобен, тъй като 
теглото на продукта доста се смалява.  
- Тоест водата по някакъв начин се изсмуква от плода?  
- Водата се изтегля чрез дълбоко замразяване в условията на вакуум и в продукта остава 
всичко с изключение на водата.  
- Всички хранителни вещества вътре са запазени?  
- Да, всички хранителни и вкусови качества са запазени и когато се постави във вода, продуктът 
се възстановява. По този начин могат да се обработват не само плодове и зеленчуци, но и 
колбаси, различни супи, деликатеси, сокове, десерти. В нашето българско меню имаше дори 
боб чорба, кисело мляко и таратор. Въобще много разнообразно меню.  
- При интерес от страна на бизнеса в какви срокове може да започне масовото производство?  
- Трябва да закупим оборудване и да направим малък пилотен проект, с който да преповторим 
технологията. След това обаче трябва да се снабдим с лиофилизатори с промишлен капацитет.  
- А тази технология струва ли много пари?  
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- Самите лиофилизатори не са скъпи. Китайските са най-достъпни като цена, а в същото време 
възможностите им са почти същите. Обмисляме да започнем с едно сътрудничество и ще 
очакваме инвестиции от евентуалните ни партньори.  
- Били сме третата страна в света, която произвежда такива храни, как стоят нещата сега?  
- Вече доста страни произвеждат космически храни, основно космическите държави, но този тип 
храна все пак си остава наша собствена разработка.  
- Ще пратим ли скоро отново български астронавти в космоса?  
- Сега задачата ни не е да намерим космонавт и да му потърсим работа, а да изработим 
някакъв проект, по който да го пратим в космоса. Освен това трябва да станем член на 
Европейската космическа агенция. При всички случаи трябва да има цел и задача, както и 
сериозно българско участие в нея, за да кажем, че в изпълнението на проекта искаме да 
участва и български специалист. Ще има отново роден космонавт, когато сме финансово добре, 
и когато науката ни създаде условия и има кой да изпълни тези задачи.  
- Възможно ли е ново космическо противопоставяне между Запада и Русия заради обтегнатите 
им отношения заради Украйна?  
- При всички случаи това е много сериозна ситуация и може би ще възникне ново военно 
космическо противоборство. Дано кризата бъде решена по взаимно приемлив начин и за двете 
страни, тъй като за никого не е изгодно да има нова Студена война и ново противопоставяне. 
Космосът е единственото място, където се превъзмогнаха всички противоречия и се 
реализираха мащабни международни проекти, защото изисква огромни инвестиции. Не бъдат 
ли обединени хората няма да могат да реализират планираните полети до Луната и Марс.  
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Дата: 12.04.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 10,11  
Брой думи: 2660  
 
 
Резюме: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през февруари 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен 
сравнителен анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.  
Обявените обществени поръчки за февруари са общо 234 бр. на стойност 300 млн. лв. Тези с 
обявена прогнозна цена са 193 бр., или 82,5% от всички за месеца.  
 
Заглавие: Мониторинг на обществените поръчки - февруари 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Таня БЪЧВАРОВА, гл. Експерт "Професионална квалификация и мониторинг" - КСБ  
Текст: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през февруари 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен 
сравнителен анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.  
Обявените обществени поръчки за февруари са общо 234 бр. на стойност 300 млн. лв. Тези с 
обявена прогнозна цена са 193 бр., или 82,5% от всички за месеца.  
Броят на обявените обществени поръчки за февруари в сравнение с януари нараства с 62,2%, 
а прогнозната стойност - със 76,5%. Поръчките без обявена стойност са 41, или 17,5% от 
обявените. Това е със 17,1% повече спрямо предходния месец.  
Обявени поръчки по вид на строителството:  
^ Инженерна инфраструктура  
- 93 обявени обществени поръчки на стойност 229 млн. лв. Броят им нараства със 145% в 
сравнение с предходния месец. Повишава се и стойността - със 169%.  
^ ВиК инфраструктура - 9 обявени обществени поръчки, или 3,8% от всички за февруари. По-
малко са с 25% от януари. Стойността им възлиза на 5 млн. лв., или с 58,3% по-малко.  
^ Сградно строителство - 30 обявени обществени поръчки с обща прогнозна стойност 37 млн. 
лв., или 12,8% от всички за февруари. Запазва се броят на поръчките от януари, като той 
представлява 24,5% от всички, но стойността намалява.  
^ Енергийна инфраструктура  
- 12 обявени обществени поръчки, или 5,1% от всички, с прогнозна стойност 21 млн. лв. Броят 
им е със 7,7% по-малко спрямо януари, а стойността нараства с 23,5%  
^ Проектиране и надзор - 90 обявени обществени поръчки, или 38,5% от всички, с обща 
прогнозна стойност 9 млн. лв. Броят им е с 47,5% повече в сравнение с предходния месец, 
стойността се повишава с 50%.  
Тенденции  
Брой  
^ Инженерно строителство -ръст със 144,7% на обявените обществени поръчки спрямо януари.  
^ ВиК - понижение с 25%.  
^ Сградно строителство - нивата се запазват.  
^ Енергийна инфраструктура -понижение със 7,7%.  
^ Проектиране и надзор - ръст с 47,5%.  
Обявена прогнозна стойност  
^ Инженерно строителство -ръст със 169,4%.  
^ ВиК инфраструктура - понижение с 61,5%.  
^ Сградно строителство - понижение с 24,5%.  
^ Енергийна инфраструктура -ръст с 23,5%.  
^ Проектиране и надзор - ръст с 50%.  
Обявени обществени поръчки по строителни сектори  
Сектор "Инженерна инфраструктура" - 93 обявени обществени поръчки, или 39,7% от всички. 
Повече са с 55 бр., или със 145% спрямо януари.  
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Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура - 71% от обявените 
обществени поръчки в сектор "Инженерна инфраструктура". Повишението спрямо януари е с 47 
бр., или с над  
200%.  
^ Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната 
способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища - 3,2% от обявените 
поръчки в сектора, като са с 2 бр. повече от януари.  
^ Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени обществени поръчки, 
запазват се нивата от януари.  
^ Сметища за битови и строителни отпадъци - няма обявени обществени поръчки за разлика от 
януари, когато са били 3 бр.  
^ Насипни работи - няма обявени поръчки за разлика от януари, когато са били 2 бр.  
^ Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих -
22,6%, или с 10 бр. повече от януари.  
^ Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - 3,2%, или с 1 бр. повече от предходния 
месец.  
Сектор ВиК - 9 обявени обществени поръчки, или 3,8% от всички за месеца. По-малко са с 3 бр. 
спрямо януари.  
^ Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадни води - 11,1% от 
обявените обществени поръчки в сектор ВиК. По-малко са с 2 бр. спрямо януари.  
^ Ново строителство и ремонт на помпени станции - 11,1%, или с една повече от януари.  
^ Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация - 66,7%, или с 3 бр. по-
малко от предходния месец.  
^ Рехабилитация на колектори - 11,1%, нивата се запазват.  
^ Строителство на утаител и резервоари - няма обявени поръчки, нивата се запазват.  
^ Проект за воден цикъл - няма обявени поръчки, нивата се запазват.  
^ Сондажни работи - няма обявени поръчки, нивата се запазват.  
Сектор "Сградно строителство" - 30 обявени обществени поръчки, или 12,8% от всички за 
февруари. Запазват се нивата спрямо януари.  
^ Ново строителство - 40% от обявените поръчки в сектора, запазват се нивата от януари.  
^ Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи - 60%, запазват се нивата.  
Сектор "Енергийна инфраструктура" - 12 обявени обществени поръчки, или 5,1% от всички. По-
малко са с 1 бр. от януари.  
^ Мерки за енергийна ефективност - 41,7% от обявените поръчки в сектора или с 1 бр. повече 
от януари.  
^ Ремонт, реконструкция и монтажни работи - 58,3%, поръчките са с 2 бр. по-малко от януари.  
Сектор "Проектиране и строителен надзор" - 90 обявени обществени поръчки, или 38,5% от 
всички за януари. Повече са с 29 бр., или 47,5% спрямо януари.  
^ Осигуряване на експертни и технически услуги и консултации, техническа помощ - 7,8% от 
обявените поръчки в сектора, или с 4 бр. повече спрямо януари.  
^ Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 67,8%, поръчките са с 19 бр. повече в 
сравнение с януари.  
^ Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти -24,4%, ръст с 6 бр. от януари.  
Обявени обществени поръчки по критерий "Възложител"  
Обявените обществени поръчки за февруари 2014 г. от общините са 234 бр. Те са с 51,9% 
повече в сравнение с януари. Комуналният и обществен сектор е обявил 9 поръчки, което е 
ръст с 80% спрямо предходния месец. Търговете на болниците и учебните заведения са 4, или 
с 2 бр. повече. Министерствата и агенциите са обявили 29 обществени поръчки, или с 20,8% 
повече.  
Другите обявени обществени поръчки са 7 бр. - с 36,4%, или 4 бр. по-малко в сравнение с 
предходния месец.  
Обявени обществени поръчки по критерий "Източник на финансиране"  
Броят на финансираните по програми на Европейския съюз обявени обществени поръчки са 83 
бр. при 78 през януари. Ръстът е с 6,4%.  
^ Оперативна програма "Транспорт" - запазване на нивата.  
^ Оперативна програма "Регионално развитие" - ръст с 80%.  
^ Оперативна програма "Опазване на околната среда" - спад с  
16,7%.  
^ Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" -запазване на нивата.  
^ Оперативна програма "Конкурентоспособност" - спад с 3 бр.  
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^ Програма за развитие на селските райони - ръст с 2,6% през февруари в сравнение с 
обявените поръчки предходния месец.  
^ Програма за Трансгранично сътрудничество "България - Румъния" - запазване на нивата.  
^ Програма за Трансгранично сътрудничество "България - Турция" - запазване на нивата.  
^ Програма за европейско и териториално сътрудничество "Гърция - България" - запазване на 
нивата.  
^ Европейски бежански фонд -запазват се нивата.  
^ Норвежки финансов механизъм - запазване на нивата.  
^ Агенция за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) -
няма поръчки, запазване на нивата.  
^ Проект "Социално включване", МТСП - няма поръчки, запазване на нивата.  
^ Програма JESSICA - няма поръчки, запазване на нивата.  
^ Държавен бюджет - ръст с  
98,7%.  
^ Програма за развитие на сектор "Рибарство" - ръст с 1 бр.  
^ Национален Доверителен екофонд - спад с 3 бр.  
^ Програма "Красива България" -няма поръчки, запазване на нивата.  
^ ПУДООС - спад с 1 бр.  
Фактори за несигурна среда. Условия, влияещи негативно върху конкуренцията  
Често срещани необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на 
съответната обществена поръчка за февруари 2014 г. са:  
Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, 
план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска. 
Това касае методиката за разпределение на точките. Завишени са и изискванията за размера 
на приходите за последните години, на гаранционните срокове и отстраняване на дефекти в 
техните рамки. Необосновани са условията за наличие на конкретен тип механизация и 
оборудване и по отношение на професионалната квалификация, опит и трудов стаж. Липсват 
изисквания за регистрация в ЦПРС. Констатациите на експертната група към Камарата на 
строителите в България, изпълняваща мониторинг на условията, влияещи негативно върху 
системата за възлагане на обществените поръчки у нас, е следната:  
Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителни критерии, водещи до субективни 
решения и поставяне на бариери в рамките на анализа за февруари 2014 г., са в 12 обявени 
обществени поръчки. Те са с 4 повече от януари.  
^ Инженерна инфраструктура и ВиК - условия, влияещи негативно върху конкуренцията, са 
допуснати в 8 обществени поръчки. Те са с 5 повече от януари.  
^ Сградно строителство -условия, влияещи негативно върху конкуренцията, са допуснати в 3 
обществени поръчки, или с 3 бр. повече.  
^ Енергийна инфраструктура - няма регистрирани несъответствия. Намаляване на нивата с 2 
бр. в сравнение с предходния месец.  
^ Проектиране и строителен надзор - 1 бр. регистрирани несъответствия, с 2 бр. по-малко от 
януари.  
Примери  
Поръчка № 00420-2014-0001  
възложител община Гълъбово -Проектиране и строителство (инженеринг) на обект 
"Реконструкция и рехабилитация на улици"  
Цитат: "Критерии за оценка на офертите  
Икономически най-изгодна оферта при:  
1. Показател: Т1 - "Техника/механизация, с която разполага кандидатът"; тежест: 20  
2. Показател: "Специалисти, с които разполага кандидатът"; тежест: 10  
3. Показател: "Срок за изпълнение на поръчката"; тежест: 30  
4. Показател: "Гаранционен срок"; тежест: 10  
5. Показател: "Предлагана цена"; тежест: 30"  
Коментар: Неправилна формулировка по показател 2 - специалистите за изпълнение на 
поръчката се доказват с квалификация и съответни документи за специалност. Не може да се 
прецени по така направената формулировка по отношение на критериите за оценка кой е по-
добър специалист. Прекалено субективно и некомпетентно заложен критерий за оценка.  
Поръчка № 00190-2014-0004 възложител община Карнобат  
- Основен ремонт на улици  
Цитат:  
Критерии за оценка на офертите  
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Икономически най-изгодна оферта при:  
"Посочените по-долу показатели:  
Показател: фО - финансова оценка ; тежест: 1  
Показател: ТО - техническа оценка ; тежест: 1"  
Коментар: Неточни критерии за оценка. Как ще бъдат оценени останалите участници, получили 
по-малко от 1 + 1=2. С отрицателни дробни оценки ли?  
Поръчка № 01389-2014-0003 възложител Градски транспорт ЕАД - гр. Варна, по програма ОПРР 
- Инженеринг , проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и 
авторски надзор за подобряване на производствено - техническа база на Градски транспорт 
ЕАД -гр. Варна.  
Коментар: В описанието не става ясно каква е строителната част на поръчката. Става ясно 
само, че е за доставка и монтаж на съоръжения за градския транспорт. Няма описание в частта 
проектиране и строителство.  
Поръчка № 00630-2014-0001 възложител община Ситово, област Силистра. Рехабилитация на 
улици в населени места  
Цитат  
Критерии за оценка на офертите  
Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: За Обособени позиции №1 и №2: Техническо предложение; тежест: 40  
Показател: Подпоказател 1 -Графика за изпълнение и Описание на начина и 
последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение в 
съответствие с графика за изпълнение; тежест: 8  
Показател: Подпоказател 2  
- Съответствие между Графика за изпълнение и Описание на необходимата строителна 
техника за изпълнението на проекта, включващо брой и основни технически характеристики на 
оборудването, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително 
план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 
оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с графика за изпълнение; тежест: 8  
Показател: Подпоказател 3 - Съответствие между графика за изпълнение и Описание на 
организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, 
пропускателен режим и мерки за безопасност) в съответствие с графика за изпълнение; тежест: 
8  
Показател: Подпоказател 4 -Съответствие между графика за изпълнение и Описание на плана 
за използване на материалите, производство/доставка на материали, аргументиран подход за 
доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на 
съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси), в съответствие с графика за изпълнение; 
тежест: 8  
Показател: Подпоказател 5-Съответствие между графика за изпълнение и Описание на 
организация на човешките ресурси - необходими за изпълнение на проекта, разполагане на 
персонала, в съответствие с графика за изпълнение; тежест: 8  
Показател: За Обособени позиции №1 и №2: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50  
Показател: За Обособени позиции №1 и №2: Срок на изпълнение; тежест: 10  
Коментар: С критериите за подпоказател 2 и 3 - съответствие между графика за изпълнение и 
строителната техника и съответствие между графика и описанието на организацията на 
строителната площадка се изисква нещо като работен проект за организация и изпълнение на 
строителството. Това не е предмет на поръчката - поддръжка и състояние на строителната 
техника. Неприемливи критерии за оценка и избор на изпълнител.  
Поръчка № 00044-2014-0019 възложител АПИ, Област София. Определяне на изпълнител за 
обект Лот 15А Рехабилитация на път III 804  
Цитат: "Критерии за възлагане  
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:  
Посочените по-долу критерии:  
Показател: Показател "Предложена цена" (остойностена Обобщената офертна количествена 
сметка (ООКС) с включени непредвидени разходи, без Провизорните суми) за изпълнение на 
договора, евро без ДДС; тежест: 40  
Показател: "Вътрешен баланс на единичните цени"; тежест: 60"  
Коментар: Не става ясно какво се разбира под "вътрешен баланс на единични цени". 
Некоректно зададени критерии за оценка на изпълнителя.  
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Поръчка № 00630-2014-0001 възложител община Крумовград - Реконструкция доизграждане и 
благоустрояване на градски парк, изграждане, реконструкция и обновяване на детски 
площадки.  
Коментар: За обособена позиция 2 липсват изисквания за екипа за изпълнение на поръчката. 
Не става ясно дали е направен пропуск, или има допълнително изискване за такъв екип. 
Прекомерни, необосновани изисквания по отношение на финансовите възможности на 
кандидата.  
Поръчка № 00065-2014-0001 възложител община Стралджа - СМР за изграждане на общински 
пазар гр. Стралджа  
Цитат: "3. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови 
ресурси, гарантирана неотменима кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в 
размер, не по-малък от 200 000 лева (двеста хиляди лева). Достъпът до ресурсите по 
предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да 
бъде избран за изпълнител.  
Коментар:  
Завишени изисквания по отношение на финансовите възможности на участника в процедурата 
по обществената поръчка. Изисквания по отношение на професионалната квалификация, опит 
и трудов стаж; необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на 
обществената поръчка по отношение на конкретен тип механизация и оборудване.  
Поръчка № 00108-2014-0001 възложител община Суворово "Реконструкция на местен път град 
Суворово - промишлена зона"  
Цитат:  
"Критерии за оценка на офертите. Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 25  
Показател: Управление на риска; тежест: 25  
Показател: финансова оценка; тежест: 50"  
Коментар: При реконструкцията на пътна мрежа има само една правилна технологична 
последователност на строителния процес, съгласно закона за строителство на пътища. Всяко 
отклонение от нея може да доведе до компрометиране на процеса. Този критерий не е 
правилен.  
Поръчка № 00044-2014-0008 възложител АПИ, област София - Избор на изпълнител на 
строително-монтажни работи на обект.  
Път III-1102  
Цитат: Б. да има възможност да осигури машини и техн. оборудване за изпълнение на общ. 
поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на 
изпълнените СМР, но не по-малко от: -Земекопна машина - 2 бр.; -Автосамосвали - 3 бр.; -
Товарачна машина/челен товарач - 1 бр.; -Грейдер-1 бр.; -фреза за асфалтобетон - 1 бр.; -
Бетон помпа - 1 бр.; -Бетоновоз - 1 бр.; -Асфалтополагаща машина - 1 бр.;  
-Машина за емулсия - 1 бр.; -Цистерна за вода - 1 бр.; -Валяци, в т.ч. бандажен - 3 бр.; -
Компресор  
- 1 бр.; -Пневматични чукове - 2 бр.; -Кран 20 тона - 1 бр.; -Акредитирана стр. лаборатория за 
извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и продукти на строежа.  
Коментар: В обявата става въпрос за строително-монтажни работи, а не за изграждане на нов 
път. Изискванията са прекомерни.  
Поръчка № 01334-2014-0004 възложител Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД Варна - 
Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж. Разширение на 
пътека за рулиране "А" на летище гр. Варна  
Цитат: Водещият проектант следва да има най-малко 15 (петнадесет) години опит в 
проектирането на обекти от пътната инфраструктура.  
Коментар: Завишено и насочващо изискване. Липсва условие за регистрация в ЦПРС.  
Поръчка № 00267-2014-0011 възложител община Пловдив  
- Извършване на строително-монтажни работи и обновяване почивна база град Доспат.  
Коментар: В обявлението за обществената поръчка липсва изискване участникът да има 
регистрация в ЦПРС на КСБ съгласно ЗОП.  
Поръчка № 00693-2014-0003 възложител Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение и спешна медицина "Пирогов" - Извършване на СМР в сградите на УМБАЛСП "Н. И. 
Пирогов"  
Коментар: В обявлението липсва изискването участникът да има регистрация в ЦПРС (съгласно 
ЗОП) при прогнозна стойност на обекта 6 млн. лв.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.04.2014  
Източник: в. Дряново нюз  
Страница: 1,2  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.07 "ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА"  
 
Заглавие: C 26 иновативни продукта ВСК "Кентавър" атакува световните пазари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.07 "ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА"  
В края на 2013 година ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" ЕООД беше определен за бенефициент 
на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“, процедура В G 1 61 
РО003-1 .1 .07 "Внедряване на иновации в предприятията". Проектът за повишаване 
конкурентоспособността на предприятието чрез внедряване в производството на иновативни 
продукти -металообработващи инструменти и машинна екипировка е с продължителност 18 
месеца и е на обща стойност почти 5 милиона лева. Финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет на Република България възлиза на близо 3 милиона лева.  
ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" ще внедри в производството си 26 типа.иновативни продукта, 
готови да бъдат реализирани на световния пазар. За целите на производството им ще бъдат 
закупени нови машини и оборудване, като в резултат на изпълнение на дейностите по проекта 
предприятието ще повиши иновативния си потенциал и производствения си капацитет, ще бъде 
увеличен обема произведена продукция и ще бъдат подобрени пазарните позиции на 
предприятието.  
09.04.2014 г.  
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Периодични издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 11.04.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1155407  
Брой думи: 721  
 
 
Резюме: Споразумението за партньорство беше одобрено от Министерския съвет на 26 март 
2014 г. и изпратено официално към Европейската комисия на 2 април 2014 г. В тази връзка, 
предвиждаме оперативните програми да бъдат изпратени в рамките на три месеца след 
изпращане на Споразумението за партньорство.  
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на 
парламентарния контрол, предаде репортер на БГНЕС. Златанова отговори на въпрос на 
депутатката Ивелина Василева за стартиране на програмен период 2014-2020.  
 
Заглавие: Златанова: Използваме максимално възможностите на регламентите за 2014-
2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Споразумението за партньорство беше одобрено от Министерския съвет на 26 март 
2014 г. и изпратено официално към Европейската комисия на 2 април 2014 г. В тази връзка, 
предвиждаме оперативните програми да бъдат изпратени в рамките на три месеца след 
изпращане на Споразумението за партньорство.  
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на 
парламентарния контрол, предаде репортер на БГНЕС. Златанова отговори на въпрос на 
депутатката Ивелина Василева за стартиране на програмен период 2014-2020.  
"Политиката на настоящото правителство по отношение на предварителното стартиране на 
мерки и проекти, които ще получат финансиране през периода 2014-2020 г. е да използваме в 
максимална степен възможностите, които предоставят Регламентите за периода 2014-2020 г., а 
именно да започнат процедурите по схеми за изпълнение по новия програмен период преди 
одобрение на програмите от Европейската комисия", допълни Златанова.  
В тази връзка, вицепремиерът уточни, че е разработена нормативната база на национално 
ниво за периода 2014-2020 г.: постановлението, уреждащо работата на Комитетите за 
наблюдение на Оперативните програми, постановлението за отпускането на безвъзмездна 
финансова помощ, постановлението за избор на изпълнител от частноправни субекти извън 
обхвата за Закона за обществените поръчки и постановлението уреждащо правилата за 
допустимост по новите оперативни програми.  
Очаква се до месец юни 2014 г. актовете да бъдат одобрени след като преминат 
съгласувателните процедури и общественото обсъждане, каза Златанова. Тя поясни, че 
стартира процедурата за тригодишната бюджетна прогноза, която трябва да е съобразена с 
плановете на Управляващите органи за следващите три години.  
Също така, разработването на системите за управление и контрол са условие за извършване 
на междинни плащания по програмите от страна на Европейската комисия, но за да можем да 
започнем прилагането, включително плащанията по отделните схеми, с оглед ненатоварване 
на държавния бюджет, е целесъобразно Управляващите органи и Сертифициращия орган да 
имат разработени системи за управление и контрол. Към момента Управляващите органи на 
осем от общо деветте програми (без Оперативна програма "Добро управление") предвиждат да 
бъдат публикувани проекти до края на 2014 г., но дори и при тези кратки срокове, ще има 
осигурено време за тяхното публично обсъждане, подчерта вицепремиерът. Тя каза, че до края 
на 2014 г., се планират процедури за финансиране от настоящия програмен период по 
следните програми: Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"- процедури, 
насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и независим 
живот; Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност"- процедура за подкрепа 
на инвестициите за технологично обновление с цел повишаване на ефективността и 
продуктивността на предприятията.  
Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"- процедури в двете 
приоритетни направления: образование и учене през целия живот и образователна среда за 
активно социално приобщаване.  

http://news.bgnes.com/view/1155407
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Оперативна Програма "Региони в растеж" - процедури, свързани с изпълнението на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; инвестициите в образованието; 
опазването и развитието на природно културното наследство, регионални пътища и 
техническата помощ по програмата.  
По Оперативна Програма "Околна среда" - схеми и мерки в направления "води" "Натура 2000", 
"биоразнообразие" и "превенция на риска от наводнение".  
По Програма за развитие на селските райони се предвижда прием за млад фермер, целеви 
прием за сектори овощарство и зеленчукопроизводство, както и прием по мярката "Основни 
услуги и обновяване на селата".  
Програмата за морско дело и рибарство се предвижда прием за насърчаване на устойчиви 
рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и мерки за стимулиране на 
прилагането на общата политика в областта на рибарството и повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване.  
Оперативна Програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - се подготвят конкретни 
проекти ("Възстановяване на проектните параметри на ж.п. линия Русе-Варна" ; "Проект за 
разширение на втори метродиаметър на метрото в София; "Изграждане на трети 
метродиаметър на метрото в София" ; Проект "Агенция митници "Струма", Лот 3 "Благоевград-
Сандански" A 29" ; Проект "Агенция митници "Калотина-София" – участък Калотина – Храбърско 
Път Е-79"; Проект"Мездра - Ботевград").  
Процедурите бяха одобрени на заседание на Съвета за координация по управление на 
средства от Европейския съюз, добави още Златанова.  
Тя каза, че лошото планиране на програмите в предходните години доведе до сериозно 
струпване на средства, които трябва да бъдат усвоени, подчерта Златанова.  
Системите за контрол ще бъдат готови паралелно с подготовката на оперативните програми, те 
ще се изпратят до края на юни за одобрение в ЕК, дотогава ще се стремим да бъдат готови 
системите за управление и контрол в новия им вид. За бенефициентите се надявам, че 7-
годишният опит вече е допринесъл за това техният административен капацитет да бъде 
значително подобрен, добави още Златанова. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54275  
Брой думи: 440  
 
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В тази връзка българското 
правителство в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготви 
проект на „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.".  
 
Заглавие: Разработват план за реиндустриализация на България 2014-2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В тази връзка българското 
правителство в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготви 
проект на „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.". 
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
„Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика. Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на 
условията за функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на 
страната е отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база 
препоръки и мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но 
и от браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г. Осигуреният финансов ресурс позволява 
на МИЕ през настоящата година да предприеме действия за подобряване на съществуващата 
иновативна среда. За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева 
през месец януари, като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови 
проекти на българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-
ата конкурсна сесия на фонда. Резултатите до момента са изключително положителни, а през 
януари 2014 г. бе обявена седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени 
проекти за финансиране- 152. До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни 
сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
„Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54275
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/488691.html  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
 
Заглавие: Представиха план за реиндустриализация на страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
"Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика.  
Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за 
функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е 
отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и 
мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от 
браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г.  
Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме 
действия за подобряване на съществуващата иновативна среда.  
За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, 
като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 
българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата 
конкурсна сесия на фонда.  
Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена 
седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране- 152. 
До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
"Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
Източник: News.Varna24.bg  
 

http://news.varna24.bg/488691.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/488692.html  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
 
Заглавие: Представиха план за реиндустриализация на страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
"Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика.  
Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за 
функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е 
отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и 
мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от 
браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г.  
Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме 
действия за подобряване на съществуващата иновативна среда.  
За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, 
като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 
българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата 
конкурсна сесия на фонда.  
Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена 
седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране- 152. 
До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
"Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
Източник: News.Burgas24.bg  
 

http://news.burgas24.bg/488692.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/488693.html  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
 
Заглавие: Представиха план за реиндустриализация на страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
"Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика.  
Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за 
функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е 
отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и 
мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от 
браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г.  
Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме 
действия за подобряване на съществуващата иновативна среда.  
За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, 
като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 
българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата 
конкурсна сесия на фонда.  
Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена 
седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране- 152. 
До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
"Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
Източник: News.Ruse24.bg  
 

http://news.ruse24.bg/488693.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/prof-petar-getcov-balgariia-e-tarsen-partnior-v-
kosmosa_NDYxMzs0Mw=3D=.html  
Брой думи: 1396  
 
 
Резюме: Проф. Петър Гецов е роден през 1950 г. в търновското село Самоводене. През 1974 г. 
завършва тогавашното Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” в град Долна 
Митрополия. След това става доктор в московската Военновъздушната военна академия „Н. Е. 
Жуковски” и продължава специализацията си в областта на военната и космическата авиация . 
В момента е директор на Института за космически изследвания към БАН.  
- Проф. Гецов, на 12 април се чества Международния ден на космонавтиката, как се развиват 
космическите изследвания у нас?  
 
Заглавие: Проф. Петър Гецов: България е търсен партньор в космоса  
Подзаглавие: С наши апарати са извършени уникални изследвания  
Автор:  
Текст: Проф. Петър Гецов е роден през 1950 г. в търновското село Самоводене. През 1974 г. 
завършва тогавашното Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” в град Долна 
Митрополия. След това става доктор в московската Военновъздушната военна академия „Н. Е. 
Жуковски” и продължава специализацията си в областта на военната и космическата авиация . 
В момента е директор на Института за космически изследвания към БАН.  
- Проф. Гецов, на 12 април се чества Международния ден на космонавтиката, как се развиват 
космическите изследвания у нас?  
- Смятам, че се развиват добре с оглед на новите възможности, които вече имаме. Членове сме 
на ЕС и вече ги няма предишните ограничения. По-рано работехме основно със страните от 
бившия Съветски съюз, докато сега имаме пълното право да участваме във всички области на 
космическите изследвания. Има само една подробност – следвайки световните тенденции, 
вече и в сферата на космическите изследвания нещата се случват с разработването на проект 
и след много сериозен конкурс. Никой не поставя ограничения пред участниците, но за да се 
явиш на надпреварата, трябва да разполагаш с квалифицирани кадри, опит и традиции, 
съвременни лаборатории с хубаво оборудване и да положиш много труд. Всеки спечелен 
проект е много сериозна борба, която изисква сериозно сътрудничество, познанства, създаване 
на международни колективи. До известна степен ние успяваме, но обикновено в тези конкурси 
се случва най-много един проект на десет.  
- По какви проекти работи Институтът за космически изследвания?  
- Имаме доста проекти по Седма рамкова програма на ЕС. Работим по двустранни 
международни проекти, както и по такива, финансирани от европейските оперативни програми. 
Имаме двустранни споразумения по линия на Международната космическа станция. Работим 
добре и с Китай, Бразилия и много други чуждестранни партньори. Миналата година 
завършихме едно сътрудничество с Русия, Украйна, Швеция, Великобритания, Унгария и 
Полша. Подготвяхме проекта „Обстановка” повече от 10 години и през април миналата година 
космонавтите монтираха оборудването за изследване на пространството около станцията, 
тоест електромагнитните полета, състоянието на плазмата, радиационната обстановка, 
електрическия потенциал на станцията. За нас това е голям успех, тъй като на 
Международната космическа станция действа българска апаратура. Започва и един много 
интересен проект „Екзо Марс”, в който също ще участват наши учени съвместно с Европейската 
космическа агенция и Русия.  
- Има ли и други български устройства на станцията?  
- Да, дори имаме сключено споразумение от 2001 до 2020 г. там да бъдат монтирани наши 
прибори за измерване на радиацията извън и вътре в станцията. Ние сме търсен партньор в 
областта на космическите изследвания, но нещата се променят, и изискват много усилия.  
- А кой е един от най-важните проекти, които в момента разработвате?  
- Държим много на един проект, който сме спечелили по линия на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” за закупуването на оборудване за повече от 2 млн. лв.  
- За какво оборудване става дума?  
- Оборудването се използва за дистанционното изследване на Земята от космоса. Чрез него 
могат да се следят земеделските култури – израстването на растенията, влагата, добива и т. н. 
Могат да се наблюдават водните басейни, околната среда, замърсяванията, състоянието на 

http://novinar.net/news/prof-petar-getcov-balgariia-e-tarsen-partnior-v-kosmosa_NDYxMzs0Mw==.html
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горите. Избрали сме си най-доброто оборудване в областта – безпилотни летателни апарати за 
наблюдение, спектроанализатори, софтуер и хардуер за обработка на космически и 
авиационни изображения. Дано този проект се реализира, тъй като ако стане факт, ние ще 
бъдем достойни конкуренти за участие в международни и национални проекти за дистанционни 
изследвания.  
- Има ли космическата апаратура приложение и живота на Земята?  
- По един от проектите ни ние желаем нашата медицинска апаратура, която повече от 10 
години е работила на борда на космически станции и апарати, да навлезе в бита на хората. В 
нашия институт много от космическата медицинска апаратура се превърна в наземна. С наши 
апарати са извършени уникални изследвания с пилоти, можем да записваме повече от 80 
физиологични параметри. Колективът ни е много силен и сме много дейни в тази област.  
- Тези дни обявихте, че БАН възнамерява да предложи на бизнеса серийно производство на 
космически храни.  
- Напоследък има доста голям интерес към космическите храни, въпреки че те не са основната 
ни дейност. Заедно с акад. Цветан Цветков сме се заели доста сериозно да преминем от 
лабораторно към промишлено производство. Чрез тях ние искаме да възобновим 
любопитството и мечтите на младите хора и подрастващите към космоса. Представете си, 
когато излязат на пазара, как децата ще станат любопитни към космоса, а после сами може да 
поискат да станат космонавти и да полетят в космоса. Освен това тези храни могат да се 
използват в кризисни ситуации като бедствия и катастрофи. Успешно могат да се прилагат и 
при пациенти, претърпели операция, както и при хора с проблеми с храненето. Има голям 
интерес към тях и непрекъснато ни звънят и ни питат. Защо тогава да не възродим това 
производство? Били сме третата страна в света, която произвежда такива храни, след 
Съветския съюз и САЩ, но постепенно производството спира.  
- Тоест в момента такива храни не се произвеждат изобщо?  
- В момента с големи усилия единствено в лабораторни условия се произвеждат в Института по 
лиофилизация, но ние като космически институт, държим да възобновим производството. 
Нашият институт и без това е бил базов при разработването им. Сега искаме да възстановим 
производството, да направим един пилотен проект и оттам нататък да преминем към 
промишлено производство, ако разбира се не ни мине черна котка път.  
- Има ли фирми, които вече проявяват интерес?  
- Има интерес от страна на производители на плодове и зеленчуци, тъй като не могат да 
реализират цялата си продукция. България е плодородна страна и произвежда много, ако 
успеем да разширим пазара, можем да намалим цената и тя да стане приемлива.  
- Скъп ли е процесът на производството на тези храни?  
- Процесът е скъп, ако правим единични бройки. Едно е да откъснеш плода или зеленчука, а е 
съвсем друго, след като си го откъснал да му направиш още една обработка. Естествено, че 
това оскъпява, но в крайна сметка всяко нещо си има цена.  
- А какво представлява този метод лиофилизация, за който споменахте?  
- Този метод представлява сублимиране на водата от продукта. Той е много удобен, тъй като 
теглото на продукта доста се смалява.  
- Тоест водата по някакъв начин се изсмуква от плода?  
- Водата се изтегля чрез дълбоко замразяване в условията на вакуум и в продукта остава 
всичко с изключение на водата.  
- Всички хранителни вещества вътре са запазени?  
- Да, всички хранителни и вкусови качества са запазени и когато се постави във вода, продуктът 
се възстановява. По този начин могат да се обработват не само плодове и зеленчуци, но и 
колбаси, различни супи, деликатеси, сокове, десерти. В нашето българско меню имаше дори 
боб чорба, кисело мляко и таратор. Въобще много разнообразно меню.  
- При интерес от страна на бизнеса в какви срокове може да започне масовото производство?  
- Трябва да закупим оборудване и да направим малък пилотен проект, с който да преповторим 
технологията. След това обаче трябва да се снабдим с лиофилизатори с промишлен капацитет.  
- А тази технология струва ли много пари?  
- Самите лиофилизатори не са скъпи. Китайските са най-достъпни като цена, а в същото време 
възможностите им са почти същите. Обмисляме да започнем с едно сътрудничество и ще 
очакваме инвестиции от евентуалните ни партньори.  
- Били сме третата страна в света, която произвежда такива храни, как стоят нещата сега?  
- Вече доста страни произвеждат космически храни, основно космическите държави, но този тип 
храна все пак си остава наша собствена разработка.  
- Ще пратим ли скоро отново български астронавти в космоса?  
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- Сега задачата ни не е да намерим космонавт и да му потърсим работа, а да изработим 
някакъв проект, по който да го пратим в космоса. Освен това трябва да станем член на 
Европейската космическа агенция. При всички случаи трябва да има цел и задача, както и 
сериозно българско участие в нея, за да кажем, че в изпълнението на проекта искаме да 
участва и български специалист. Ще има отново роден космонавт, когато сме финансово добре, 
и когато науката ни създаде условия и има кой да изпълни тези задачи.  
- Възможно ли е ново космическо противопоставяне между Запада и Русия заради обтегнатите 
им отношения заради Украйна?  
- При всички случаи това е много сериозна ситуация и може би ще възникне ново военно 
космическо противоборство. Дано кризата бъде решена по взаимно приемлив начин и за двете 
страни, тъй като за никого не е изгодно да има нова Студена война и ново противопоставяне. 
Космосът е единственото място, където се превъзмогнаха всички противоречия и се 
реализираха мащабни международни проекти, защото изисква огромни инвестиции. Не бъдат 
ли обединени хората няма да могат да реализират планираните полети до Луната и Марс.  
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/бг-рекорд-на-изложение-в-хановер-news53889.html  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Рекорден брой български предприятия представят своите продукти на 
Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия 
тази година. Участието на 37-те наши фирми в престижната изложба е организирано от МИЕ и 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по 
проект за развитието на експорта, финансиран по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: БГ рекорд на изложение в Хановер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рекорден брой български предприятия представят своите продукти на Международния 
панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия тази година. 
Участието на 37-те наши фирми в престижната изложба е организирано от МИЕ и 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по 
проект за развитието на експорта, финансиран по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Други 13 български фирми участват с индивидуални щандове на 
собствени разноски. На форума се представят изделия за индустриални поддоставки, 
пневматика и хидравлика, електротехника и енергетика, автоматизация и електроника.  
На среща между българските официални представители и ръководството на Deutshe Messe 
Хановер – най-големия изложбен център в Европа, бяха обсъдени бъдещите участия на 
нашите фирми в подобни промоционални инициативи. Заместник-министър Анна Янева се 
срещна с държавния секретар на Министерството на икономиката, труда и транспорта на 
Федерална провинция Долна Саксония Даниела Беренс, с почетните консули на България във 
Федерална провинция Саксония-Анхалт Ралф Хесе и във Федерални провинции Хамбург, 
Бремен, Шлезвиг-Холщайн и Долна Саксония проф. Винан Имайер. Бяха обсъдени 
възможности за сътрудничество в областта на германските инвестиции, иновации, клъстери, 
електромобилност, дуално обучение, както и съвместни проекти по европейски програми и 
коопериране.  
В рамките на изложбата се проведе Ден на България.  
 

http://www.economynews.bg/бг-рекорд-на-изложение-в-хановер-news53889.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/488694.html  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
 
Заглавие: Представиха план за реиндустриализация на страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
"Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика.  
Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за 
функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е 
отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и 
мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от 
браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г.  
Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме 
действия за подобряване на съществуващата иновативна среда.  
За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, 
като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 
българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата 
конкурсна сесия на фонда.  
Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена 
седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране- 152. 
До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
"Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
Източник: News.Blagoevgrad24.bg  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/488694.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/191781-лошо-предходно-изпълнение-бавело-оп-тата.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: За старта и развитието на оперативните програми, както и за цялата политика от 
мерки преди одобрението на европейските програмни към ЕК пита народният представител от 
ГЕРБ Ивелина Василева вицепремиера  
Зинаида Златанова.  
 
Заглавие: Лошо предходно изпълнение бавело ОП-тата  
Подзаглавие: Решили сме максимално да използваме възможностите за новия програмен 
период, увери вицепремиерът Зинаида Златанова  
Автор:  
Текст: За старта и развитието на оперативните програми, както и за цялата политика от мерки 
преди одобрението на европейските програмни към ЕК пита народният представител от ГЕРБ 
Ивелина Василева вицепремиера Зинаида Златанова.  
Споразумението за партньорство бе одобрено от МС и официално изпратено до ЕК. В тази 
връзка предвиждаме оперативните програми да бъдат изпратени в рамките на 3 месеца след 
изпращане на проектите за партньорство, посочи министърът на правосъдието от 
парламентарната трибуна.  
Решили сме максимално да използваме възможностите за новия програмен период. 
Разработена е нормативната база, увери тя.  
Разработваме системите за управление и контрол, за да можем да започнем изплащането и 
прилагането да е целесъобразно, допълни вицепремиерът по еврофондовете.  
Предвижда се да бъдат публикувани процедури до края на 2014 година. Дотогава се цели да се 
финансират оперативните програми: „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и 
конкурентоспособност“, „Науки, образование и интелигентен растеж, „Региони в растеж“, 
„Околна среда“, „Развитие на селските райони“, „Морско дело и рибарство“, „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“, уточни Златанова.  
По думите й процедурите за 2014 година вече са обсъдени, но лошото планиране на 
изпълнението на програмите през предходните години е довело до сериозна липса на средства 
да се изпълнят тези проекти. Загубени са около 1,400 млрд. лева. „Обвиненията са абсолютно 
безпочвени“, подчерта вицепремиерът.  
Системите за управление и контрол следва да бъдат готови по наши планове. 
Бенефициентите, аз много се надявам и вярвам, че 7-годишният вече опит при изпълнението 
на предишния програмен период следва да бъде подобрен и реакцията адекватна, завърши 
министърът на правосъдието.  
 

http://www.novini.bg/news/191781-лошо-предходно-изпълнение-бавело-оп-тата.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: В заседателната зала на Община Перник беше проведена информационна среща на 
тема: „Програмен период 2014 – 2020 г. – една посока с много възможности - Представяне на 
актуална информация за програмните документи на Новия програмен период. Споделяне на 
добри практики и научени уроци.“ Форумът, организиран от Областния информационен център 
– Перник (ОИЦ), даде старт на нов цикъл информационни срещи, посветен на оперативните 
програми, които ще се изпълняват от България в периода 2014 - 2020 г.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център - Перник  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
В заседателната зала на Община Перник беше проведена информационна среща на тема: 
„Програмен период 2014 – 2020 г. – една посока с много възможности - Представяне на 
актуална информация за програмните документи на Новия програмен период. Споделяне на 
добри практики и научени уроци.“ Форумът, организиран от Областния информационен център 
– Перник (ОИЦ), даде старт на нов цикъл информационни срещи, посветен на оперативните 
програми, които ще се изпълняват от България в периода 2014 - 2020 г.  
Представители на бизнеса, неправителствени организации, местната и областна 
администрации, учебни заведения и граждани се запознаха с основните акценти на седемте 
оперативни програми – „Региони в растеж“, „Транпспорт“, „Околна среда“, „Развитие на 
човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Добро управление“ и новата 
„Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата финансова рамка за следващите седем 
години възлиза на 15 млрд. 697 млн. евро.  
„През първият програмен период 2007 – 2013 г. се създаде добър административен капацитет. 
Бенефициенти от различни сфери изпълняваха проекти, финансирани от инструментите на 
Европейския съюз. Приносът и възможностите, предоставяни от европейските фондове са вече 
разпознаваеми от широката общественост. Всичко това е предпоставка за успешно усвояване 
на европейските средства в Новия програмен период“, са убедени експертите от ОИЦ – Перник 
и припомниха слогана, с който ще идентифицираме този програмен период „Една посока – 
много възможности“.  
Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни 
центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/371359542881532
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article48625.html  
Брой думи: 113  
 
 
Резюме: Българска разработка на поливна система, захранвана с енергия от възобновяеми 
източници, е предизвикала интерес в Катар, Нигерия и Етиопия, пише "Капитал Daily" в 
днешния си брой.  
Прототип на иновацията вече е инсталиран и работи в ямболското село Поляна, където 
технологията обслужва стопанство от 50 дка. През март тя бе показана на международен 
форум, след който се е появил и интерес, съобщи Мартин Ганев, член на екипа, създал 
системата.  
 
Заглавие: Българска разработка на поливна система е предизвикала интерес в Катар, 
Нигерия и Етиопия  
Подзаглавие: Технологията е захранвана с енергия от възобновяеми източници  
Автор:  
Текст: Българска разработка на поливна система, захранвана с енергия от възобновяеми 
източници, е предизвикала интерес в Катар, Нигерия и Етиопия, пише "Капитал Daily" в 
днешния си брой.  
Прототип на иновацията вече е инсталиран и работи в ямболското село Поляна, където 
технологията обслужва стопанство от 50 дка. През март тя бе показана на международен 
форум, след който се е появил и интерес, съобщи Мартин Ганев, член на екипа, създал 
системата.  
През тази година усилията ще бъдат насочени към възможностите за комерсиализацията й, 
което да снижи цената й и да я направи достъпна за селскостопанските производители. Сега 
цената варира между 10 хил. и 100 хил. лв.  
Системата е финансирана от Оперативната програма "Конкурентоспособност" с 300 хил. 
лв.  
 

http://www.agro.bg/news/article48625.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/stranata-reindystrializatziya-ikonomikata-1405366.html  
Брой думи: 441  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и 
нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и 
благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие 
на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен 
икономически растеж чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В 
тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на „План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.”.  
 
Заглавие: МИЕ с проект „План за действие за реиндустриализация на България за 
периода 2014-2015 г.”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и 
нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и 
благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие 
на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен 
икономически растеж чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В 
тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на „План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.”.  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
„Индустриализация и устойчиво развитие“, организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив. Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на 
индустриалната политика на страната. Основните области на действие, които са заложени в 
него, са: човешки капитал и умения; достъп да финансиране; иновации и научно-
изследователска дейност в промишлените предприятия; бизнес среда; предприемачество; 
интернационализация; инвестиции и енергетика. Посочените осем стълба на индустриалната 
политика целят подобряване на условията за функциониране на промишлените предприятия. 
Планът за реиндустриализация на страната е отворен документ, който в момента е в процес на 
изменение и допълнение на база препоръки и мнения не само от страна на административните 
структури на национално ниво, но и от браншовите структури и синдикалните организации в 
страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г. Осигуреният финансов ресурс позволява 
на МИЕ през настоящата година да предприеме действия за подобряване на съществуващата 
иновативна среда. За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева 
през месец януари, като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови 
проекти на българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-
ата конкурсна сесия на фонда. Резултатите до момента са изключително положителни, а през 
януари 2014 г. бе обявена седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени 
проекти за финансиране– 152. До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни 
сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
„Конкурентоспособност“ (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ . Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
 

http://www.cross.bg/stranata-reindystrializatziya-ikonomikata-1405366.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/bulgarskite-predpriyatiya-ianmsp-1405332.html  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: /КРОСС/ На 15 април 2014 г. (вторник) от 10:00 ч. Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция на 
тема: Подкрепа за МСП за достъп до външни пазари и насърчаване на експорта. Събитието ще 
се проведе в Националния пресклуб БТА на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 49.  
 
Заглавие: ИАНМСП организира пресконференция на тема: Подкрепа за МСП за достъп до 
външни пазари и насърчаване на експорта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ На 15 април 2014 г. (вторник) от 10:00 ч. Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция на 
тема: Подкрепа за МСП за достъп до външни пазари и насърчаване на експорта. Събитието ще 
се проведе в Националния пресклуб БТА на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 49.  
По време на пресконференцията ще бъдат представени прилаганите от ИАНМСП инструменти 
за развитие на външнотърговска дейност сред българските малки и средни предприятия, 
резултати от реализираните дейности и предстоящи промоционални прояви в страната и 
чужбина.  
В събитието ще участват Милена Христова, главен секретар на ИАНМСП, Тинка Каменова-
Найденова, директор на дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“, 
Борислав Димитрачков, директор на дирекция „Развитие и интернационализация на малките и 
средните предприятия", експерти от Агенцията, представители на българските фирми, взели 
участие на национални щандове в международни изложби, панаири и търговски мисии, 
организирани от Агенцията.  
Пресконференцията се провежда по проект “Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013. Общата цел на проекта е укрепване и разширяване присъствието на българските 
предприятия на европейския и световните пазари.  
 

http://www.cross.bg/bulgarskite-predpriyatiya-ianmsp-1405332.html
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Дата: 11.04.2014  
Източник: www.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/488690.html  
Брой думи: 442  
 
Резюме: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
 
Заглавие: В Пловдив представиха план за реиндустриализация на страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното 
значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на 
населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската 
индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 
чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база.  
В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България 
за периода 2014-2015 г.".  
Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията 
"Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес 
лидери в Пловдив.  
Проектът на плана е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на 
страната. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и 
умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените 
предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и 
енергетика.  
Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за 
функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е 
отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и 
мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от 
браншовите структури и синдикалните организации в страната.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени 
до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г.  
Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме 
действия за подобряване на съществуващата иновативна среда.  
За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, 
като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на 
българските фирми, а 2 млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата 
конкурсна сесия на фонда.  
Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена 
седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране- 152. 
До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.  
Във форума взеха участие и Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции, и Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Светослав Младенов представи възможностите за инвестиции в страната и 
бизнес климата, като обяви, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. 
За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.  
Любомир Ганчев запозна присъстващите представители на бизнеса с резултатите от ОП 
"Конкурентоспособност" (2007-2013), както и с възможностите, които предоставя новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Концепцията й е изцяло 
преработена и в момента е на етап съгласуване в ЕК.  
Източник: News.Plovdiv24.bg  

http://news.plovdiv24.bg/488690.html

