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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
15.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 4 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 14.04.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 592  
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма Оптикс АД по ОП Конкурентоспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект на фирма Оптикс АД по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Днес в рубриката ще ви представим проекта на Оптикс АД – внедряване в производството 
на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета по процедурата Подкрепя за 
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни 
услуги на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Фирма 
Оптикс е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и 
оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. Като прилага 
компетентно съвременните технологии Оптикс извършва целия производствен процес от 
проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на елементи, възли и уреди. 
Сега на телефона е Даниел Даскалов от фирмата. Г-н Даскалов, какви са параметрите на този 
проект? И какво постигнахте с него?  
Даниел Даскалов: Това беше първият голям проект, свързан с иновации и инвестиции. Цялата 
инвестиция беше близо 6 млн. лв., като грантът, който получихме от ОП Конкурентоспособност 
беше 50%, тоест близо 3 млн. лв. получихме като безвъзмездно финансиране. Проектът беше за 
внедряване в производството на камерата, която беше обект на самия проект и във връзка с това 
внедряване на самата камера ние направихме инвестиция в оборудване, чрез което да може да 
произвеждаме компонентите на тази камера. Проектът приключи лятото на 2012 г. от тогава вече 
благодарение новата инвестиция и имаме изцяло изграден нов производствен център за 
инфрачервена оптика, като почти всички машини в този нов производствен център са следствие 
инвестицията по проекта.  
Водещ: Изпълнили сте и друг проект по ОП Конкурентоспособност. Какъв беше той?  
Даниел Даскалов: Доста активно работим по оперативната програма. Приключили сме два 
проекта, които са по мярката Внедряване на иновации в производството. В момента 
приключваме трети проект голям с приблизително същия размер, който е за зелена индустрия в 
големи предприятия и в същото време и сме стартирали от януари трети проект по внедряване 
на иновации в производството. Така че за последните 4 години изпълняваме 4 години проекта, 
плюс няколко по-малки.  
Водещ: И как се отразяват те на производството на вашата фирма?  
Даниел Даскалов: При всички положения се отразяват положително. Фирмата се издигна, така, 
на доста добро технологично ниво вследствие на тези инвестиции. Повишихме не само 
капацитета си, но и технологичните възможности на фирмата, което пък съответно доведе до 
намирането на нови клиенти и съответно на нови пазари. Може би сме една от малкото фирми, 
които по време на финансовата криза успяха да запазят тенденцията на ръст на приходите. Така 
че смятам, че дори и косвено голям принос за това има и оперативната програма.  
Водещ: При кандидатстването и реализацията на проектите имахте ли трудности? Вие имате ли 
някакви препоръки към управляващия орган?  
Даниел Даскалов: Ами, определено да. Винаги има и трудности, когато се изготвят проекти. При 
самото изготвяне на проектите мога да твърдя, че трудностите са по-незначителни. Повечето 
трудности са при изпълнението и при отчитането на проектите. Значи, при отчитането на 
проектите пък смея да твърдя, че в рамките на годините, през които сме изпълнявали проектите 
има едно значително подобрение при отчитането на проектите, тоест така дори и да не се смени 
кой знае колко нормативната база, имаше едно подобрение в отчитането на проектите. Тоест 
доста по-оперативни станаха нещата и доста по-работни. Но основно това са ни трудностите – 
нещо, което мога да се сетя и да споделя с вас е работата с чуждестранните доставчици на 
оборудването. Тъй като работата по програмата се изискват значително голям обем документи. 
Може би това е била една от най-големите ни трудности – да обясним съответно на чуждите ни 
доставчици какви точни са тези документи, от какви институции трябва да ги осигурят и т.н.  
Водещ: Благодаря ви. Даниел Даскалов, от фирма Оптикс АД.  
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Национални печатни медии 
Няма намерена информация 
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 14.04.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2281287  
Брой думи: 440  
 
 
Резюме: Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН предстои да 
възложи разработване на прототип на енергоспестяващо улично осветление на базата на 
интелигентно управление на осветителни тела. След проведена процедура по договаряне за 
избор на изпълнител през втората половина на миналия месец е избрана фирмата, която ще 
разработва прототипа, изпратена е покана до нея и до дни предстои да бъде сключен договорът 
за изпълнение, информира председателят на комисията по търга доц. Румен Андреев, 
ръководител на секция "Комуникационни системи и услуги" към Институт по информационни и 
комуникационни технологии при Българската академия на науките.  
 
Заглавие: Разработват прототип на енергоспестяващо улично осветление  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН предстои да 
възложи разработване на прототип на енергоспестяващо улично осветление на базата на 
интелигентно управление на осветителни тела. След проведена процедура по договаряне за 
избор на изпълнител през втората половина на миналия месец е избрана фирмата, която ще 
разработва прототипа, изпратена е покана до нея и до дни предстои да бъде сключен договорът 
за изпълнение, информира председателят на комисията по търга доц. Румен Андреев, 
ръководител на секция "Комуникационни системи и услуги" към Институт по информационни и 
комуникационни технологии при Българската академия на науките.  
Това е българската фирма "Ромтех" - Враца, производител на светодиодни осветителни тела. 
Целта на разработката е създаване на прототип на иновативен продукт, който да осигури 
осъществяване на енергоспестяващо улично осветление, осигурено от интелигентно управление 
на светодиодни осветителни тела и с помощта на средства за безжична комуникация. 
Прогнозната стойност на поръчката е 89 хил. лв. без ДДС. Общо осем пакета от документацията 
са били закупени, три оферти са подадените, като другите две са от представители на ИКТ 
бранша.  
Сред минималните изисквания към участниците в процедурата са били общ оборот от дейности 
в областта на информационни и комуникационните технологии или светодиодно осветление за 
последните три години не по-малко от 50 хил. лв., да са изпълнили не по-малко от два проекта 
за последните три години в областта на информационни и комуникационни технологии или 
светодиодно осветление, както и да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на 
поръчката – специалисти в областта на информационни и комуникационни технологии и 
светодиодно осветление, притежаващи научни степени и звания или международни сертификати 
в посочената област.  
Сред показателите при оценката за отсяването на кандидатите са били брой на изпълнените 
развойни проекти през последните три години, в това число иновационни проекти – с предимство 
ще се оценяват развойни проекти в областта на информационните и комуникационните 
технологии и в областта на иновационните платформи. Водещ критерий е бил гаранцията за 
изпълнение на разработката с тежест 60 точки и предлагана цена с тежест 40 точки.  
Изпълнителят "Ромтех" – Враца, вече е получил съгласие от общината да тества в реални 
условия прототипа, който ще разработва. За целта е определена улицата, където 
енергоспестяващото улично осветление на базата на интелигентно управление на осветителни 
тела ще се внедри експериментално.  
Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30 октомври.  
Финансирането е по програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" за безвъзмездно финансиране на проект "Създаване на офис за технологичен 
трансфер "Информационни и комуникационни технологии за енергийна ефективност". По същия 
проект Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН е разработил още 
един прототип на разпределена безжична система (програмно-техническа) за наблюдение и 
контрол на група от климатични инсталации (термични завеси) в отдалечени обекти с 
централизирано управление, информира още доц. Андреев. 
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Дата: 14.04.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2281431  
Брой думи: 1536  
 
 
Резюме: Нашите клиенти избират България заради местоположението между Западна Европа и 
Азия. Нужна е гъвкавост от страна на държавата, за да отговори на потребностите на 
инвеститорите. Търсят се качествени складови площи, но тяхното предлагане е малко. Да 
изведем на първо място нашите предимства. Имаме проблем с инфраструктурата и 
образованието. България не се презентира достатъчно в чужбина.  
 
Заглавие: Индустриални и логистични площи: бъдещето е на build-to-suit проектите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: булети:  
о Нужно е да минимизираме слабите си страни: свръхрегулацията, бавните процедури и 
себестойността на строителството  
о Търсят се качествени складови площи, но тяхното предлагане е малко  
о Географското положение и квалифицираната работна ръка ще улеснят развитието на 
индустриалните имоти  
о Нужна е активна роля от страна на държавата в промотирането на инвестиционните проекти  
Нашите клиенти избират България заради местоположението между Западна Европа и Азия. 
Нужна е гъвкавост от страна на държавата, за да отговори на потребностите на инвеститорите. 
Търсят се качествени складови площи, но тяхното предлагане е малко. Да изведем на първо 
място нашите предимства. Имаме проблем с инфраструктурата и образованието. България не 
се презентира достатъчно в чужбина. Липсва проактивност в търсенето на инвеститори. 
Бъдещето е на build-to-suit. Страните от Югоизточна Европа отново са привлекателни за 
индустриите. Географското положение и квалифицираната работна ръка ще улесни развитието 
на индустриалните имоти. Нужно е да минимизираме слабите си страни: свръхрегулацията, 
бавните процедури и себестойността на строителството. Това са основните акценти от панела 
за индустриални и логистични проекти с модератор Верка Петкова, мениджър "Офис и 
индустриални площи", Colliers International. Шестимата участници и техният равностоен партньор 
модератор обсъдиха тенденциите, новите проекти, участието на държавата и общините в пазара, 
мястото на образованието.  
На финала арх. Валери Левиев, управител на Elta Consult, обобщи позитивното така - има 
потенциал за развитие. Според него София едва ли ще привлече индустриални имоти, но 
вторичните градове с висши учебни заведения – Пловдив, Русе, Варна, Бургас, могат да го 
направят, студентите могат да станат служители на тези компании. Нужна е синергия между 
консултанти, държава и предприемачи - това е ключов въпрос за привличането на инвеститори.  
Симеон Митев, управител на "Шанс 96", е на мнение, че сме в в затворен кръг между търсене и 
чакане в процеса на избор.  
Мирослава Александрова, мениджър "Корпоративно планиране", Glorient Investment Bulgaria, 
очаква най-после в България обособени индустриални зони с концентрирани различни 
производства и съответните услуги – опаковане, транспорт, реализиране на build-to-suit 
моделите.  
Юлиан Николов, директор "Продажби и инвестиции", Galaxy Property Group, напомни, че ОП 
"Конкурентоспособност" дава шанс да се инвестира в модерни индустриални площи – 
високотехнологични български компании търсят такива възможности. Минко Борджуков, 
управител и директор "Бизнес развитие", "Бългериън пропърти дивелъпмънтс" ЕООД и 
изпълнителен директор на "Варна Лоджистикс" ЕАД обобщи така: "Има много неща да 
подобряване на всички нива - това е предизвикателство, върху което може да се работи."  
Панел 3: Индустриални и логистични проекти  
Участници  
Юлиан Николов, директор "Продажби и инвестиции", Galaxy Property Group  
Минко Борджуков, управител и директор "Бизнес Развитие", "Бългериън Пропърти 
Дивелъпмънтс"ЕООД и изпълнителен директор на "Варна Лоджистикс ЕАД  
Владимир Гюрджиев, директор "Индустриални и логистични площи", Forton  
Арх. Валери Левиев, управител на Elta Consult  
Мирослава Александрова, мениджър "Корпоративно планиране", Glorient Investment Bulgaria  
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Симеон Митев, управител на "Шанс 96"  
Модератор: Верка Петкова, мениджър "Офис и индустриални площи", Colliers International  
Владимир Гюрджиев, директор "Индустриални и логистични площи", Forton:  
Страните от Югоизточна Европа отново са привлекателни за индустриите  
Компании от по-висок ранг обръщат внимание на България като потенциален пазар. Въпросът е 
как България ще защити своето място. В сравнение с 2013 г. през 2014 г. се забелязва ръст на 
запитванията. Азия донякъде губи своята привлекателност - там приключват данъчните 
ваканции.  
Страните от Югоизточна Европа отново са привлекателни за индустриите, които организират, 
преместват от Азия или диверсифицират своите производства.  
Основните сектори, които задвижват пазара, са автомобилната индустрия - у нас се правят 
производствени центрове за автомобилно части, и електрониката.  
София има нужда и очаква своите нови логистични площи. Голямата логистика е в летаргия. 
Големите търговски компании изградиха собствени бази, останаха тези, които търсят под 1000 
кв. м площ.  
- Предимство на страната е човешкият ресурс, но такъв има в големите центрове като София, 
Пловдив, Русе... Добре е да се работи с компаниите за проучване на кадри при избора на 
персонал.  
- Има възраждане на търсенето braun field - изоставени производствени комплекси и площадки. 
Но разбирането на западния и нашия пазар за braun field е коренно различно: "Това не са braun 
field зони, това са археологически разкопки", каза наскоро чужд инвеститор.  
- Бъдещето е на build-to-suit, така клиентът ще получи това, което иска и ние ще изпълним 
поръчката. Важно е сега инвеститорите да разберат, че ние сме надежден партньор. Второто е 
да спазим сроковете. Успеем ли да направим това, инвеститорите ще ни препоръчат на други 
компании. Клиентите идват на Балканите и обикновено избират между България, Сърбия, 
Македония и Румъния. Тук следва да се види какво е участието на държавата.  
Арх. Валери Левиев, управител на Elta Consult:  
Да изведем на първо място нашите предимства  
България е в периферията на Европа, конкурира се със страните от Централна Европа и с тези 
от Балканите. Като намаляват продажбите си, компаниите искат да намалят и разходите си. 
Какво ни отличава от другите, за да можем да извлечем ползи от нашите предимства? Не е 
цената на земята, нито себестойността, нито цените на наемите. Нашите предимства са в 
местоположение и работна ръка.  
България предлага по-ниски разходи за труд, енергия и данъци. Очаквам да продължи преносът 
на компании към България. Процесът ще е бавен, защото имаме проблем с инфраструктурата, 
има нужда и от подобряване на образованието.  
България не презентира достатъчно добре проектите си в чужбина. Липсва проактивност в 
търсенето на инвеститори. Тук е мястото на държавата - пътека трябва да се направи до 
големите играчи. Когато един дивелопър влезе в страната, той идва тук с наемателите си. В 
голяма степен фискът е в дълг към бизнеса и предприемачите. Защо в определени случаи 
държавата да не направи данъчна пауза?  
Симеон Митев, управител на "Шанс 96":  
Качествени складови площи, но тяхното предлагане е малко  
Складови площи с квадратури до 300 кв. м търсят около 50% от клиентите. От площи между 300 
и 750 кв.м се интересуват 20 % от клиентите. Такива от 750 до 1000 кв. м са търсени от 15%, над 
1000 кв. м - от 10% от клиентите, а складовите площи с логистична услуга - 5%.  
При предлагането тенденцията е обратната. Складовите площи до300 кв.мзаемат 20% от 
предлаганите. В групата 300 - 750 кв.м - 35%, а от 750 до 1000 кв.м - 20%, а над 1000 кв.м - 5 %. 
Най-голямо е предлагането на складове с логистична услуга - 30%.  
Основният проблем е, че няма промотиране на големите бази, няма представяне и на малките 
бази, които могат да предоставят различни услуги на добро ниво.  
Мирослава Александрова, мениджър "Корпоративно планиране", Glorient Investment Bulgaria:  
Нужна е гъвкавост от страна на държавата  
Нашите клиенти избират България заради местоположението между Западна Европа и Азия. 
Нужна е гъвкавост от страна на държавата, за да отговори на потребностите на инвеститорите. 
Има интерес към "Ист ринг лоджистикс парк". Ние предлагаме складови площи от 6000 кв.м, при 
нас клиентите търсят комплексна услуга - от планиране до управление. Търси се оптимална 
ниска цена, пакетът от услуги е обширен - целта е да задоволява нуждите на клиента, за да му 
даде време, спокойствие и комфорт, като се концентрира върху основните си операции.  
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Цената и достъпът до финансиране са другите предизвикателства. Нашите клиенти избират 
България заради местоположението между Западна Европа и Азия. Страната ни е в състояние 
да предложи ефективна работна ръка, но законите се променят – няма устойчив политика на 
данъци и регулации.  
Две фирми не могат да представят страната на едно изложение - не можем да заменим 
държавата в нейните функции. Нужна е гъвкавост и от страна на държавата, за да отговорим на 
изискванията на инвеститорите. Крайният продукт - в случая сградата, трябва да е готова в срок 
и да отговаря на потребностите на клиентите.  
Минко Борджуков, управител и директор "Бизнес Развитие", "Бългериън Пропърти 
Дивелъпмънтс" ЕООД, и изпълнителен директор на "Варна Лоджистикс" ЕАД:  
Свръхрегулация и бавни процедури  
Фокусирани сме върху по-нови площи – клас А, търсим големи наематели- международни 
компании, предлагаме и логистични услуги. За една малка компания поддържането на база до 
300 кв.м и персонал е крайно неефективно - тя или ще премине към логистична услуга, или ще 
нарасне като площ. Ние търсим онези 5 или 10%, които търсят големи и модерни складови 
площи.  
Логистиката обслужва потреблението, производството и отчасти транзитът. За логистиката 
основно е нужно производство. Добре е да има транзит. Миналата година сериозна компания 
избра Констанца заради тромавата митническа администрация. Нужно е да минимизираме 
слабите си страни: да снижим себестойността на строителството, свръхрегулацията и 
свръхбавните процедури  
Времето също има значение. Противопожарните норми са едни от най-тежките в Европа - заемат 
15% от себестойността на складовата площ.  
Важна е ролята на държавата и общините. Индустриалните зони са добро начинание, стига да 
са на вярното място, да имат подходящата големина и да ползват опита на всички.  
Юлиан Николов, директор "Продажби и инвестиции", GalaxyPropertyGroup:  
Географското положение и квалифицираната работна ръка  
Заетите в промишлеността в Пловдив са точно толкова, колкото и тези в София, но спрямо броя 
на жителите те са три пъти повече. Около Пловдив има много индустриални имоти, пътната 
инфраструктура е добра, чакаме завършването на магистрала "Марица" и обновяването на 
железницата през Пловдив, важни за търговските взаимоотношения с Турция. В Пловдив има 
население със съответната квалификация за работа във високотехнологични индустрии. 
Географското положение на Пловдив ще улесни развитието на нашите проекти в индустриалните 
имоти.  
Три години бях директор икономическа политика в Министерството на икономиката и 
енергетиката исе срещнах с проблема негъвкавата политика на фиска по отношение на 
привличане на чужди инвестиции - отделяне на много малък бюджет. Държавата и общините са 
важни за привличане на инвеститори. Процедурите по промяна на предназначението са бавни, 
а често се оказва, че инфраструктурата не е толкова добра.  
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Дата: 14.04.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/mnenia/93101-nama-da-spestim-nito-edna-kuriozna-obshtestvena-porachka-v-
registara-na-srama  
Брой думи: 1721  
 
 
Резюме: Няма да спестим нито една обществена поръчка, в която има куриозни и нагласени 
изисквания в заданието, да бъде публикувана в „Регистъра на срама”. Въпросите за 
приватизацията и концесионирането в общините стоят по-остро. Определено мога да заявя, че 
рисковите зони и корупционните условия в местните органи в никакъв случай не са по-малки от 
тези на национално ниво. Необходимо е изготвянето на нов Закон за концесиите. Това заяви в 
интервю за Факти. бг директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност (ЦППКОП) Бойко Великов.  
 
Заглавие: Няма да спестим нито една куриозна обществена поръчка в „Регистъра на 
срама”  
Подзаглавие: Има рискови зони в Закона за концесии  
Автор:  
Текст: Няма да спестим нито една обществена поръчка, в която има куриозни и нагласени 
изисквания в заданието, да бъде публикувана в „Регистъра на срама”. Въпросите за 
приватизацията и концесионирането в общините стоят по-остро. Определено мога да заявя, че 
рисковите зони и корупционните условия в местните органи в никакъв случай не са по-малки от 
тези на национално ниво. Необходимо е изготвянето на нов Закон за концесиите. Това заяви в 
интервю за Факти. бг директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност (ЦППКОП) Бойко Великов.  
Наскоро стана факт „Регистъра на срама”, който е съвместна инициатива на Центъра за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Клуб „Журналисти 
срещу корупцията”, който регистрира безумните обществени поръчки. Колко сигнала до този 
момент сте получили, кои са най-интересните сред тях и в кои области най-често са поставени 
подобни изисквания за обществени поръчки?  
Считам за добра идея този регистър, който направихме заедно с Клуб „Журналисти срещу 
корупцията”. Той дава достатъчно публичност и прозрачност за възложители, които 
предопределят условията на обществените поръчки и техния изпълнител. Не случайно и други 
институции, като Комисията за защита на конкуренцията, определят като един от основните 
проблеми слабите места в заданията на обществените поръчки. Не мога да не изразя 
удовлетворение, че Народното събрание прие на второ четене Закона за обществените поръчки 
и електронните платформи. Това е първата крачка към електронните обществени поръчки, които 
значително ще ограничат корупцията в страната. Не приемам твърденията, че нищо от това, 
което Центърът е предложил в закона, не е прието. Напротив, приети са основните и важни неща 
в него.  
Има няколко десетки сигнала постъпили в Центъра, като по-съществени са около 15 от тях . Това 
са случаи, които се отнасят до концесии, до закони, какъвто например е Законът за авторското 
право, до процедури в различни институции, свързани с обществените поръчки. По тези сигнали 
ние изготвяме необходимия анализ и се обръщаме към съответните институции, за да завършим 
като цяло необходимите проверки. Имаме договореност и ни предстои подписване на 
съответните документи с ВКП и ДАНС за координация и взаимодействие по сигнали и анализи, 
които правим в институциите по проблема корупция.  
Проблемът със сигналите е изключително важен, защото те са базата за една голяма част от 
анализите, които правим и чрез тях се постига конкретен резултат в работата. Регистърът е 
едната страна, публичната. На този етап няма нарушения, но заобикаляйки закона се създават 
реални корупционни условия. Самите задания са реални корупционни условия. Те говорят за 
договореност между участниците в съответните търгове и възложителя на поръчката.  
Тоест, това се явява като един вид превантивна мярка, така ли да го разбираме?  
Наистина, това е един вид превантивна мярка и искаме значително да разширим този регистър. 
Нашето желание е всяка седмица да го „обогатяваме“ с нови поръчки. Ще имаме готовност тази 
седмица да включим следващите случаи, до които сме достигнали. Готови сме да публикуваме 
всяко едно задание за обществена поръчка и съответния възложител, независимо от това в кое 
политическо време е станала тя. Няма да спестим нито една обществена поръчка, в която има 
куриозни и нагласени изисквания в заданието, да бъде публикувана в този регистър.  
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С какво ще помогне електронната платформа за обществените поръчки?  
Предстои да бъде приет окончателно Закона за обществените поръчки, въпреки че от Агенцията 
за обществени поръчки обявиха и нов вариант на закона. Уверението е, че независимо, че ще 
има нов закон, тази част за електронни поръчки ще бъде основна. Става въпрос за стандарти, 
които трябва да се изработят по отношение на обществените поръчки, за да не се допускат 
задания като тези, които публикуваме в „Регистъра на срама”. Проблемните места биха могли да 
бъдат стандартизирани на базата на електронна платформа. Разбира се, основен е въпросът за 
електронния мониторинг и електронния одит и за достатъчната публичност, която се постига през 
електронните платформи и цялостния вариант на електронни обществени поръчки. По този 
начин ще изключим максимално субективността при възлагането на обществените поръчки. Така 
рязко ще ограничим възможностите за корупция. Важно е да има реална конкуренция между 
реални фирми, с потенциал и ресурси да изпълнят съответната обществена поръчка.  
Как възнамерявате да се борите с регионалната специфика на корупцията?  
Мисля, че поставихме добро начало с първата среща с представителите на областните комисии 
за противодействие на корупцията. Това са оперативните служители, които работят в тези 
комисии. Обсъдихме потенциала, който има Центърът и техните възможности за 
взаимодействието и координацията чрез една информационна система за сигнали. Ще си 
оказваме съдействие в работата по тези сигнали, с цел констатиране на рискови зони в отделни 
региони. Един от областните управители, който участва в срещата, посочи такава рискова зона 
в един от законите. Анализираме я в момента и подготвяме конкретна приемна, която да 
направим в Разград.  
А може ли да споменем, коя е тя, понеже даваме конкретен пример, или бихте се въздържал?  
Бих се въздържал да обявя точно коя е. Анализът, който ние правим показва, че има основание. 
Мога да спомена, че става въпрос за пенсиониране по инвалидност, което се оказва една 
корупционна практика, за съжаление. Ще направим проверки и необходимите анализи и ще 
посочим мерки, с които да ограничим тези възможности. Този проблем се оказва немалък за 
страната.  
От една страна са сигналите, рисковите зони, а от друга - възможностите за обучения и 
повишаване на административния капацитет, което бихме искали да постигнем в това 
взаимодействие с представителите на областите, за да имаме обективен поглед върху 
регионалните проблеми. Още един пример ще дам. Въпросите за приватизация и 
концесиониране в общините стоят по-остро отколкото на национално ниво. Този процес в 
местните структури се оказва много значим и важен от финансова гледна точка за самите 
общини.  
Досега като че ли този проблем в общините беше пренебрегван и се залагаше повече на 
институциите в София...  
Рисковите зони и корупционните условия в местните органи в никакъв случай не са по-малки от 
тези на национално ниво. Работят немалко корупционни схеми, създават се немалко 
корупционни условия. Един голям проблем, пред който сме изправени като държава, са 
лицензионните разрешителни и други режими, които по същество създават тези рискови зони за 
корупция. Важно е да имаме този поглед върху областните и регионални проблеми.  
Значи ли това, че ще работите в по-плътна връзка с ОПАК, понеже споменахте 
административния капацитет, тоест обучение на служители и т.н. ?  
Има няколко предложения към центъра за работа с ОПАК и с програми, които биха могли да 
помогнат. На този етап съм резервиран към това от гледна точка на спекулациите, които са 
възможни относно Центъра. Ще възникнат веднага въпроси за нашите контрагенти, хората с 
които работим, структурите с които работим. Готови сме да окажем помощ в рамките на 
възможностите, които имаме и аналитичния потенциал.  
В представянето на целите на Центъра, Вие заложихте на това, че ще търсите пропуски и в 
Закона на концесиите. Има ли вече реални резултати?  
Подходът ни към този проблем се оказа много верен. Това действително е един национален и 
стратегически въпрос. Разширихме значително проблематиката, свързана с концесиите. Освен 
Закона за концесиите на анализ подложихме и Закона за подземните богатства, Закона за 
устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за водите. Разширихме обхвата, защото тези 
закони са свързани помежду си. Една част от сигналите, които получихме, показаха колко значим 
е този въпрос. Пред финализиране сме на доклада по този проект. Най-вероятно в началото на 
следващата седмица ще има първи негов вариант. Констатирани са достатъчно нарушения на 
законодателството, свързани с изпълнението на концесионните договори. Много голям проблем 
е контролът върху концесиите. Много голям проблем са и промените, които се правят в 
концесионните договори. Много голям проблем е и самото договаряне по концесиите. Така, че се 



 

 

14 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 4

/1
5/

20
1

4 

очертават сериозни рискови зони. Необходим ли ни е нов Закон за концесиите или са нужни 
изменения и допълнения на съществуващия?  
Специално искам да отбележа, че по този проект за концесиите и други закони, свързани със 
Закона за концесиите, които изброих, работихме и с Института за държавата и правото към БАН, 
с техни представители, които са специализирани в тази проблематика. Считам за много полезно 
това сътрудничество между нас и БАН. Полезно бе сътрудничеството и по данъчните измами, 
където работихме с Института за икономически изследвания, също към БАН. Вече имаме 
готовност и ще представим този продукт за концесиите, като ще настояваме пред 
изпълнителната и другите власти за реализация на мерките, които предлагаме. Важно е това, до 
което сме стигнали като заключение, да бъде реализирано като мерки. Даваме си ясна сметка за 
сериозната съпротива, която ще се предизвика.  
Да разбирам ли, че желаете изготвянето на нов Закон за концесиите?  
Да, но има още един въпрос. Той е свързан с предоговаряне на една част от концесиите. 
Държавата губи значим ресурс - и финансов, и суровинен през концесиите, което трябва да се 
ограничи.  
Под лупа поставяте и оперативна програма „Конкурентоспособност“. Има ли вече някакви 
резултати там и открихте ли корупционни практики?  
Това е друг проект, по който работи Центърът. Има немалко данни и сигнали, свързани с тази 
оперативна програма. И тук наличието на значим финансов ресурс, се оказа важен стимул за 
прилагането на корупционни практики. Удължихме малко срока на този проект, защото екипът, 
който работи по него прецени, че ще установим закономерности, които се отнасят и за други 
оперативни програми. Отчита се спецификата на тази оперативна програма, но заедно с нея, ще 
се очертаят една част от схемите и рисковите зони въобще за оперативните програми и 
значително ще се улесни работата ни по следващите. Надявам се до десет дни да приключим с 
този проект и да представим доклада по него.  
Имате намерение да работите по посока на корупционните практики и в областта на 
лекарствената политика, ако можете да кажете какви са направените стъпки в тази посока.  
По лекарствена политика на този етап събираме сигнали и информация, свързана с 
функциониране на системата. Това е една консервативна система, в която има изключително 
много интереси и не малко рискови зони за корупция. Финансовите средства в нея са в стотици 
милиони. Тук бих прибавил и медицинската апаратура. Амбициран съм да постигнем сериозни 
резултати, защото лекарствената политика засяга всеки български гражданин. Нямам съмнение, 
че в тази система има достатъчно висока степен на корупция.  
С кои контролни органи възнамерявате да работите съвместно?  
На първо място разчитаме на възможностите и потенциала. който има Центърът. Важно е 
взаимодействието с ДАНС, НАП, Държавна агенция Финансов контрол и Сметната палата. Не на 
последно място е работата ни с Прокуратурата. Бихме искали сигналите от Центъра 
действително да бъдат довеждани докрай, което обсъдихме и с главния прокурор Цацаров . 
Където е необходимо, да се образуват производства и съответно да се повдигат обвинения. За 
мен прокуратурата е изключително важно звено в тази обща работа и се надявам да постигнем 
реални резултати.  
София /  
България  
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Резюме: В 9.00 ще представим поредния успешен бизнес проект, спечелил европейско 
финансиране. За да сподели опита на екипа си в усвояването на средства по програма 
„Конкурентоспособност“, в предаването ще се включи управителят на фирма "Милкотроник" 
Диньо Динев.  
 
Заглавие: В Сутрешния блок на 15 април очаквайте  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Защо за пореден път се заговори за рестарт на АЕЦ „Белене“?  
Във вторник в Сутрешния блок ще коментираме темите финанси, енергетика и икономика. Този 
път акцентът при енергийните проблеми ще са ядрените проекти.  
Защо за пореден път у нас се заговори за рестарт на АЕЦ „Белене“? Кога ще стане ясно дали 
страната ни ще плаща неустойки на Москва заради спрения проект и какво е бъдещето на 7-ми 
блок на АЕЦ „Козлодуй“? Коментар по тези и още горещи въпроси ще направи след 8.00 
изпълнителният секретар на Булатом Станислав Георгиев.  
По-късно с Румен Соколов от Българската фондова борса ще проследим тенденциите и 
развитието на капиталовия пазар у нас, навръх 100-годишнината от неговото създаване. 
Интервюто ще започне в 8:30.  
В 9.00 ще представим поредния успешен бизнес проект, спечелил европейско финансиране. За 
да сподели опита на екипа си в усвояването на средства по програма „Конкурентоспособност“, 
в предаването ще се включи управителят на фирма "Милкотроник" Диньо Динев.  
Началото е точно в 6.30 в ефира на Bulgaria On Air.  

 


