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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

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

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 25.04.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 13  
Брой думи: 1192 
 
 
Резюме: - Г-н Тасим, колко пари се вляха в икономиката по програма "Конкурентоспособност"?  
- Цялата сума, която вече е в бизнеса, е 1,423 млрд. лв., 63% от целия бюджет вече е 
разплатен. За още 1 млрд. има договори и вероятността да се случат тези проекти е огромна. 
Общо сключените договори са за 2,4 млрд. лв. приблизително при бюджет на програмата от 2,5 
млрд. лв.  
 
Заглавие: Юнал Тасим, зам.-министър на икономиката и енергетиката: 1,423 млрд. лв. от 
ЕС вече са в бизнеса само по една програма  
Подзаглавие: Нямаме пари за молове, имаме за иновации и модернизация на производството  
Автор: Марияна БОЙКОВА  
Текст: - Г-н Тасим, колко пари се вляха в икономиката по програма "Конкурентоспособност"?  
- Цялата сума, която вече е в бизнеса, е 1,423 млрд. лв., 63% от целия бюджет вече е 
разплатен. За още 1 млрд. има договори и вероятността да се случат тези проекти е огромна. 
Общо сключените договори са за 2,4 млрд. лв. приблизително при бюджет на програмата от 
2,5 млрд. лв.  
- Появиха се обвинения от бившия премиер Борисов, че ще загубим 500 млн. евро от 
фондовете на ЕК. Има ли това отношение към ОП "Конкурентоспособност"?  
- Не. На г-н Борисов не му прави чест, защото това е в резултат на одит за времето, когато той 
управляваше държавата. В момента тече одит за нашата оперативна програма, искрено се 
надявам да нямаме такива изненади. Точно обратната е амбицията - ОП 
"Конкурентоспособност" да стане най-успешната.  
- Тя беше най-изостанала по едно време.  
- Беше, но както и бизнесът подчертава, рязко увеличихме разплащанията, намалихме 
сроковете. В началото на нашия мандат усвояемостта на парите беше около 40%, сега вече е 
63%  
- А одитът на програмата на какво ниво е?  
- Предстои да получим окончателния доклад на европейската сметна палата. 4 случая са 
фиксирани като проблемни и в момента сме на етап отговор на поставени въпроси.  
- Какви са тези 4 случая?  
- Най-фрапиращ е случаят за свързаност между фирми - баща и син. Когато говорим за одит, 
той е за минал период и ще бъде оценка не за сегашното, а за предишното управление. Той е 
от 2010 до 2013 г. Но Европа не гледа кое е правителството, а гледа България.  
- Какъв е резултатът от вливането на тези 1,4 млрд. лв.?  
- Първо, има ръст на БВП, по-добро качество на произведената продукция. Рязко се подобрява 
структурата на производството и се увеличава експортният потенциал на фирмата. Другият 
важен ефект е, че тези евросредства предизвикват нова вълна от инвестиции. Ние даваме 100 
лв., а частните инвестиции стигат до 1200 лв. Европейското финансиране предизвиква 10-12 
пъти повече вложения от самите фирми Това е изключително за нашата слаба икономика. 
Само напомням, че тя е последната в Европа. Затова нашата цел е тази програма да е най-
успешната и няма да се спрем пред никакви оценки на опозицията или на други. Просто си 
вършим работата.  
- Успявате ли да опазите европейските пари от това да ги откраднат?  
- Твърдя, че в България не трябва да се използва понятието "откраднати пари". В Европа има 
много по-голямо основание да се говори за откраднати пари, и то много преди България да 
влезе в ЕС. При нас рестрикциите от ЕК са много по-големи, защото самата комисия има 
недобра история. Така наречените откраднати пари и корупция са в пъти по-големи, отколкото в 
България. У нас тези случаи са нищожни, но ние обичаме сами да си създаваме проблеми. 
Това е един масов спорт, който не е полезен за икономиката. Системите за управление и 
контрол и процедурите изискват 100% физическа проверка на всеки изхарчен лев по проектите 
от експертите на Управляващия орган.  
- Очернянето ли е излишно?  
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- Нашите бенефициенти са фирмите, бизнесът. Тези хора няма как да бъдат подведени, те са 
грамотни и го правят по най-добрите правила. Там, където има сложни процедури, забавяне, 
там можете да търсите проблеми Ние работим точно обратното и затова ни приветства 
бизнесът. Имайте предвид, че по оценка на предишното правителство в началото на 2013 г. 
имаше опасност ОП "Конкурентоспособност" да загуби 60 млн. евро. Не само не ги загубихме, 
към 31 септември 2013 г. приключихме с разплащането за годината. От тази дата до 1 януари 
вече работехме за 2014 г. Оттам рязко се вдигнаха показателите - от 40 до 65%.  
- В кои сфери на икономиката отиват най-вече европейските пари и за какво - за нови машини, 
за иновации, за енергийна ефективност?  
- Най-предпочитани от бизнеса са проекти за технологична модернизация. Държавническото 
мислене ни кара с европейските средства да подпомогнем производства, които имат висока 
добавена стойност -иновации, зелена икономика. И занапред ще има технологична 
модернизация, но не и в размера, в който беше в сегашния програмен период. Пак ще остане 
съотношението финансиране големите предприятия към малкия и средния бизнес 20 на 80%. 
Тоест 80% от програмата ще отидат за малки и средни предприятия, защото смятаме, че това 
ще вдигне икономиката. Разбира се, трябва да прибавим и финансовите инструменти.  
- Но в сегашния програмен период едни пари отидоха да се кредитира бизнесът чрез финансов 
инженеринг, а не направо в него.  
- България и още 2 държави - Гърция и Кипър, са решили 1/3 от парите да ги върнат обратно и 
те да бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд. Бизнесът не ги усеща тези пари 
- 379 млн. евро. Но финансовите инструменти са важно нещо. Представете си, че човек има 
прекрасна идея. Но трябва да намери финансиране.  
- И какво прави този човек?  
- Сега нищо не може да направи. Но разработваме механизма. Този човек отива в банката с 
идеята си. Но ОП "Конкурентоспособност" застава зад тази идея. Тя дава гаранции за нея. 
Това трябва да се случи в България.  
- Има ли мода в инвестициите?  
- Модерно е онова, което носи по-висока добавена стойност и което е насочено към износ. 
Онова производство, което ангажира интелигентни хора Те са в иновациите, не в икономиката с 
комините  
- Има ли вероятност да не се усвоят пари от предишния програмен период?  
- Договорили сме 105% от парите, ще стигнем до 110%. Допускаме, че 10% от договорите няма 
да се изпълнят.  
- А какво е еврофинансирането за следващия програмен период?  
- С 300 млн. евро повече, има 1,4 млрд. евро национално съфинансиране.  
- Откога ще може да се кандидатства по новата оперативна програма, която ще бъде вече 
"Иновации и конкурентоспособност"?  
- След одобряване на два документа - първият е споразумението за партньорство. И да се 
одобри самата програма. По наши разчети това може да се случи в началото на следващата 
година.  
- Къде ще отидат първите пари?  
- Ще ви дам един пример. По технологична модернизация от този програмен период имаме 97 
млн. лева, получихме проекти за 798 млн. Затова ще тръгнем от нея. А проектите за иновации 
ще ги приемаме в началото на следващата година. Половин година преди това ще го обявим, 
за да може бизнесът да се подготви.  
- А за какво иска пари бизнесът?  
- Българският бизнес има нужда от пари за всичките си дейности Само че ние искаме да 
увеличим полезността на парите. А по-голям ефект ще се получи, ако по-голямата част от тези 
пари влязат в иновациите, за да се оттласнем от последното място в Европа.  
- Само че малкият бизнес е предимно в търговията, какви иновации там?  
- 32% от малкия бизнес у нас е в търговията, в Европа този процент е 17, което не говори добре 
за нас. Но търговията не е приоритет. За молове нямаме пари.  
• Роден на 22 май 1962 г.  
• Магистър е по икономика - "Бизнес планиране", на Стопанската академия ,Д. А. Ценов", 
Свищов  
• Магистър инженерхимик, ВХТИ, София  
• Бил е началник на цех в ОЗ "Хан Крум", Крумовград  
• От 1991 г. до 2001 г. е управител на фирма "Юнал" ООД в Крумовград  
• От 2001 г. до 2013 г. е народен представител от ПП "Движение за права и свободи"  
• Назначен е за зам.-министър на икономиката на 2 август 2013 г. • Владее руски и турски език.  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 11  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: 424 млн. лв. трябва да бъдат платени тази година по програма 
"Конкурентоспособност". “Няма нарушения на сроковете за плащане, а даже има изпреварване. 
Това съобщи вчера Любомир Ганчев - съветник на министъра на икономиката, на представяне 
на новата програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2014-2020 г. в представителството 
на ЕК в София. По нея за фирмите има към 1,4 млрд. евро - с 300 млн. евро повече в 
сравнение с първия програмен период. Засега прогнозите са, че проекти по новата програма 
ще се приемат от юли-август. По време на представянето стана ясно, че ЕК не е склонна да 
отпуска пари за иновации и модернизация на големи фирми. "Търсят се варианти те да са в 
партньорство с микро, малки и средни предприятия", обясни Ганчев.  
 
Заглавие: Плащат 424 млн. лева на бизнеса за нови машини  
Подзаглавие:  
Автор: Красимира ЯНЕВА  
Текст: 424 млн. лв. трябва да бъдат платени тази година по програма 
"Конкурентоспособност". “Няма нарушения на сроковете за плащане, а даже има 
изпреварване. Това съобщи вчера Любомир Ганчев - съветник на министъра на икономиката, 
на представяне на новата програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2014-2020 г. в 
представителството на ЕК в София. По нея за фирмите има към 1,4 млрд. евро - с 300 млн. 
евро повече в сравнение с първия програмен период. Засега прогнозите са, че проекти по 
новата програма ще се приемат от юли-август. По време на представянето стана ясно, че ЕК не 
е склонна да отпуска пари за иновации и модернизация на големи фирми. "Търсят се варианти 
те да са в партньорство с микро, малки и средни предприятия", обясни Ганчев.  
За иновации обаче ще се дават ваучери и по новата оперативна програма и от Националния 
иновационен фонд. От него за целта са заделени 1 млн. лв. за тази година. "За проекти ще се 
отпускат по 10 000 и по 20 000 лева", каза Ганчев. Представители на бизнеса поискаха с 
ваучери да могат да се правят и сайтове на фирмите.  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 3  
Брой думи: 660  
 
 
Резюме: Технологична модернизация за малките и средните предприятия ще бъде първата 
схема по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации" (ОПИК), по която ще може 
да кандидатства бизнесът през новия програмен период. Плановете на управляващите са тя да 
бъде отворена до края на третото тримесечие. Това заяви зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Юнал Тасим по време на заседание на работната група за разработване на 
програмата. "Амбицията ни е 2014 г. да не бъде нулева година", коментира той. 
Предварителните разчети са през 2014 г. да бъдат усвоени минимум 140 млн. лв.  
 
Заглавие: Първите нови евросубсидии за бизнеса ще са за смяна на оборудване  
Подзаглавие: До края на май ще се приемат коментари по актуализирания вариант на 
програма "Конкурентоспособност и иновации"  
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА  
Текст: Технологична модернизация за малките и средните предприятия ще бъде първата 
схема по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации" (ОПИК), по която ще 
може да кандидатства бизнесът през новия програмен период. Плановете на управляващите са 
тя да бъде отворена до края на третото тримесечие. Това заяви зам.-министърът на 
икономиката и енергетиката Юнал Тасим по време на заседание на работната група за 
разработване на програмата. "Амбицията ни е 2014 г. да не бъде нулева година", коментира 
той. Предварителните разчети са през 2014 г. да бъдат усвоени минимум 140 млн. лв.  
В интерес на бизнеса  
За да може да се изпълни амбициозният план, ще се тръгне със схемата за технологична 
модернизация, към която имаше най-силен интерес при предходния програмен период. За 
последната подобна схема за ресурс от 97 млн. лв. са получени над 700 проекта. Това 
означава, че компаниите имат интерес и проектна готовност и лесно ще бъде постигнат 
положителен ефект. В най-добрия случай до края на годината може да се мисли и за 
отварянето на още една или две нови схеми, които да са свързани с насърчаването на 
иновациите и енергийната ефективност, каза Тасим.  
За новия програмен период ще се обърне специално внимание на финансовите инструменти, 
тъй като те са били особено атрактивни за бизнеса. Така например фондът за гарантиране на 
нисколихвени кредити през банките реши проблема на фирмите с достъпа до съфинансиране, 
заради който много одобрени проекти не се реализираха. Обмисля се обаче и нов подход. 
Вместо финансовите инструменти да са обособени в отделна ос, както при програма 
"Конкурентоспособност", да бъдат внедрени към всяка от осите. Освен това се планира и нов 
подход по отношение на управлението им. България ще продължи да работи с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), но ще се опитаме да използваме и управленския потенциал на 
българските специалисти, за да сме по-близо до бизнеса, заяви Тасим, без да дава повече 
подробности. В момента ЕИФ управлява Холдинговия фонд по инициативата JEREMIE и по 
този начин отговаря и за разпределението на средствата към подфондовете, контактуващи 
директно с фирмите.  
Срокове и приоритети  
Изпълнението на плана за 2014 г. зависи кога ОПИК ще бъде окончателно одобрена от 
Европейската комисия (ЕК). В момента текстовете й са актуализирани с последните коментари 
на ЕК, която настоява за повече фокус и ориентиране на всички заложени дейности към 
конкретни резултати. Коментари по проекта, който е качен на сайта на програмата и на 
eufunds. bg, ще се приемат до края на май. Проектът на програмата трябва да бъде изпратен 
до ЕК за начало на официалните преговори през юни.  
Притеснения и препоръки  
Едно от притесненията на бизнеса е, че бенефициентите и свързаните с тях лица, които вече 
са достигнали лимита на държавната помощ по правилото de minimis - общо до 200 хил. евро 
за последните три години, няма да могат да се възползват от новите субсидии. Затова Теодора 
Овчарова от КРИБ препоръчва много по-малко схеми да бъдат обявявани под този режим или 
вместо това да се отпускат като регионална помощ, да се направи нотификация до ЕК за 
нуждата от тези субсидии и т.н.  
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И от КРИБ, и от Асоциацията на индустриалния капитал подчертават, че записаното в момента 
изискване към проектите, свързани с подобряване на енергийната ефективност -да водят до 
25% енергийни спестявания (в предходния период беше 10%) - не е реалистично. Те настояват 
това изискване да не важи за цялото предприятие, а само за конкретната дейност, част от 
проекта.  
Изказани бяха и коментари за нуждата от по-добра обосновка на финансовото разпределение 
на субсидиите (виж таблицата) и нуждата от повече ресурси за подобряването на енергийната 
и ресурсната ефективност. Коментарът на експертите обаче е, че това разпределение отговаря 
на националния финансов модел за разпределение на средствата, одобрен от МС, и че освен 
това чрез синергията от другите оперативни програми крайният ефект ще бъде доста по-голям. 
Например за подобряване на енергийната ефективност са заложени субсидии и в програмите 
"Околна среда" и "Региони в растеж".  
Бизнесът не е доволен и от това, че чрез програмата ще се финансира проектът за газова 
връзка между България и Сърбия, с което реално ще се намали обемът на субсидиите.  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 3  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: Четири конкретни мерки, които да направят малките и средните предприятия по-
иновативни, трябва да заработят в следващите месеци с пари от бюджета. Преди ден 
кабинетът отпусна допълнително 4.35 млн. лв. на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), с които да се финансират новите дейности. Сред тях са създаването на 
български акселератор в Силициевата долина, въвеждането на ваучери за разплащане между 
фирми и научни организации, фонд за създаване на студентски фирми и членството на 
страната в Европейската космическа агенция. От министерството не уточниха кога трябва да 
започнат отделните процедури, но за част от тях крайните срокове са ясни, тъй като три от 
мерките са включени в плана за реиндустриализация.  
 
Заглавие: Над 4 млн. лв. от бюджета се отделят за иновативни фирми  
Подзаглавие:  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Четири конкретни мерки, които да направят малките и средните предприятия по-
иновативни, трябва да заработят в следващите месеци с пари от бюджета. Преди ден 
кабинетът отпусна допълнително 4.35 млн. лв. на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), с които да се финансират новите дейности. Сред тях са създаването на 
български акселератор в Силициевата долина, въвеждането на ваучери за разплащане между 
фирми и научни организации, фонд за създаване на студентски фирми и членството на 
страната в Европейската космическа агенция. От министерството не уточниха кога трябва да 
започнат отделните процедури, но за част от тях крайните срокове са ясни, тъй като три от 
мерките са включени в плана за реиндустриализация.  
Ускорение  
Най-бързо трябва да започне работата по "Акселератор България в Силициевата долина", тъй 
като, в случай че пилотната фаза се окаже успешна, проектът ще бъде включен в новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2014 - 2020. Фокусът на 
проекта е върху малки и средни предприятия от сектори като информационните технологии, 
науките за живота, нанотехнологиите, гейминг индустрията и т.н. Идеята е по един 
представител от фирма да бъде изпращан за период до 3 месеца в бизнес инкубатора Plug and 
Play Tech Center в Калифорния, с който България има контакт още от 2010 г. Това трябва да 
помогне на фирмите както да намерят пазар и да изградят дистрибуторска мрежа в чужбина, 
така и да привлекат партньори или финансиране.  
Кандидатстването ще става на два етапа, като през първия ще се оценява доколко проектът е 
иновативен и интересен за инвеститори (т.нар. технологична привлекателност), а във втория 
кръг ще се разглеждат бизнес плановете на кандидатите. Одобрените от тях ще формират пул, 
а финалният избор ще се прави от американската страна.  
Годишната такса, която държавата трябва да плати за участие на българските фирми в 
инкубатора, е около 300 хил. лв. Разходите за път, престой и т.н. се покриват от самите 
предприятия, но има вариант те да бъдат частично подпомогнати от държавата.  
Добре забравено старо  
Другите две нови дейности всъщност са добре забравено старо. И ваучерната схема, и 
"Техностарт" имаха по един успешен кръг през 2008 г., но след това бяха замразени. Като краен 
срок за изпълнението им е определен 30 юни 2015 г.  
Ваучерната схема представлява финансов инструмент за решаване на конкретни приложни 
проблеми на фирмите с помощта на изследователски организации ("доставчици на знание"). 
Всяко малко или средно предприятие, което има нужда от консултация, може да кандидатства 
за ваучер. С него то плаща на организацията, която му дава решението, а тя от своя страна си 
го осребрява.  
Когато схемата беше приложена за пръв път, за нея бяха определени общо 1 млн. лв. 
Удобството беше, че формалностите бяха сведени до минимум, като след административна 
проверка за съвместимост парите се разпределяха по реда на получаване на заявленията до 
изчерпване на сумата. Намерения за подновяване на ваучерната схема имаше по времето на 
правителството на ГЕРБ, но тогава идеята беше средствата да дойдат от европейските 
фондове през новия програмен период.  
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За проекта "Техностарт", който цели създаване на иновативни стартиращи студентски фирми, 
през 2008 г. бяха отделени 220 хил. лв. Сумата се разпределяше безвъзмездно между 
завършващи студенти или млади висшисти с новаторски идеи, които да стартират свои 
собствени технологични компании, като изборът ставаше на конкурсен принцип.  
България в Космоса  
С одобрените допълнителни средства от бюджета България вече ще може да стане член на 
Европейската космическа агенция (ЕКА), което струва малко над 1 млн. евро годишно. От 
всички страни в ЕС единствено България и Хърватия все още не членуват в организацията. В 
същото време на европейския космически пазар годишно се разпределят над 6 млрд. евро, но 
достъп до тях имат само компаниите и научните организации от страните членки. Преди време 
изпълнителният директор на клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения" 
(CASTRA) Веселин Василев коментира, че от годишните вноски гарантирано в страните се 
връщат около 90% от парите под формата на поръчки. Косвените ползи обаче са много по-
големи, тъй като участието на високотехнологични и иновативни фирми в европейските 
поръчки стимулира и много други производители.  
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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 социални мрежи  
 
Дата: 24.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/24/1910661/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-
24-april-agentsiya-fokus.html  
Брой думи: 737  
 
 
Резюме: София. От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в 
България (ул. „Раковски“ 124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и 
възможности през новия програмен период – Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Предстоящи събития в страната на 24 април (Агенция „Фокус”)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Снимка: sozopol bulgaria  
София. СГС ще заседава по делото срещу Салахедин Бин Аладин от 10.30 часа.  
София. Споразумение за прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания за 
Европейски парламент ще бъде подписано от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна 
комисия.  
София. Среща на министър Цветлин Йовчев с посланици и дипломати по въпросите на 
сигурността в туризма ще се проведе в сградата на МВР. Брифингът ще започне в 15.00 часа.  
София. Международен семинар по социални политики за хора с увреждания „Европа 2020 – 
Интелигентен, устойчив и включващ растеж“ ще започне от 10.00 часа в Столична община (ул. 
Московска 33, зала 5, ет. 5). Семинарът е на тема: „Европа 2020 – Нови социални политики и 
услуги, европейски добри практики и партньорства“.  
София. Национална дискусия за бъдещата обща европейска селскостопанска политика ще се 
проведе от 11.00 часа в НДК. Във форума ще участва министърът на земеделието проф. 
Димитър Греков.  
София. Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в „Бизнес зала“ на хотел 
Crystal Palace.  
София. От 11.00 ч. в зала „Средец“ на хотел „Шератон” ще се проведе среща-дискусия с 
министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Събитието е част от 
поредицата "Уроци по лидерство".  
София. Дискусия на тема: „Анонимни ли са дарителите в медиите?“ организира Български 
дарителски форум. Дискусията ще се състои от 10.00 ч. в Бизнес сграда „Хил Тауър“ - „Брейн 
Тръст“, бул. „Дж. Баучер“ 76 А, ет. 3.  
София. От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в България (ул. 
„Раковски“ 124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и възможности 
през новия програмен период – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  
София. Научен форум „Книгата – нашето по-смислено настояще”  
по повод Международния ден на книгата и авторското право ще започне в 9.00 часа в зала 208 
на УниБИТ.  
София. От 12.30 ч. в сградата на КНСБ, ет. 11 в конферентна зала ще се проведе 
пресконференция на тема „Издръжката на живота през март 2014 г.”.  
София. Пресконференция на тема: „Възможни ли са алтернативи на 15 километровия тунел 
„Крупник – Кресна” на АМ „Струма”?”. Събитието ще започне от 10.00 ч в пресклуба на БТА.  
София. Екипът на българско-холандския проект „Новото тракийско злато“ (НТЗ) ще представи 
успешния пример на Източните Родопи за устойчиво развитие чрез екотуризъм, биоземеделие 
и дива природа на пресконференция от 11.00 часа в пресклуба на БТА.  
София. Програмата на Общонационален копривщенски събор ще бъде представена на 
пресконференция от 12.00 часа в пресклуба на БТА.  
София. С прожекцията на документалния филм „Шевченко. Експедиция“ ще бъде открита 
седмицата на съвременното украинско кино. Прожекцията ще започне в 20.30 часа в Дома на 
киното.  

http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1910661/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-24-april-agentsiya-fokus.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1910661/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-24-april-agentsiya-fokus.html
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София. Автошествие във връзка с годишнината от геноцида над арменския народ ще се 
проведе от 17.30 часа. Шествието ще тръгне от бул. Тодор Александров 31 към паметника на 
геноцида над арменците в арменските гробища.  
Варна. От 10.00 часа ще се проведе съвместна инициатива на екип „Застъпници за пътна 
безопасност“ и сдружение „Отворена младеж“. Инициативата ще се проведе в Първа езикова 
гимназия, ул. „Подвис” №29.  
Варна.  
Във връзка със 110-та годишнина на Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ ще се 
проведе пресконференция в сградата на гимназията.  
Бургас.  
Бургаският свободен университет и Дипломатическият институт към МВнР организират 
дискусия с участието на министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Темата на 
дискусията е „България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие”. Дискусията 
ще започне в 11.00 ч., Бургаски свободен университет, зала „Изток”. Министър Вигенин ще се 
срещне с обществеността в Бургас от 17.30 часа, в зала „Компас” на хотел България.  
Бургас. Проблемите на спешната помощ в България ще бъдат обсъдени от 14.30 часа Аулата 
на МБАЛ Бургас. В събитието ще участва здравния министър Таня Андреева.  
Пловдив. Жертвите на Арменския геноцид ще бъдат почетени с шествие по главната улица на 
Пловдив и митинг в двора на арменската църква в града . Шествието тръгва на в 18,30 от ДНА.  
Плевен.  
Председателят на общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов ще коментира обстановката в 
общината на пресконференция от 9.30 часа в пресклуба на БТА.  
Русе. В Русе ще бъдат наградени участниците в национална образователна инициатива 
„Цветната олимпиада“. Събитието ще се проведе от 17.00 часа в пленарната зала на Община 
Русе.  
Хасково. Пресконференция на председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев ще 
се проведе в пресклуба на БТА от 11.00 часа.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/24/1910635/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-
24-april-agentsiya-fokus.html  
Брой думи: 737  
 
 
Резюме: София. От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в 
България (ул. „Раковски“ 124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и 
възможности през новия програмен период – Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Предстоящи събития в страната на 24 април (Агенция „Фокус”)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Снимка: Информационна агенция "Фокус"  
София. СГС ще заседава по делото срещу Салахедин Бин Аладин от 10.30 часа.  
София. Споразумение за прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания за 
Европейски парламент ще бъде подписано от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна 
комисия.  
София. Среща на министър Цветлин Йовчев с посланици и дипломати по въпросите на 
сигурността в туризма ще се проведе в сградата на МВР. Брифингът ще започне в 15.00 часа.  
София. Международен семинар по социални политики за хора с увреждания „Европа 2020 – 
Интелигентен, устойчив и включващ растеж“ ще започне от 10.00 часа в Столична община (ул. 
Московска 33, зала 5, ет. 5). Семинарът е на тема: „Европа 2020 – Нови социални политики и 
услуги, европейски добри практики и партньорства“.  
София. Национална дискусия за бъдещата обща европейска селскостопанска политика ще се 
проведе от 11.00 часа в НДК. Във форума ще участва министърът на земеделието проф. 
Димитър Греков.  
София. Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в „Бизнес зала“ на хотел 
Crystal Palace.  
София. От 11.00 ч. в зала „Средец“ на хотел „Шератон” ще се проведе среща-дискусия с 
министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Събитието е част от 
поредицата "Уроци по лидерство".  
София. Дискусия на тема: „Анонимни ли са дарителите в медиите?“ организира Български 
дарителски форум. Дискусията ще се състои от 10.00 ч. в Бизнес сграда „Хил Тауър“ - „Брейн 
Тръст“, бул. „Дж. Баучер“ 76 А, ет. 3.  
София. От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в България (ул. 
„Раковски“ 124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и възможности 
през новия програмен период – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  
София. Научен форум „Книгата – нашето по-смислено настояще”  
по повод Международния ден на книгата и авторското право ще започне в 9.00 часа в зала 208 
на УниБИТ.  
София. От 12.30 ч. в сградата на КНСБ, ет. 11 в конферентна зала ще се проведе 
пресконференция на тема „Издръжката на живота през март 2014 г.”.  
София. Пресконференция на тема: „Възможни ли са алтернативи на 15 километровия тунел 
„Крупник – Кресна” на АМ „Струма”?”. Събитието ще започне от 10.00 ч в пресклуба на БТА.  
София. Екипът на българско-холандския проект „Новото тракийско злато“ (НТЗ) ще представи 
успешния пример на Източните Родопи за устойчиво развитие чрез екотуризъм, биоземеделие 
и дива природа на пресконференция от 11.00 часа в пресклуба на БТА.  
София. Програмата на Общонационален копривщенски събор ще бъде представена на 
пресконференция от 12.00 часа в пресклуба на БТА.  
София. С прожекцията на документалния филм „Шевченко. Експедиция“ ще бъде открита 
седмицата на съвременното украинско кино. Прожекцията ще започне в 20.30 часа в Дома на 
киното.  
София. Автошествие във връзка с годишнината от геноцида над арменския народ ще се 
проведе от 17.30 часа. Шествието ще тръгне от бул. Тодор Александров 31 към паметника на 
геноцида над арменците в арменските гробища.  

http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1910635/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-24-april-agentsiya-fokus.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1910635/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-na-24-april-agentsiya-fokus.html
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Варна. От 10.00 часа ще се проведе съвместна инициатива на екип „Застъпници за пътна 
безопасност“ и сдружение „Отворена младеж“. Инициативата ще се проведе в Първа езикова 
гимназия, ул. „Подвис” №29.  
Варна.  
Във връзка със 110-та годишнина на Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ ще се 
проведе пресконференция в сградата на гимназията.  
Бургас.  
Бургаският свободен университет и Дипломатическият институт към МВнР организират 
дискусия с участието на министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Темата на 
дискусията е „България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие”. Дискусията 
ще започне в 11.00 ч., Бургаски свободен университет, зала „Изток”. Министър Вигенин ще се 
срещне с обществеността в Бургас от 17.30 часа, в зала „Компас” на хотел България.  
Бургас. Проблемите на спешната помощ в България ще бъдат обсъдени от 14.30 часа Аулата 
на МБАЛ Бургас. В събитието ще участва здравния министър Таня Андреева.  
Пловдив. Жертвите на Арменския геноцид ще бъдат почетени с шествие по главната улица на 
Пловдив и митинг в двора на арменската църква в града . Шествието тръгва на в 18,30 от ДНА.  
Плевен.  
Председателят на общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов ще коментира обстановката в 
общината на пресконференция от 9.30 часа в пресклуба на БТА.  
Русе. В Русе ще бъдат наградени участниците в национална образователна инициатива 
„Цветната олимпиада“. Събитието ще се проведе от 17.00 часа в пленарната зала на Община 
Русе.  
Хасково. Пресконференция на председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев ще 
се проведе в пресклуба на БТА от 11.00 часа.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/24/1911058/ministerstvo-na-ikonomikata-
provede-tretoto-zasedanie-na-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-op-inovatsii-i-
konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 635  
 
 
Резюме: София. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим откри 
третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК)за новия програмен период 2014 – 2020 г., съобщиха 
от пресцентъра на Министерство на икономиката. Със становища и препоръки в дискусията за 
новата оперативна програма се включиха представители на бизнес организации, научните 
среди, банковия сектор, министерства и административни структури.  
 
Заглавие: Министерство на икономиката проведе третото заседание на работна група за 
разработване на ОП “Иновации и конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим откри 
третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК) за новия програмен период 2014 – 2020 г., 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Със становища и препоръки в 
дискусията за новата оперативна програма се включиха представители на бизнес организации, 
научните среди, банковия сектор, министерства и административни структури.  
В началото на заседанието зам.-министър Юнал Тасим представи индикативен план-график за 
разработването на ОПИК, според който актуализираният проект на програмата, в съответствие 
с предварителните коментари на Европейската комисия (ЕК) и окончателните текстове на 
регламентите, ще приключи до края на месец април, а до края на май предстои общественото 
обсъждане на готовия проект. Финализирането на ОПИК и изпращането й в ЕК за стартирането 
на официалните преговори трябва да стане през месец юни.  
В рамките на заседанието експерти на Министерство на икономиката и енергетиката 
представиха предварителните резултати от работата на четири екипа, които са насочени в 
различни направления: програмиране на ОПИК; изготвяне на анализ на ОПРКБИ 2007-2013 и 
препоръки за новия програмен период; предварителна оценка на ОПИК и по екологична оценка 
на новата програма.  
Разработеният проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 
базиран на два водещи документа , а именно Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 
Новата оперативна програма отговаря на приоритетите от споразумението за партньорство с 
ЕС за устойчив и интелигентен растеж. Програмата ще търси синергия между другите 
оперативни програми в България, националния бюджет, Националния иновационен фонд и 
други източници на финансиране, заяви зам.-министър Юнал Тасим и подчерта: В новата 
програма предложихме по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и нагласите на 
фирмите. Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като технологично 
обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и тези с 
дългосрочен ефект – развитие и внедряване на иновации. Ще бъде отчетена също така и 
необходимостта от интегрирани регионални инвестиции, които да бъдат насочени към най-
изоставащите региони не само в страната, но и в Европейския съюз, какъвто е Северозападния 
регион.  
Приоритет в новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се 
постави на Приоритетна Ос 1 - "Иновации, предприемачество и потенциал за растеж", като 72% 
от предвидените 1.413 млрд. евро по програмата ще се отделят за технологична 
модернизация, въвеждане на международни стандарти и системи за управление, разработване 
и внедряване на иновации. 25% ще бъдат за финансиране на Ос 2 - "Енергийна и ресурсна 
ефективност" за внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 
подкрепа за повишаване на енергийната ефективност. Тя ще бъде основен инструмент за 
финансиране на малките и средните предприятия, а първата мярка, с която ще стартира 
програма, ще бъде технологично обновление на малките и средните предприятия.  

http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1911058/ministerstvo-na-ikonomikata-provede-tretoto-zasedanie-na-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1911058/ministerstvo-na-ikonomikata-provede-tretoto-zasedanie-na-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/24/1911058/ministerstvo-na-ikonomikata-provede-tretoto-zasedanie-na-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html
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Представители на бизнес организациите и научните среди, които присъстваха на срещата, 
дадоха висока оценка на постигнатото по отношение на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", като изразиха мнение, че тя е насочена основно към бизнеса, 
постигнат е добър синхрон между определените конкретни цели и инструментите за тяхното 
постигане.  
По-рано днес, Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката, 
представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. на 
форума „Добри практики по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 г. и Представяне на проекта на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“. Той подчерта, че плащанията към публичните и 
частните бенефициенти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по програмата от началото на 2007 г. до 
31 март 2014 г. са в размер на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. или над 45% са 
изплатени само за последните 10 месеца. От началото на мандата на новото ръководство на 
МИЕ до момента са сключени и над 600 нови договора за безвъзмездна помощ. Тодор Чилов, 
началник на регионален сектор София в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“, запозна участниците в събитието с добри практики от изпълнението на 
договори за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/novini/416/a/k-velichkov-za-fermerite-e-izgodno-da-kombinirat-evroproekti-
s-garancionni-shemi,171043/  
Брой думи: 1647  
 
 
Резюме: Защо достъпът до финансиране се оказа сериозен проблем за земеделските 
производители с европроекти, какви финансови инструменти могат да ползват фермерите и как 
да ги комбинират – това коментира д-р Кирил Величков, ръководител на управление 
„Европейски проекти и финансови институции" в СИБАНК, лектор на предстоящия Клуб 
Investor.bg, който ще се проведе на 28 април, по темата „Печеливши агростратегии при новата 
Обща селскостопанска политика“  
 
Заглавие: К. Величков: За фермерите е изгодно да комбинират европроекти с 
гаранционни схеми  
Подзаглавие: Критично важно е да се кандидатства с реалистични планове, съветва експертът 
от СИБАНК  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Защо достъпът до финансиране се оказа сериозен проблем за земеделските 
производители с европроекти, какви финансови инструменти могат да ползват фермерите и как 
да ги комбинират – това коментира д-р Кирил Величков, ръководител на управление 
„Европейски проекти и финансови институции" в СИБАНК, лектор на предстоящия Клуб 
Investor.bg, който ще се проведе на 28 април, по темата „Печеливши агростратегии при новата 
Обща селскостопанска политика“  
Д-р Величков, защо достъпът до финансиране е основен проблем за земеделските 
производители, които са спечелили европроекти? Дали през новия период това също ще е 
сериозен проблем за земеделците?  
Достъпът до финансиране не е специфичен проблем за земеделските производители, той 
засяга бенефициентите по всички програми.  
Проблемът идва основно от начина, по който функционират еврофондовете. На първо място, 
поради факта, че безвъзмездната помощ е частична, т. е., за да изпълните проекта, трябва да 
имате и съфинансиране. Второ, съществува и изискването първо да бъдат направени 
разходите и след това да се получи безвъзмездната помощ.  
Самото финансиране е проблем, защото някои земеделски производители нямат свободни 
обезпечения, случва се да им липсва опит, понякога се одобряват проекти, чийто размер 
надхвърля капацитета на земеделския производител.  
Типичен пример за това е случай, при който фермер дойде в СИБАНК с проект за близо 1 млн. 
лв. за мандра по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Разбира се, банката има 
интерес да отпуска такива кредити, затова човекът беше поканен на среща с кредитен експерт, 
с когото бяха обсъдени възможностите за финансиране на проекта. Въпреки това, в края на 
разговора се оказа, че производителят няма опит в сферата, има оборот за предходната година 
30 хил. лв. и апартамент, който не иска да даде за обезпечение. В такъв случай е малко 
вероятно той да получи финансиране от която и да било банка, тъй като всяка финансова 
институция си има минимални изисквания, на които кредитополучателят трябва да отговаря.  
До каква степен кредитните линии и гаранционните схеми, разработени от държавните 
институции, се оказаха полезни за производителите?  
Заради предизвикателствата с финансирането е много важна ролята на гаранционните схеми и 
на инструментите за евтино финансиране, които подпомагат земеделските производители. Ние 
прилагаме 16 такива инструмента. Това са различни линии за евтин заемен ресурс от 
Европейската инвестиционна банка, сътрудничим си с ДФЗ по схемата за финансиране на 
проекти по ПРСР, при която се кредитират инвестиционни проекти с фиксирана лихва до 7%, 
работим с Българската банка за развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие.  
Още една успешна схема е тази на Националния гаранционен фонд (НГФ), по която се 
подпомагат проекти по ПРСР по мерките 121 – за модернизиране на стопанствата, 122 – за 
подобряване на икономическата стойност на горите и 123 – за преработвателните предприятия.  
Фондът издава гаранция, която е безплатна за предприятията като по този начин се покрива 
част от риска по сделката. Основно изискване по схемата е да няма такси за разглеждане на 
документи по кредитите и за управление, лихвата е ограничена като максимален размер. Така 
производителите получават заем при по-изгодни условия.  

http://investor.bg/novini/416/a/k-velichkov-za-fermerite-e-izgodno-da-kombinirat-evroproekti-s-garancionni-shemi,171043/
http://investor.bg/novini/416/a/k-velichkov-za-fermerite-e-izgodno-da-kombinirat-evroproekti-s-garancionni-shemi,171043/
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Има обаче риск да върнем пари на ЕС, заради неусвоен бюджет по гаранционната схема за 
Програмата за развитие на селските райони.  
Дори и да има някакъв риск, той не е свързан с банките. Първо, ДФЗ трябва да е одобрил 
достатъчен брой проекти, които да бъдат включени в гаранционната схема при 
преференциални условия. Като цяло схемата на Националния гаранционен фонд по ПРСР е 
много полезна. Ние сме отпуснали 53 кредита по тази схема.  
Ще има ли промени при финансирането на земеделските проекти през новия програмен 
период?  
Заради проблемите с достъпа до финансиране въобще на проектите по еврофондовете, а и в 
частност - на фермерите, Европейският съюз променя правилата за новия програмен период. 
Ще има повече инструменти за евтино кредитиране и гаранционни схеми. Това означава, че 
банките ще искат по-малки обезпечения от производителите.  
Коментира се в новата ПРСР да залегнат такива инструменти. Чакаме окончателното решение 
какъв тип и в какъв обем ще бъдат. Използването на такива инструменти е общоевропейски 
приоритет за 2014-2020 г.  
Интересното при инструментите е, че те не конкурират еврофондовете, а подпомагат 
изпълнението на проектите. В досегашния период 2007-2013 г. беше недопустимо с някои 
инструменти, например JEREMIE, да се подкрепят европроекти.  
Идеята да се финансират консултантски услуги по новата ПРСР 2014-2020 срещна много 
критики, основно от страна на опозицията и от зърнопроизводителите. Според Вас това ли е 
най-правилният начин за разпределение на средствата?  
Идеята да се финансират консултантските услуги би могла да е полезна, но трябва да се 
прецени под каква форма и в каква степен да стане това. В повечето случаи евросредствата се 
усвояват от фермерите с помощта на консултантски фирми. Не е работа на земеделските 
производители да стават специалисти по писане на проекти. Би било полезно да им се помогне.  
Друга причина фермерите да се обръщат към консултантски фирми е не само написването на 
проект, който да бъде одобрен от ДФЗ, но и да бъде приложена най-подходящата и ефективна 
технология. Това е особено значимо в сектора на животновъдство, където технологията силно 
влияе на ефективността на инвестициите.  
Ще бъде ли ефективно, според Вас, решението в ПРСР да има специално направление за най-
малките ферми? Това са хората, които най-трудно се справят с бюрокрацията и изискванията.  
Малките земеделски производители трябва да бъдат подкрепяни, те имат специфични нужди, 
различни от тези на един голям земеделски производител, чийто проблем обикновено не е 
получаването на кредит. Идеята е интересна, въпросът е как ще се финализира. Звучи добре, 
но детайлите са много важни.  
На кой етап при кандидатстването за проект трябва да се търси финансиране от банка?  
Важно е клиентът да говори с банката, преди да е кандидатствал с проект, още докато си 
обмисля идеята. Това ни показва опитът на KBC Груп не само в България, а и в Чехия, 
Словакия, Унгария и Белгия.  
Има няколко рискови момента. Първият е – как да си избера консултантската фирма? 
Възможно е човек да си напише сам проекта, но като се имат предвид специфичните 
изисквания, бихме го посъветвали да ползва консултант.  
През 2008 г. се появиха огромен брой такива фирми и всички твърдяха, че са много добри 
професионалисти. Една част от тях имаха нужния опит и квалификация, но се срещаха и 
некоректни фирми.  
СИБАНК подбра по определени критерии и след пълна проверка група от надеждни фирми с 
доказан опит и капацитет. С тях сключихме официални споразумения за партньорство. Нашите 
клиенти могат да ги ползват, но никой не ги задължава да го правят.  
И още нещо, комисионните на консултантските дружества са процент от гранта. Затова за тях е 
по-изгодно да напишат проект за 2 млн., вместо за 10 хил. евро. Това е един от критериите, по 
които можете да разпознаете дали една консултантска фирма е с краткосрочна визия и има за 
цел само да спечели от написването на проекта, или иска наистина да помогне на клиента си.  
Рискът тук е да се спечели проект за 2 млн. евро, но реалната възможност да се получи 
финансиране е за 0,5 млн. евро. Така може да се окаже, че производителят има един красив 
договор за 2 млн. евро, с който обикаля от банка на банка, но не получава кредит.  
Затова съветваме клиентите още в началото да се срещнат както с консултанта, така и с 
банката. Така ще имат две мнения – дали могат да кандидатстват за конкретна дейност и какъв 
размер кредит биха могли да получат. Важно е човек да направи реалистичен проект. Понякога 
сме съветвали клиенти изобщо да не участват по даден проект.  
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Ние виждаме още един риск. За нас е важно проектът да бъде успешно изпълнен. Фирмите без 
опит не се замислят толкова за изпълнението. Затова ги съветваме да работят с избрания 
консултант и по управлението и отчитането на проекта, защото заради изискванията за тръжни 
процедури и отчетност, това е много по-трудно от спечелването му.  
Доколко забавянията в одобрението на проектите и плащанията спират производителите да 
кандидатстват за финансиране?  
Точно заради такива рискове съветваме още клиентите да планират дългосрочно. Ако им 
трябва техника, да предвидят 6 или 12 месеца до получаването ?.  
Ние винаги разглеждаме и възможността да финансираме сделката на земеделския 
производител, използвайки инструмент за евтино финансиране и/или гаранция, така че 
сделката да бъде максимално изгодна.  
Съветваме производителите да си калкулират не само всички плюсове, ако спечелят 
финансиране, но и да имат предвид всички предизвикателства, през които ще минат. Това са 
разходите за консултант за написване и за управление на проекта и усилията при реализацията 
му, отлагането старта на инвестицията във времето. Те трябва да предвидят, че грантът може 
да дойде с половин или една година закъснение и да не получат например комбайна, който им 
трябва, точно за жътвата.  
За проект от 15 хил. евро тези усилия може да не си струват, но при мащабно начинание за 0,5 
– 1 млн. евро, определено ще е изгодно да се търси еврофинансиране.  
Бихте ли посочили успешни проекти в областта на земеделието, финансирани от вашата 
банка?  
Наш клиент от Варна получи няколко милиона лева оборотен кредит и използва средствата, за 
да търгува със зърно. Ние комбинирахме инструмента JEREMIE с ресурс от Европейската 
инвестиционна банка. Така беше намалена цената на заема и исканото обезпечение. 
Резултатът беше, че клиентът ни увеличи три пъти оборота си.  
Друг производител, арендатор от Балчик, спечели проект по ПРСР и купи преносими поливни 
съоръжения. Кредитът беше отпуснат чрез ресурса на ДФЗ, а, за да намалим обезпечението, 
ползвахме схемата на НГФ. Клиентът ни отглежда царевица и очаква производството му да се 
увеличи с до 65% благодарение на инсталацията.  
Заради забележки от Брюксел се наложи агроминистерството да спре проекти по ПРСР за 
туризъм, в които са искани европейски средства за луксозни автомобили и яхти. Как гледате на 
такива проекти?  
Ако някой е решил да си купи високопроходим автомобил, за да си върши работата, това е 
добре. Въпросът е в контрола и да се прецени дали съответният проект отговаря на целите на 
програмата.  
Все пак тези пари са както на европейските данъкоплатци, така и от българския бюджет. Целта 
е не само да се изхарчат средствата, а благодарение на тях да се създаде бизнес в селските 
райони, хората да останат там и като цяло икономиката да се развива. Това е голямата цел на 
всички европейски програми – да се развиват регионите.  
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Резюме: /КРОСС/ София СГС ще заседава по делото срещу Салахедин Бин Аладин от 10.30 
часа. София Споразумение за прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания 
за Европейски парламент ще бъде подписано от 11,00 ч., в зала 42 на Централната 
избирателна комисия. София Среща на министър Цветлин Йовчев с посланици и дипломати по 
въпросите на сигурността в туризма ще се проведе в сградата на МВР.  
 
Заглавие: Предстоящи събития в страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ София СГС ще заседава по делото срещу Салахедин Бин Аладин от 10.30 
часа. 
София Споразумение за прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания за 
Европейски парламент ще бъде подписано от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна 
комисия. 
София Среща на министър Цветлин Йовчев с посланици и дипломати по въпросите на 
сигурността в туризма ще се проведе в сградата на МВР. Брифингът ще започне в 15.00 часа. 
София Международен семинар по социални политики за хора с увреждания «Европа 2020 - 
Интелигентен, устойчив и включващ растеж“ ще започне от 10.00 часа в Столична община (ул. 
Московска 33, зала 5, ет. 5). Семинарът е на тема: «Европа 2020 - Нови социални политики и 
услуги, европейски добри практики и партньорства“.  
София Национална дискусия за бъдещата обща европейска селскостопанска политика ще се 
проведе от 11.00 часа в НДК. Във форума ще участва министърът на земеделието проф. 
Димитър Греков. 
София Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в «Бизнес зала“ на хотел 
Crystal Palace. 
София От 11.00 ч. в зала «Средец“ на хотел «Шератон“ ще се проведе среща-дискусия с 
министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Събитието е част от 
поредицата “Уроци по лидерство“. 
София Дискусия на тема: «Анонимни ли са дарителите в медиите?“ организира Български 
дарителски форум. Дискусията ще се състои от 10.00 ч. в Бизнес сграда «Хил Тауър“ - «Брейн 
Тръст“, бул. «Дж. Баучер“ 76 А, ет. 3. София От 10.30 ч. в Информационния център на 
Представителството на ЕК в България (ул. «Раковски“ 124) ще проведе информационна среща 
на тема «Добри практики и възможности през новия програмен период - Оперативна програма 
«Иновации и конкурентоспособност“. 
София Научен форум «Книгата - нашето по-смислено настояще по повод Международния ден 
на книгата и авторското право ще започне в 9.00 часа в зала 208 на Уни БИТ. 
София От 12.30 ч. в сградата на КНСБ, ет. 11 в конферентна зала ще се проведе 
пресконференция на тема «Издръжката на живота през март 2014 г.“. 
София Пресконференция на тема: «Възможни ли са алтернативи на 15 километровия тунел 
«Крупник - Кресна“ на АМ «Струма“?“. Събитието ще започне от 10.00 ч в пресклуба на БТА. 
София Екипът на българско-холандския проект «Новото тракийско злато“ (НТЗ) ще представи 
успешния пример на Източните Родопи за устойчиво развитие чрез екотуризъм, биоземеделие 
и дива природа на пресконференция от 11.00 часа в пресклуба на БТА. 
София Програмата на Общонационален копривщенски събор ще бъде представена на 
пресконференция от 12.00 часа в пресклуба на БТА. София С прожекцията на документалния 
филм «Шевченко. Експедиция“ ще бъде открита седмицата на съвременното украинско кино. 
Прожекцията ще започне в 20.30 часа в Дома на киното. 
София Автошествие във връзка с годишнината от геноцида над арменския народ ще се 
проведе от 17.30 часа. Шествието ще тръгне от бул. Тодор Александров 31 към паметника на 
геноцида над арменците в арменските гробища. 
Варна От 10.00 часа ще се проведе съвместна инициатива на екип «Застъпници за пътна 
безопасност“ и сдружение «Отворена младеж“. Инициативата ще се проведе в Първа езикова 
гимназия, ул. «Подвис“ №29. Варна Във връзка със 110-та годишнина на Варненска търговска 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16563272
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гимназия «Г. С. Раковски“ ще се проведе пресконференция в сградата на гимназията. Бургас 
Бургаският свободен университет и Дипломатическият институт към МВнР организират 
дискусия с участието на министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Темата на 
дискусията е «България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие“. Дискусията 
ще започне в 11.00 ч., Бургаски свободен университет, зала «Изток“. Министър Вигенин ще се 
срещне с обществеността в Бургас от 17.30 часа, в зала «Компас“ на хотел България. Бургас 
Проблемите на спешната помощ в България ще бъдат обсъдени от 14.30 часа Аулата на МБАЛ 
Бургас. В събитието ще участва здравния министър Таня Андреева. Пловдив Жертвите на 
Арменския геноцид ще бъдат почетени с шествие по главната улица на Пловдив и митинг в 
двора на арменската църква в града . Шествието тръгва на в 18,30 от ДНА. Плевен 
Председатилят на общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов ще коментира обстановката в 
общината на пресконференция от 9.30 часа в пресклуба на БТА. Русе В Русе ще бъдат 
наградени участниците в национална образователна инициатива «Цветната олимпиада“. 
Събитието ще се проведе от 17.00 часа в пленарната зала на Община Русе. Хасково 
Пресконференция на председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев ще се 
проведе в пресклуба на БТА от 11.00 часа.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16568772  
Брой думи: 630  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим 
откри третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна 
програма «Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за новия програмен период 2014 - 2020 г.  
 
Заглавие: Трето заседание на групата за разработване на ОП “Иновации и 
конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим 
откри третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна 
програма «Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за новия програмен период 2014 - 
2020 г. Със становища и препоръки в дискусията за новата оперативна програма се включиха 
представители на бизнес организации, научните среди, банковия сектор, министерства и 
административни структури. В началото на заседанието зам.-министър Тасим представи 
индикативен план-график за разработването на ОПИК, според който актуализираният проект на 
програмата, в съответствие с предварителните коментари на Европейската комисия (ЕК) и 
окончателните текстове на регламентите, ще приключи до края на месец април, а до края на 
май предстои общественото обсъждане на готовия проект. Финализирането на ОПИК и 
изпращането й в ЕК за стартирането на официалните преговори трябва да стане през месец 
юни. В рамките на заседанието експерти на Министерство на икономиката и енергетиката 
представиха предварителните резултати от работата на четири екипа, които са насочени в 
различни направления: програмиране на ОПИК; изготвяне на анализ на ОПРКБИ 2007-2013 и 
препоръки за новия програмен период; предварителна оценка на ОПИК и по екологична оценка 
на новата програма. Разработеният проект на Оперативна програма «Иновации и 
конкурентоспособност“ е базиран на два водещи документа , а именно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация. Новата оперативна програма отговаря на приоритетите от 
споразумението за партньорство с ЕС за устойчив и интелигентен растеж. Програмата ще 
търси синергия между другите оперативни програми в България, националния бюджет, 
Националния иновационен фонд и други източници на финансиране, заяви зам.-министър 
Юнал Тасим и подчерта: В новата програма предложихме по-гъвкав подход, който отговаря на 
вижданията и нагласите на фирмите. Постигнахме баланс между мерките с бърз и 
непосредствен ефект като технологично обновление, интернационализация, международни 
стандарти и сертификати и тези с дългосрочен ефект - развитие и внедряване на иновации. Ще 
бъде отчетена също така и необходимостта от интегрирани регионални инвестиции, които да 
бъдат насочени към най-изоставащите региони не само в страната, но и в Европейския съюз, 
какъвто е Северозападния регион. Приоритет в новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ ще се постави на Приоритетна Ос 1 - “Иновации, предприемачество и 
потенциал за растеж“, като 72% от предвидените 1.413 млрд. евро по програмата ще се 
отделят за технологична модернизация, въвеждане на международни стандарти и системи за 
управление, разработване и внедряване на иновации. 25% ще бъдат за финансиране на Ос 2 - 
“Енергийна и ресурсна ефективност“ за внедряване на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност. Тя ще бъде 
основен инструмент за финансиране на малките и средните предприятия, а първата мярка, с 
която ще стартира програма, ще бъде технологично обновление на малките и средните 
предприятия. Представители на бизнес организациите и научните среди, които присъстваха на 
срещата, дадоха висока оценка на постигнатото по отношение на оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност“, като изразиха мнение, че тя е насочена основно към 
бизнеса, постигнат е добър синхрон между определените конкретни цели и инструментите за 
тяхното постигане. По-рано днес, Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката, представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-
2013 г. на форума «Добри практики по ОП «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 г. и Представяне на проекта на ОП «Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“. Той подчерта, че плащанията към публичните и 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16568772
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частните бенефициенти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по програмата от началото на 2007 г. до 
31 март 2014 г. са в размер на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. или над 45% са 
изплатени само за последните 10 месеца. От началото на мандата на новото ръководство на 
МИЕ до момента са сключени и над 600 нови договора за безвъзмездна помощ. Тодор Чилов, 
началник на регионален сектор София в Главна дирекция «Европейски фондове за 
конкурентоспособност“, запозна участниците в събитието с добри практики от изпълнението на 
договори за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54563  
Брой думи: 97  
 
 
Резюме: Провеждане на общо събрание на облигационерите на Балканкар Заря, свикано от 
Алианц Банк България.  
Последна дата за сключване на сделки с акции на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София с 
право на глас в ОСА.  
Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в „Бизнес зала“ на хотел 
Crystal Palace.  
 
Заглавие: Предстоящи събития за днес, 24 април 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Провеждане на общо събрание на облигационерите на Балканкар Заря, свикано от 
Алианц Банк България.  
Последна дата за сключване на сделки с акции на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София с 
право на глас в ОСА.  
Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в „Бизнес зала“ на хотел 
Crystal Palace.  
От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в България (ул. „Раковски“ 
124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и възможности през новия 
програмен период – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54563
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/76388  
Брой думи: 1407  
 
 
Резюме: Втора година България е в дъното на европейските класации по иновации, сочи 
публикуваният неотдавна "Сравнителен анализ на Съюза за иновации за 2014 г." на 
Eвропейската комисия. Резултати 50% под средноевропейските ни отреждат място в групата на 
"плахите новатори", в компанията на Румъния и Латвия. Докладът на Световния икономически 
форум за конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report 2012-2013) поставя 
българския бизнес на незавидното 92-ро място по иновативност сред 144 страни, участвали в 
мониторинга.  
 
Заглавие: Страшни "смешки" с иновациите  
Подзаглавие: Дъвки, бонбони, летящи чинии, виртуални молове, луксозни кутии, салфетки, 
дънки, сладкиши получават между 100 000 и 1 300 000 лв. за разработка и внедряване  
Автор: Светла Василева  
Текст: Втора година България е в дъното на европейските класации по иновации, сочи 
публикуваният неотдавна "Сравнителен анализ на Съюза за иновации за 2014 г." на 
Eвропейската комисия. Резултати 50% под средноевропейските ни отреждат място в групата на 
"плахите новатори", в компанията на Румъния и Латвия. Докладът на Световния икономически 
форум за конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report 2012-2013) поставя 
българския бизнес на незавидното 92-ро място по иновативност сред 144 страни, участвали в 
мониторинга. Въпреки че имаме Иновационна стратегия, Национална програма за реформи, 
проекти, изследвания и екшън планове, а политиците ни се сещат за иновациите в 
изказванията си, страната продължава да бъде най-слабо развитата членка на Евросъюза с 
БВП на глава от населението 45% от средното за ЕС и с най-ниските показатели по отношение 
на конкурентоспособност, производителност на труда, консумация на енергия и ресурсна 
ефективност.  
Икономическата криза разкри нелицеприятни истини за националното ни стопанство като тази, 
че генераторите на трудова заетост и растеж са секторите с нискоквалифицирано 
производство, на услугите и на строителството. Продуктите с висока добавена стойност остават 
незначителна част от износа ни, който е доминиран от суровини и материали (46%), а делът на 
високотехнологичните такива е незначителен - под 3%, при средно 16% за ЕС. В основата на 
конкурентните предимства на нашата икономика не са иновациите, обучението, научните 
изследвания и технологиите, а ниските цени на труда и на природните ни ресурси. 
Предприемаческият сектор в страната се състои (над 90%) от микропредприятия с по-малко от 
10 служители, а над 80% от собствениците на частни компании у нас са със средно и по-ниско 
образование (данни на Европейския институт от 2012 г.). Тези констатации добавят нюанс към 
фундаменталния проблем, съпътстващ страната ни от началото на прехода, свързан с 
отсъствието на дългосрочна визия и политически консенсус около приоритетите на 
икономиката. Като следствие от него е и липсата на адекватна политика в областта на 
иновациите. От двата национални инструмента за подкрепата им - Фонд "Научни изследвания" 
и Националния иновационен фонд (НИФ), първият не функционира вследствие на грандиозен 
скандал, разразил се през 2012 г., свързан с финансирането на научни проекти. Дейността на 
втория беше преустановена без обяснения веднага с идването на ГЕРБ на власт през 2009 г. и 
възобновена есента на 2012 г., когато експремиерът Борисов внезапно реши да направи "нещо 
и за иновациите". Набързо бяха отпуснати 5 млн. лв. от бюджета и проведена Шеста сесия на 
фонда за набиране на проекти, приключила с фиаско заради кратките срокове, нарушенията на 
процедурите и съмнителната иновативност на част от финансираните предложения. В момента 
се провежда Седма сесия на НИФ, за която са отпуснати 10 млн. лв., от които 5,8 млн. лв. са 
предвидени за новите договори.  
За разлика от останалите новоприсъединени държави, които за периода 2007-2013 г. 
разполагаха с 18,426 млрд. евро от Оперативна програма "Наука" (R&D innovation) на ЕС, 
България нямаше заявени средства по нея. Иновациите трябваше да се вместят във 
финансовата и административна рамка на Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
общият бюджет на която възлиза на 2,273 млрд. лв. за седем години. За приоритет "Развитие 
на икономика, базирана на знанието и иновациите", са предвидени едва 412 млн. лв., като 
изплатени към момента са 81 млн. лв., или под 20%. Това е най-ниският резултат сред 
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останалите приоритети на програмата, свързани с повишаване ефективността на 
предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда; финансови 
инструменти за развитие на компаниите; укрепване на международните позиции на българската 
икономика и техническа помощ.  
Мониторинг на проектите, насочени към иновациите, сочи, че те са разпределени в два основни 
сегмента: "Подкрепа на иновационните дейности в предприятията" с регистрирани 606 договора 
и "Подобряване на про-иновативната инфраструктура" с регистрирани 59 договора. 
Внимателният прочит на някои от обявените като иновативни проекти на страницата на 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН), буди недоумение и поражда въпроси относно експертността на оценителите,  
ефекта от финансирането на заявените иновации за икономиката ни и устойчивостта на 
интервенциите след финализиране на договорите. Така например фирма "Ай Ти Инвестмънт" 
АД има одобрен бюджет в размер на 974 190 лв., срещу които ще внедри "иновативна 
софтуерна платформа "Виртуален Мол", с което ще предостави уникална услуга за онлайн 
пазаруване. Дружество "Нео Арт" ще получи 807 020 лв., за да внедри иновативна система за 
анализ и оптимизация на производствен процес. Според описанието на проекта системата 
"анализира група от файлове за печат, разделя ги на групи по цветове и търси оптималното им 
разпределяне във форматния лист". За "Алпи комерс" ООД са предвидени 628 624 лв. за 
"Внедряване на производство на дъвчащи бонбони и дъвки с пълнеж чрез екструдиране", а за 
"Импресия 99" ООД - 215 415 лв. за "Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния". 
Според описанието на проекта летящата чиния ще "подобрява българската иновационна 
система чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната 
инфраструктура"... Дали след внедряване на описаните новости страната ще мръдне от 
позицията на "плах новатор" или ефектът ще се ограничи до поредния бодряшки рапорт за 
успешно усвоени пари от еврофондовете - предстои да разберем.  
В една от програмите, насочена към подпомагане "Иновации на стартиращи предприятия" (с 
общ бюджет 45 млн. лв.) броят на регистрираните договори е 151. Сред спечелилите 
финансиране са "Фитибо" ООД, което ще получи 199 924 лв. за "Устойчиво развитие чрез 
енергийна ефективност и иновации". Целта на проекта им е "постигане на устойчив напредък на 
стартиращо иновативно предприятие чрез разработването на иновативна услуга с висок 
потенциал за последващо внедряване в икономиката". Каква точно е услугата, така и не става 
ясно. "Екзит смол фут" ООД ще получи 199 545 лв. за въвеждане на иновативни снегоходки, 
"Уеб батал геймс" ООД - 357 017 лв. за "Създаване на платформа за разработка на уеб 
стратегически игри", а "Айпринт" ООД - 340 686 лв. за "Онлайн система за изработване и 
отпечатване на календари от дома и офиса". За "Лаборатория за медицински решения" ООД 
ще има 364 230 лв. за нейните "Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, 
самочувствието и комфорта".  
Сякаш най-атрактивно сред иновациите на стартиращите предприятия е предложението на 
"Сийсайд бизнес солюшънс" ЕООД, обозначено като "Европейски проект за всички", чиято цел е 
"подпомагане на компаниите в България при усвояване на средствата, предоставени от ЕС, 
повишаване на тяхната конкурентоспособност и повишаване усвояемостта на Програмата като 
цяло". Одобреният бюджет за постигане на посочената цел е в размер на 83 920 лв.  
Програмата "Внедряване на иновации в предприятията" е с бюджет 224 млн. лв. и 
сключените договори по нея са най-много - 223. Изплатени към момента (де факто в края на 
програмния период) са едва 3,1 млн. лв., или 3.63%. И тук има изобилие от фамозни начинания  
"Брутал стрийт лайф" ООД ще получи 339 930 лв. за "Иновативен процес за производство на 
дизайнерски дънкови облекла", "Интерконсулт България" ООД - 903 661 лв. за 
"Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни решения в полза на бизнеса", а "Инфо 
клас" ООД - 352 125 лв. за внедряване на "Система за синхронно изследване и анализ на фокус 
група". Дружеството "Интерпред партнер" е защитило проект за "Подкрепа за производственото 
и пазарно внедряване на иновативен продукт в направлението салфетки с ламинация на 
пластовете и декоративна гофрация на горния лицев пласт". Бюджетът, с който ще разполага, 
възлиза на 338 264 лв. "Мултикомерс" ЕООД ще прави "производство на иновативна луксозна 
опаковъчна кутия" срещу 1 296 386 лв., "Мони 83" ООД - иновативна стойка за слънчобрани - 
286 092 лв., а "Елена 95" ЕООД - иновативни сладкарски изделия срещу 169 439 лв. "Офф 
Медия" АД ще получи 1 133 360 лв. за "Контекстно извеждане на информация и позициониране 
на реклама въз основа на автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на 
метод за семантично търсене" и т.н.  
Анализ на Световната банка сочи като слабости в частта за иновациите на ОП 
"Конкурентоспособност" компетентността на оценителите, които невинаги преценяват 
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степента на иновативност на предложенията; даване на преимущество на съответствието на 
административните изисквания към проектите за сметка на научните им качества и 
иновационен потенциал; ограничаване броя на кандидатите чрез някои от действащите в 
момента критерии за допустимост и опити да се избират от фирмите тези, които ще се развиват 
най-бързо. Подчертава се, че дългият, сложен и изключително бюрократизиран процес на 
кандидатстване обезкуражава предприятията да участват и да създават иновации. Тези 
проблеми не са за подценяване, но те се отнасят по-скоро до външната формална част на 
процедурата.  
За българските граждани и обществото ни като цяло от значение е самата същност на онова, 
което се финансира като иновативно, как то влияе на развитието на страната и на отделните 
региони, и променя ли с нещо качеството ни на живот. Индикатори за подобни въздействия в 
момента няма. Затова и се промъкват смешни проекти със съмнителна иновативност, след 
които ще остане единствено отчетът за "успешно" усвоените европари.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/provede-zala-presklyba-1407261.html  
Брой думи: 711  
 
 
Резюме: От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в България (ул. 
„Раковски" 124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и възможности 
през новия програмен период - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Предстоящи събития в страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ София  
СГС ще заседава по делото срещу Салахедин Бин Аладин от 10.30 часа.  
София  
Споразумение за прозрачно и обективно отразяване на предизборната кампания за Европейски 
парламент ще бъде подписано от 11,00 ч., в зала 42 на Централната избирателна комисия.  
София  
Среща на министър Цветлин Йовчев с посланици и дипломати по въпросите на сигурността в 
туризма ще се проведе в сградата на МВР. Брифингът ще започне в 15.00 часа.  
София  
Международен семинар по социални политики за хора с увреждания „Европа 2020 - 
Интелигентен, устойчив и включващ растеж" ще започне от 10.00 часа в Столична община (ул. 
Московска 33, зала 5, ет. 5). Семинарът е на тема: „Европа 2020 - Нови социални политики и 
услуги, европейски добри практики и партньорства".  
София  
Национална дискусия за бъдещата обща европейска селскостопанска политика ще се проведе 
от 11.00 часа в НДК. Във форума ще участва министърът на земеделието проф. Димитър 
Греков.  
София  
Данните за междуфирмената задлъжнялост и развитието на малкия и среден бизнес в 
България ще бъдат представени на бизнес закуска от 10.30 часа в „Бизнес зала" на хотел 
Crystal Palace.  
София  
От 11.00 ч. в зала „Средец" на хотел „Шератон" ще се проведе среща-дискусия с министъра на 
образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Събитието е част от поредицата "Уроци по 
лидерство".  
София  
Дискусия на тема: „Анонимни ли са дарителите в медиите?" организира Български дарителски 
форум. Дискусията ще се състои от 10.00 ч. в Бизнес сграда „Хил Тауър" - „Брейн Тръст", бул. 
„Дж. Баучер" 76 А, ет. 3.  
София  
От 10.30 ч. в Информационния център на Представителството на ЕК в България (ул. „Раковски" 
124) ще проведе информационна среща на тема „Добри практики и възможности през новия 
програмен период - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност".  
София  
Научен форум „Книгата - нашето по-смислено настояще"  
по повод Международния ден на книгата и авторското право ще започне в 9.00 часа в зала 208 
на УниБИТ.  
София  
От 12.30 ч. в сградата на КНСБ, ет. 11 в конферентна зала ще се проведе пресконференция на 
тема „Издръжката на живота през март 2014 г.".  
София  
Пресконференция на тема: „Възможни ли са алтернативи на 15 километровия тунел „Крупник - 
Кресна" на АМ „Струма"?". Събитието ще започне от 10.00 ч в пресклуба на БТА.  
София  
Екипът на българско-холандския проект „Новото тракийско злато" (НТЗ) ще представи 
успешния пример на Източните Родопи за устойчиво развитие чрез екотуризъм, биоземеделие 
и дива природа на пресконференция от 11.00 часа в пресклуба на БТА.  

http://www.cross.bg/provede-zala-presklyba-1407261.html
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София  
Програмата на Общонационален копривщенски събор ще бъде представена на 
пресконференция от 12.00 часа в пресклуба на БТА.  
София С прожекцията на документалния филм „Шевченко. Експедиция" ще бъде открита 
седмицата на съвременното украинско кино. Прожекцията ще започне в 20.30 часа в Дома на 
киното.  
София  
Автошествие във връзка с годишнината от геноцида над арменския народ ще се проведе от 
17.30 часа. Шествието ще тръгне от бул. Тодор Александров 31 към паметника на геноцида над 
арменците в арменските гробища.  
Варна  
От 10.00 часа ще се проведе съвместна инициатива на екип „Застъпници за пътна безопасност" 
и сдружение „Отворена младеж". Инициативата ще се проведе в Първа езикова гимназия, ул. 
„Подвис" №29.  
Варна  
Във връзка със 110-та годишнина на Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски" ще се 
проведе пресконференция в сградата на гимназията.  
Бургас  
Бургаският свободен университет и Дипломатическият институт към МВнР организират 
дискусия с участието на министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Темата на 
дискусията е „България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие". Дискусията 
ще започне в 11.00 ч., Бургаски свободен университет, зала „Изток". Министър Вигенин ще се 
срещне с обществеността в Бургас от 17.30 часа, в зала „Компас" на хотел България.  
Бургас  
Проблемите на спешната помощ в България ще бъдат обсъдени от 14.30 часа Аулата на МБАЛ 
Бургас. В събитието ще участва здравния министър Таня Андреева.  
Пловдив  
Жертвите на Арменския геноцид ще бъдат почетени с шествие по главната улица на Пловдив и 
митинг в двора на арменската църква в града . Шествието тръгва на в 18,30 от ДНА.  
Плевен  
Председатилят на общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов ще коментира обстановката в 
общината на пресконференция от 9.30 часа в пресклуба на БТА.  
Русе  
В Русе ще бъдат наградени участниците в национална образователна инициатива „Цветната 
олимпиада". Събитието ще се проведе от 17.00 часа в пленарната зала на Община Русе.  
Хасково  
Пресконференция на председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев ще се 
проведе в пресклуба на БТА от 11.00 часа.  
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Дата: 24.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/programa-konkyrentosposobnost-novata-1407427.html  
Брой думи: 630  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим 
откри третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за новия програмен период 2014 - 2020 г. 
Със становища и препоръки в дискусията за новата оперативна програма се включиха 
представители на бизнес организации, научните среди, банковия сектор, министерства и 
административни структури.  
 
Заглавие: Трето заседание на групата за разработване на ОП “Иновации и 
конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим 
откри третото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за новия програмен период 2014 - 
2020 г. Със становища и препоръки в дискусията за новата оперативна програма се включиха 
представители на бизнес организации, научните среди, банковия сектор, министерства и 
административни структури.  
В началото на заседанието зам.-министър Тасим представи индикативен план-график за 
разработването на ОПИК, според който актуализираният проект на програмата, в съответствие 
с предварителните коментари на Европейската комисия (ЕК) и окончателните текстове на 
регламентите, ще приключи до края на месец април, а до края на май предстои общественото 
обсъждане на готовия проект. Финализирането на ОПИК и изпращането й в ЕК за стартирането 
на официалните преговори трябва да стане през месец юни.  
В рамките на заседанието експерти на Министерство на икономиката и енергетиката 
представиха предварителните резултати от работата на четири екипа, които са насочени в 
различни направления: програмиране на ОПИК; изготвяне на анализ на ОПРКБИ 2007-2013 и 
препоръки за новия програмен период; предварителна оценка на ОПИК и по екологична оценка 
на новата програма.  
Разработеният проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" е 
базиран на два водещи документа , а именно Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 
Новата оперативна програма отговаря на приоритетите от споразумението за партньорство с 
ЕС за устойчив и интелигентен растеж. Програмата ще търси синергия между другите 
оперативни програми в България, националния бюджет, Националния иновационен фонд и 
други източници на финансиране, заяви зам.-министър Юнал Тасим и подчерта: В новата 
програма предложихме по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и нагласите на 
фирмите. Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като технологично 
обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и тези с 
дългосрочен ефект - развитие и внедряване на иновации. Ще бъде отчетена също така и 
необходимостта от интегрирани регионални инвестиции, които да бъдат насочени към най-
изоставащите региони не само в страната, но и в Европейския съюз, какъвто е Северозападния 
регион.  
Приоритет в новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се 
постави на Приоритетна Ос 1 - "Иновации, предприемачество и потенциал за растеж", като 72% 
от предвидените 1.413 млрд. евро по програмата ще се отделят за технологична модернизация, 
въвеждане на международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване 
на иновации. 25% ще бъдат за финансиране на Ос 2 - "Енергийна и ресурсна ефективност" за 
внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за 
повишаване на енергийната ефективност. Тя ще бъде основен инструмент за финансиране на 
малките и средните предприятия, а първата мярка, с която ще стартира програма, ще бъде 
технологично обновление на малките и средните предприятия.  
Представители на бизнес организациите и научните среди, които присъстваха на срещата, 
дадоха висока оценка на постигнатото по отношение на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", като изразиха мнение, че тя е насочена основно към бизнеса, 

http://www.cross.bg/programa-konkyrentosposobnost-novata-1407427.html
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постигнат е добър синхрон между определените конкретни цели и инструментите за тяхното 
постигане.  
По-рано днес, Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката, 
представи информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност" 2007-2013 г. на 
форума „Добри практики по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г. и Представяне на проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 
2014-2020 г.". Той подчерта, че плащанията към публичните и частните бенефициенти по 
приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по програмата от началото на 2007 г. до 31 март 2014 г. са в размер 
на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. или над 45% са изплатени само за последните 10 
месеца. От началото на мандата на новото ръководство на МИЕ до момента са сключени и над 
600 нови договора за безвъзмездна помощ. Тодор Чилов, началник на регионален сектор 
София в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", запозна 
участниците в събитието с добри практики от изпълнението на договори за безвъзмездна 
помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  


