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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 25.04.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 783  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Развитие на конкурентоспособността  
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с МИЕ, в която представяме 
ОП „Конкурентоспособност“. По традиция се срещахме с различни представители на 
българския бизнес, които имат реализирани проекти по програмата. В следващите пет рубрики 
ще променим формата и ще обобщим различни аспекти от програмата. Този петък ще си 
припомним преките ползи върху бизнеса на пет фирми от различни градове на страната.  
Фирмата на Мирослав Ангелов отваря цял нов завод в столицата благодарение на ОП 
„Конкурентоспособност“. Компанията се занимава с преработка на полиетилен и е ключова за 
опазването на околната среда.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността“  
 
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с МИЕ, в която представяме 
ОП „Конкурентоспособност“. По традиция се срещахме с различни представители на 
българския бизнес, които имат реализирани проекти по програмата. В следващите пет 
рубрики ще променим формата и ще обобщим различни аспекти от програмата. Този петък ще 
си припомним преките ползи върху бизнеса на пет фирми от различни градове на страната.  
Фирмата на Мирослав Ангелов отваря цял нов завод в столицата благодарение на ОП 
„Конкурентоспособност“. Компанията се занимава с преработка на полиетилен и е ключова за 
опазването на околната среда.  
Мирослав Ангелов: 5 проекта имаме спечелени по ОП „Конкурентоспособност“. През 2009 г. 
осъществихме проекта – утвърждаване като водещ предприятие в производството и 
рециклирането на опаковки от пластмаса на българския и международния пазар на стойност 
обща стойност около 5 млн. лв., от които са финансирани 2,5 млн. С този проект си закупихме 
машини за рециклиране, машини за производство на полиетилетиново фолио, както и машини 
за конфекциониране на торби за смет на ролка. До преди да работим с европроектите около 
10% от продукцията ни беше за износ. Към настоящия момент около 35% е за износ, като това 
започна, увеличаването на износа след осъществяването на първия проект, където започнахме 
по-сериозно да се занимаваме с рециклиране и производство на торби за смет, което се оказа 
добър експортен продукт. Вторият проект, 2011 г. – внедряване на нови технологии в 
производствения процес и диверсифициране на предлагането, като старт за създаване на 
конкурентни предимства на обща стойност 5,8 млн. лв., от които финансиране за 2,9 млн. лв. С 
този проект, целта му беше да развиваме нови производства, тъй като към тогавашния момент 
започна вече да се говори усилено и започнаха рестрикции по отношение на полиетолиновите 
торбички. До тогава нашата фирма беше известна основно с производство на полиетолинови 
торбички, като законодателните мерки доведоха последните години до ограничаване на този 
пазар, което наложи ние да инвестираме в други производства и технологии. Инвестирахме, 
построихме нов завод в София със собствени средства, където инсталирахме оборудване за 
производство на мастербачи – това са добавки за пластмасовата индустрия, което тези 
материали до този момент изцяло са от внос, ние сме първият производител в това 
направление. Оборудването беше доставено от Германия по програмата 
„Конкурентоспособност“. Сградата беше построена със собствени средства и банков кредит. 
Също така закупихме висококачествена машина от Италия с този проект, както и машини за 
конфекциониране на опаковки за хляб, една от които от Германия с някои специални 
приспособления, които ни позволиха също да започнем да предлагаме този продукт за експорт, 
което доста трудно налагаме на пазара, тъй като хранителна опаковка, малко трудно да се 
доверят западни партньори да закупуват от България за разлика от торбички и торби за смет, 
където е по-лесно да се… Но от миналата година вече имаме трайни взаимоотношения с 
партньори от Холандия, където също изнасяме този продукт – опаковка за хляб. Последния 
проект, който в момента завършваме е „Конкурентоспособност и зелен растеж чрез 
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разширяване на рециклиращи мощности“. Към момента вече инсталирахме новите машини за 
рециклиране, които увеличават капацитета на …, тъй като ние работим с доста замърсени 
отпадъци от полиетилинови, от разделното събиране, включително и от битовия отпадък на 
София и доста е сложна технологията да се изпере и подсуши, нали, отпадъка от полиетилен. 
С настоящата инвестиция двойно ще увеличим капацитета - от около 500 на 1 000 тона месец 
на производство на гранулат от замърсени фолиа, които биват торбички, индустриални фолиа 
и от селско стопанство могат да бъдат отработвани от нашия завод. Проектът е на стойност 3,6 
млн. лв., които ще бъдат финансирани 50%. Казвам, че тези, защото този проект в момента 
изпълняваме. Технологията на проекта е, че ние съ6с собствени средства и банкови кредити 
реализираме проекта, след което получаваме 50% след завършване. Част от финансирането 
се получава на траншове в процеса на изпълнение. Финалното плащане – след извършване на 
одит и изцяло приключване на проекта.  
Репортер: Огромен скок в качеството на продукцията си отбелязва Пламен Великов, който 
ръководи фирма за производство на бои.  
Пламен Великов; Казвам го основно примерно – ако произвеждаме някаква боя и там не излезе 
цвета, има доста сериозни фактори, в момента го избягваме, благодарение на точното 
ангажиране на технологията, която сме въвели. Значи, тази голяма точност ни съкращава много 
време, съкращава ни много ресурси, имаме и повторяемост на всички партиди, имаме 
инспектори, които замерват абсолютно всяка партида и всяка кофа.  
Репортер: Което реално означава, че ако един клиент си купи от магазина ваша боя сега и 
следващата кофичка, ще бъде сигурен, че те са абсолютно един и същи цвят?  
Пламен Великов: Дори и след една година да бъде, пак ще бъде абсолютно същия. Това е 
абсолютно вярно. Другото, което практически е полезно в цялата тази работа е, че ние 
направихме и много добър, качествен контрол.  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1315  
 
 
Резюме: Водещ: Добър ден в петък, 25 април! Аз съм Радина Христова, на тонрежисьорския 
пулт е Биляна Харизанова. Започва предаването „Пари за вашия бизнес”. И днес ще Ви 
представим един от успешните бенефициенти по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Фирмата се намира в Димитровград и е изпълнила вече два проекта 
по програмата и чака резултатите за следващия си проект. А вие останете с нас!  
 
Текст: Водещ: Добър ден в петък, 25 април! Аз съм Радина Христова, на тонрежисьорския пулт 
е Биляна Харизанова. Започва предаването „Пари за вашия бизнес”. И днес ще Ви представим 
един от успешните бенефициенти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Фирмата се намира в Димитровград и е изпълнила вече два проекта по програмата и чака 
резултатите за следващия си проект. А вие останете с нас!  
Фирмата на Пламен Цонев се занимава с производството на дамски чанти и кожени аксесоари. 
Създадена е през 1972 г., като държавно предприятие. През 94-а година е закупена от 
чуждестранен инвеститор. Предприятието извършва своята дейност върху 7 000 кв. М покрита 
площ. Разполага с цех за кроене, пет цеха за производство, цех за изработване на мостри, цех 
за опаковка и контрол на качеството. Има специално създаден отдел, чиято отговорност са 
подизпълнителите. Технологичната част при изработката на мострите, кроенето, 
окачествяването, опаковката и спедицията се извършват от фирмата. Както вече споменах, 
фирмата е един от успешните бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” с два проекта и трети, за който очаква 
решение. Повече за фирмата, проектите и бъдещите планове ще научим от управителя Пламен 
Цонев.  
Пламен Цонев: Нашето предприятие има една програма, наречена 2007 – така ние сме си я 
нарекли – за модернизация на цялото предприятие. И като част от тази наша, собствена 
програма успяхме да се включат и тези два проекта по „Конкурентоспособност”, без помощта 
на които програмата ни нямаше да се осъществи или щеше да се осъществи в някакъв срок, 
който е безсмислен, пет – седем години. Така успяхме за три години да преоборудваме а 90% 
предприятието и да стане едно от модерните предприятия в нашия бранш. Говоря в световен 
мащаб, не само в България. Двете програми... с едната подменихме близо 60, до 70% от 
техниката, а с втората успяхме да доизградим нашия кроячен цех, който в момента, както казах, 
е един от най-модерните в Европа. Очакваме с новата сесия, ако успеем отново да се 
класираме, тотално да завършим преоборудването на нашето предприятие, което несъмнено 
ще осигури доста по-лек живот в бъдещите от три до пет години, тъй като единственият начин 
за оцеляване на световния пазар – защото нашето предприятие работи изцяло, на 99% за 
водещи италиански фирми в областта на модата – в следващите години ще е доста трудно за 
предприятията, които не са се модернизирали, да оцелеят, чисто ценово, на пазара.  
Водещ: Срещахте ли трудности, докато работехте по двата проекта и подготовката, разбира 
се, за третия? Със сигурност сте имали успехи и неуспехи. От къде дойдоха те и смятате ли, че 
сега тези трудности са преодолени?  
Пламен Цонев: Това го повтарям непрекъснато. Единственият човек, който е в див възторг от 
администрацията и особено на регионално ниво. Говоря за офиса в Стара Загора на Агенцията 
за малки и средни предприятия. Определено първо трябва човек да се настрои, че това е една 
бюрократична машина и трябва да се спазват правилата, които са заложени. Вярно е, че 
подготовката на един... на едно такова финансиране и след това отчитането му пред 
изпълнителния орган е много тежка задача. Само ще Ви кажа, че когато отчитахме единия от 
двата търга, ние занесохме в Агенцията за малки и средни предприятия в Стара Загора 21 000 
страници отчет. Аз обаче не казвам, че това е трудност. Това са правила. Иска се да се снима 
камионът, когато влиза в завода, с машините. Иска се да се снима камионът, когато се отваря и 
на всеки кашон да пише бенефициента и изпращача. Добре, правила. Ние ги снимаме и ги 
прилагаме, щом се изискват. И от тази гледна точка ние нямахме никакви проблеми. Освен 
това, непрекъснато в наша помощ ни беше офисът в Стара Загора. Не само, че са контролиращ 
орган, тъй като ние сме неграмотни да поддържаме един такъв бюрократичен проект, те ни 
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съветваха: сега това се прави така. Ние избрахме начин, по който да работим с Министерството 
– непрекъснато да ни контролират как провеждаме търговете, как организираме доставките. Те 
ни съветваха. Честно да Ви кажа, аз съм в див възторг от представителите на Министерството 
в региона, които са в Стара Загора. Разбира се, трудностите – много е тежка бюрократичната 
машина. Задължително трябва всеки един, който започне да работи, трябва да знае, че на 
практика има достатъчно много документи, които трябва да се изготвят, но това не значи, че не 
трябва да се изготвят и да се прави правилният отчет.  
Водещ: Г-н Цонев, Вие споменахте, че колегите в Стара Загора са Ви помагали много, в самия 
офис, през който минават проектите по оперативната програма. Необходима ли Ви беше и 
помощта на консултантска фирма. Голяма част от бенефициентите са използвали такива.  
Пламен Цонев: Не, не е необходима. Тя е задължителна. Значи, който иска наистина да може 
да представи проект, отговарящ на изискванията, задължително трябва да се ползва, според 
мен, консултант. Тъй като, повтарям, ние, производствените предприятия, не сме достатъчно 
грамотни да осигурим бюрократичната... бюрократичното изпълнение на един такъв проект. 
Ползваме консултанти, препоръчвам на всеки. Но, разбира се, много трябва да се внимава с 
консултанта, защото повечето от тях са само на приказки консултанти. Това е много важно.  
Водещ: Сега, като се обърнете към вашата фирма и малко назад във времето, успяхте ли с 
помощта на тези проекти да станете по-конкурентоспособни? Разширихте ли пазарната си 
ниша, която заемате? Успяхте ли да увеличите производството и разбира се, доходите на 
фирмата?  
Пламен Цонев: Във всички аспекти резултатите са прекрасни. Отделно от това, че и самата 
конюнктура на пазара към момента е много благоприятна за нашия бизнес. Хиляди външни 
фактори. Но що се отнася до обема на произведената продукция, само ще Ви дам един пример. 
За 2013 г. ние имаме произведени близо 200 000 изделия. За първите три месеца на тази 
година – вземете до момента, защото ние имаме много сериозна корпоративна система – ние 
имаме 100 000 изделия. Тоест, 50% от това, което сме произвели за миналата година, ние сме 
произвели за малко повече от три месеца или три месеца и половина. Увеличението е с над 35 
– 40% в обема на произведената продукция. Отделно от това, фабриката 2011 г. беше към 178 
човека личният състав. Към момента вече сме над 270 човека. Погледнете колко работни места 
са отворени допълнително и то благодарение на цялата тази модернизация, изобщо на тази 
програма 2007, която Ви казвам. Отделно от това себестойността на изделието. Аз определено 
гледам, наблюдавам как тя е спаднала с над повече от 15% спрямо минали периоди, което 
автоматически ни позволява да заделим средства за нови инвестиции. Работните заплати на 
хората. За последните три години сме успели да повишим работната заплата с над 25 – 30%. 
Социалната атмосфера – съвсем различно нещо от преди три години. И не знам кое не е с 
положителен знак от всички параметри за една фирма.  
Водещ: Навлизаме в нов програмен период. Вие казахте, че изчаквате в момента резултатите 
от последното си кандидатстване през декември. Но поглеждате ли вече и в бъдещето? 
Очаквате ли новите схеми, които ще излязат по оперативната програма? Имате ли амбиции 
отново да кандидатствате?  
Пламен Цонев: Разбира се. Ще кандидатстваме, докато има такива програми. Винаги ние, 
освен примерно по „Конкурентоспособност”, в момента изпълняваме и един проект, много 
интересен, по „Иновации”. Създаваме собствени машини, тъй като нашата промишленост е 
малко изостанала поради външни фактори, изобщо в световен мащаб, като автоматизация. Ние 
се занимаваме с това нещо и в момента имаме вече три патента реализирани, които са 
регистрирани. Тоест, полезни модел машини, които изцяло автоматизират различни процеси от 
нашето производство. А за всички бъдещи периоди от тук нататък смятам, че винаги има какво 
да се подобри и да бъде... единственият начин да бъдеш конкурентен е като намаляваш 
себестойността чрез увеличаване на степента на автоматизация и степента на организация на 
самото предприятие.  
Водещ: Г-н Цонев, много Ви благодаря за отделеното време! Пожелавам Ви същия и дори още 
по-голям и занапред и дано да имаме отново поводи да се чуваме във връзка с този успех.  
Пламен Цонев: Благодаря Ви много! Благодаря Ви! Всичко хубаво!  
Водещ: Чухме Пламен Цонев, управител на фирма-бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.  
 



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
6
/2

0
1
4

 

Национални печатни медии  
 
Дата: 26.04.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 1,5  
Брой думи: 1891  
 
Резюме: Очакваме старта на два дългоочаквани фонда по JEREMIE - за мецанин и за 
съвместни инвестиции, ИАНМСП обяви нов начин за подпомагане на българското участие на 
изложения и ще обяви конкурс за нова информационна система, а строежът на Sofia Tech Park 
започва Третата годишна кръгла маса Bulgarian ICT Watch "Сътрудничество между ИКТ бизнеса 
и държавата за успешен ИКТ износ", организирана от ICT Media и Българска асоциация на 
софтуерните компании (БАСКОМ) на 22 април в София, премина с много интересни новини, 
дискусии и заключения. 
 
Заглавие: ТРЕТА ГОДИШНА КРЪГЛА МАСА BULGARIAN ICT WATCH: 
Интернационализацията на ИКТ бизнеса и МСП са приоритет за България  
Подзаглавие:  
Автор: Тихомир ИВАНОВ  
Текст: Очакваме старта на два дългоочаквани фонда по JEREMIE - за мецанин и за съвместни 
инвестиции, ИАНМСП обяви нов начин за подпомагане на българското участие на изложения и 
ще обяви конкурс за нова информационна система, а строежът на Sofia Tech Park започва 
Третата годишна кръгла маса Bulgarian ICT Watch "Сътрудничество между ИКТ бизнеса и 
държавата за успешен ИКТ износ", организирана от ICT Media и Българска асоциация на 
софтуерните компании (БАСКОМ) на 22 април в София, премина с много интересни новини, 
дискусии и заключения. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин 
Димитров обърна внимание на два дългоочаквани фонда по JEREMIE, до чийто старт сме 
близо, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) Евгений Иванов анонсира, че ще бъде въведена ваучерна 
система за подпомагане на участието на български МСП на изложения и че агенцията ще 
работи по внедряването на нова информационна система, свързван с т. нар. SME тестове, а 
изпълнителният директор на Sofia Tech Park (София тех парк) арх. Елииа Панайотова обяви, че 
първата копка на този също дългоочакван проект ще се случи съвсем скоро. Беше дискутирано 
и повишението на максималния осигурителен праг и влиянието му върху ИКТ бизнеса у нас.  
Събитието бе част от проекта Bulgarian ICT Watch, осъществен със съдействието на 
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), Българската асоциация по 
информационни технологии (БАЙТ), Българската аутсорсинг асоциация (БАА), Българската 
агенция за инвестиции (БАИ) и ИАНМСП. Генерален партньор на събитието беше InterConsult 
Bulgaria (ICB, Интерконсулт България), а официални партньори бяха Datecs (Датекс) и 
Nemetschek Bulgaria (Немечек България).  
"В момента очакваме да започне да функционира фонда по JEREMIE за съинвестиране и се 
надявам в най-скоро време да решим проблема и с мецанин фонда", заяви Красин Димитров.  
Той добави, че по отношение на експорта и ИКТ продуктите и услугите са успели за последните 
осем месеца заедно с Българската банка за развитие да разработят за пръв път нови модели 
на финансиране на микро и малки предприятия, т. нар. продукти за предекспортно и 
следекспортно финансиране. "Към тях искам да прибавя и продуктите, които обезпечава 
Българската агенция за експортно застраховане. С Всички тези инструменти и с дизайна на 
специфичен инструмент, отговаряш на нуждите на ИКТ сектора, можем да постигнем точно този 
баланс в екосистемата, който липсва в момента, а именно осигуряването на специализиран 
финансов инструмент, който да финансира и стартиращия бизнес, и програми, предвидени в 
следващия програмен период за предприемачество, и по-големи проекти, за които вече има 
договорености с партньори било чрез matchmaking, или чрез други форми на контрактиране 
между фирмите", каза той.  
Заместник-министърът заяви, че МИЕ работи с редица представители на ИКТ бранша и с 
институции, като Световната банка, по стратегията за интелигентна специализация, където са 
изведени и националните приоритети.  
MKT приоритетите са в софтуерните продукти, тъй като услугите вече имат достатъчно добро 
ниво на развитие, посочи той. Има възможности, които трябва да бъдат допълнително 
проучвани и държавата да създава съответните облекчения там, където бизнесът иска, или 
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чрез специално разработени финансови инструменти да осигурява помощ в сфери, където 
бизнесът не може веднага да достигне до крайния финансов резултат, т. е. мостовото 
финансиране, от което повечето фирми се нуждаят, особено малките компании и стартъпите.  
"Преди повече от 15 години българската софтуерна индустрия тръгна от услугите и все още 
продължава да предлага повече услуги, отколкото продукти. Ние в асоциацията през 
последните 5-6 г. непрекъснато мислим точно за тази добавена стойност - как да прехвърлим 
опита и знанията, натрупани благодарение на работата по международни проекти, към 
създаването на продукти. Това е дълъг и тежък процес, но хубавото е, че малко по малко 
започва да се случва, коментира Георги Брашна-ров, председател на БАСКОМ и на УС на ЕСИ 
Център Източна Европа, както и управител на Nemetschek Bulgaria. - Виждаме, че 6 сектора има 
потенциал и натрупана критична маса. Само за година след създаването на два миниатюрни 
фонда, които досега са изхарчили едва няколко милиона евро, изведнъж се почувства огромна 
разлика и ентусиазъм, че нещата може да започнат да се случват. Надеждата ни е, че те няма 
да спрат, а ще се развият."  
Стоян Боев, заместник-председател на УС и председател на Комисията по международно 
сътрудничество, европейски проекти и програми на БАЙТ, член на БАСКОМ, съосновател на 
Българския ИКТ клъстер и управител на ICB, коментира, че за развитието на българското ИКТ 
производство е много важна клъстеризацията, защото малките фирми трябва по някакъв начин 
да се съюзят, за да бъдат по-ефективни на международния пазар. Твърдение, с което се 
съгласи и заместник-министърът.  
Останалите приоритети са обвързани с експортната специализация на държавата, посочи 
Красин Димитров. "България е специализирана експортно в хранителния сектор, 
машиностроенето, фармацевтиката и най-вече износа на суровини, основно цветни метали. 
Вместо тези суровини да напускат държавата, добре е чрез ваши продукти и услуги да се 
развиват такива индустриални производства, които да могат да автоматизират и да 
преработват тази продукция, за да можем да излезем на глобалния пазар с високотехнологични 
продукти с добавена стойност. В момента по-голямата част от индустриалния сектор не работи 
на максималния си капацитет, т. е. все още може държавата да расте минимално въз основа на 
съществуващите мощности. Но когато стигнем нашия таван, ако не направим този 
технологичен скок и не привлечем нужните инвестиции в следващите няколко години", обясни 
той.  
Също така заместник-министърът заяви, че се надява с електронизацията на икономиката, 
съгласно оценките на Digital Europe, да се постигнат 2% растеж на БВП. "В момента 
разполагаме със 140 млн. лв., от които 40 млн. лв. вероятно ще отидат за доставката на 
широколентов Интернет във всички региони в България, а останалите ще са за свързването на 
електронните регистри и за създаването на нова платформа, върху която да стоят нови 
програми, които да облекчат бизнеса", сподели той.  
Елемент от тази електронизация ще бъде и нова автоматизирана информационна система в 
ИАНМСП, за изграждането и внедряването на която агенцията съвсем наскоро е спечелила 
конкурс по ОПАК, сподели Евгений Иванов. Сега предстои да бъде обявен конкурс за 
обществената поръчка.  
"Понастоящем имаме експортен портал, обхващащ всички изнасящи компании, и нашата идея с 
този проект е, надграждайки портала, да постигнем максимален обхват на малкия, средния и 
микро бизнеса в страната. Ще направим крачка към това системата да бъде съвместима с 
усилията, които правителството полага за изграждане на е-правителство. Искаме и в реално 
време да можем да извършваме т. нар. SME тестове, което е изискване на ЕК и е изключително 
полезно за самия бизнес, защото всяко едно законодателно решение, което предстои да влезе 
в сила, регулиращо икономическите отношения в държавата, се подлага на такъв тест. Така ще 
мислим първо за малките и ще разбираме по-лесно какво би се получило при евентуални 
законодателни изменения", обясни ръководителят на агенцията.  
Ивайло Славов, член на борда на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен 
директор на Bulpros Consulting (Булпрос Консултинг), посочи, че държавата трябва да създаде 
по-добри условия за съществуването и растежа на МСП у нас. "Това включва участието в 
различни програми и иновативни проекти, Националния иновационен фонд и др., които обаче 
са трудни и тромави поради административната тежест, каза той. - На места с много 
консултации моята компания стига дотам, че може да подаде документи и да участва в проекти. 
А какво им е на фирмите с пет човека, които са силно иновативни, защото следват някаква идея 
в първата и фаза? Те, ако искат да участват, нямат шанс. Затова е важен този SME тест и ще 
бъде разумно да помислим как може да се помогне на малките предприятия да участват по-
дейно в тази екосистема."  
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Що се отнася до Националния иновационен фонд, "процедурата трябва да бъде изчистена и в 
тази сесия се постарахме да го направим, защото наистина е тромава, а за иновациите е 
изключително важно да бъдат направени в срок - коментира Евгений Иванов. - Но има правила, 
а и ние подлежим на различни одити, проверки и т. н. и не можем да си позволим с едно наше 
действие да компрометираме целия процес. Обаче трябва да отчетем и нещо друго - според 
мен, този финансов инструмент стартира в един много подходящ период, когато предходният 
програмен период завършва, а следващият все още не е стартирал, факт е, че в предишната 
сесия имаше 67 подадени проекта, а сега са 152".  
Иванов сподели с аудиторията и идея, свързана с интернационализация на бизнеса, която 
предстои да бъде реализирана, тъй като е съгласувана на най-високо равнище в държавата и 
има одобрение за нея. Става въпрос за участия на фирми на изложения, финансирани чрез 
ваучерна система.  
По определени критерии ще се преценява целесъобразността на участието на всяка една 
компания на дадено изложение. Ако участието покрие нужните критерии, фирмата получава 
ваучер, чрез който държавата й гарантира възстановяването на даден разход в определен 
размер. Целта на това нововъведение е повече предприятия от повече браншове да имат 
възможност да излязат в други страни, обясни той.  
Светослав Младенов, изпълнителен директор на БАИ, също подчерта, че в лицето на 
агенцията технологичният бизнес има стабилен партньор. "Опитваме се релевантната 
информация да достига до всички - както относно условията за финансиране, така и новите 
неща, които се случват. Винаги сме отворени, дори при първата ни среща изявих най-голямо 
желание да се включите в сайта ни и в месечния ни бюлетин, който издаваме вече от 6-7 
месеца, където се намира най-актуалната информация за законовите промени, условията за 
инвестиции, новите компании, предстоящите и реализираните проекти. Надявам се по този 
начин да допринесем за положителния имидж както на страната, така и на ИТ индустрията като 
цяло", посочи той.  
Част от развитието на българската технологична екосистема ще бъде и Sofia Tech Park, проект, 
който вече няколко години върви бавно към своята реализация и най-сетне, след около месец, 
ще бъде направена първата копка за парк; следствие на година и половина усилена работа, 
обяви арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на дружеството.  
***  
ИКТ БРАНШЪТ: ПОВИШАВАНЕТО НА МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ НАКАЗВА 
ЦЕЛИЯ СЕКТОР  
Георги Брашнаров и Стоян Боев изказаха своите притеснения, че нарастването на 
максималния осигурителен праг се явява мярка, наказваща целия ИКТ сектор, където 
заплатите са високи.  
През следващите три години максималният осигурителен доход ще се повишава плавно и ще 
достигне 3000 лв. през 2017 г. В момента таванът е 2400 лв., догодина се очаква да е 2600 лв., 
а през 2016 г. - 2800 лв., според средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., 
която правителството прие на 16 април. Тези промени силно ще засегнат ИКТ бранша, където 
голям процент от служителите получават над 3000 лв., според съвместно изследване на 
БАСКОМ и БАИТ. Според Стоян Боев, тук е мястото на държавата, задавайки правилата, да не 
бъде несправедлива към ИКТ сектора.  
Красин Димитров подчерта, че правителството не променя из основи данъчно-осигурителната 
система, но и не може да си позволи да я направи прекалено сложна и раздробена. "Много 
важен индикатор за инвеститорите, за да изберат дадена държава, е предвидимостта на 
системата, заради това и основните данъци - корпоративно и лично подоходно облагане - не се 
променят към сегашния момент, включително дивидентите и реинвестирането на печалбата. 
Когато в една система се нароят много подсистеми и всеки един икономически сектор се 
регулира поотделно, тя става все по-тромава и сложна за управление, както и за разбиране от 
страна на инвеститорите. До момента българското законодателство е изградено върху подхода 
да няма диференциране за отделните сектори. Това е по-устойчив модел на регулиране, 
защото говорим за макроикономическа стабилност, в която нямаме прекалено много правила, 
различни за отделните отрасли, създаващи неравнопоставеност в някакъв аспект", обясни той. 
В следващия материал от събитието, фокусиран върху втората сесия на кръглата маса - 
"Пазарът на ИТ продукти в страните-целеви пазари за българския бизнес", очаквайте 
отразяване на презентацията на Галатея Коликова, ръководител на Службата по търговско-
икономически въпроси към Посолството на Република България в гр. Стокхолм, Кралство 
Швеция, с акредитация за Норвегия и Финландия.  
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Дата: 26.04.2014  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 4  
Брой думи: 696  
 
 
Резюме: Като всяка важна институция в държавата и болницата "Св. Георги" разчита на 
компетентността и броя на работещите. Днес те са 2586, като от тях 57 или 21,54% са 
хабилитирани лица: 26 професори и 40 доценти. Лекарите с една специалност са 290 - 52,07 % 
от висшия медицински персонал, а тези с 2 специалности - 156 души - 28%. Лекарите без 
специалност са 111. Висшият немедицински персонал включва 72 експерти в различни области. 
Медицинските специалисти по здравни грижи са 1006.  
 
Заглавие: Болницата "Св. Георги" навърши 135 години  
Подзаглавие: Най-голямата болница в страната - УМ БАЛ "Свети Георги" в Пловдив, е и 
първата, създадена след Освобождението у нас. Лечебното заведение е основано на 1 май 
1879 г.  
Автор:  
Текст: Като всяка важна институция в държавата и болницата "Св. Георги" разчита на 
компетентността и броя на работещите. Днес те са 2586, като от тях 57 или 21,54% са 
хабилитирани лица: 26 професори и 40 доценти. Лекарите с една специалност са 290 - 52,07 % 
от висшия медицински персонал, а тези с 2 специалности - 156 души - 28%. Лекарите без 
специалност са 111. Висшият немедицински персонал включва 72 експерти в различни области. 
Медицинските специалисти по здравни грижи са 1006.  
Всички тези всеотдайни хора са участвали в лечението на 75 925 пациенти, преминали през 
болницата през 2013 г. През най-посещаваното спешно отделение - това на болницата през 
2013 г., са преминали 108 196 пациенти, като 76 482 от тях не са били хоспитализирани, но са 
били изследвани и консултирани в зависимост от здравословния проблем.  
Броят на леглата във всички 35 клинични звена на болницата е 1345 - най-големият за 
страната. След като заработи новото отделение по фтизиатрия към Клиниката по пулмология, 
общият брой на местата за прием ще се увеличи на 1385, уточнява изпълнителният директор 
на болницата проф. Карен Джамбазов.  
Само през изминалата година са извършени 27 675 операции - с много голяма сложност са 
4733, големите - 7216, средните -11 718, а малките - 4008. От анализа е видно не само, че 
броят на извършените операции е изключително голям, но и че най-сложните спешни операции 
в региона се извършват именно в болницата "Св. Георги", която разполага и с няколко уникални 
за региона звена: отделение по инвазивна кардиология; клиника по кардиохирургия; клиника по 
неврохирургия; клиника по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия, по лицево-
челюстна хирургия; по хематология, по онкохематология; по детска хирургия.  
В настоящия момент просрочените задължения на болницата са намалени на 7-8 млн. лева 
вследствие на изпълнена поредица от мероприятия за стабилизиране и подобряване на 
финансовите показатели. Затова и пловдивската университетска болница се определя като 
най-динамично намаляваща дълговете си и най-активно инвестираща в нова апаратура и 
обучение на персонала държавна болница.  
Инвестирани са над 28 млн. лева собствени средства, за да се поддържа най-високото ниво на 
компетентност. Със спечелени проекти по оперативни програми на ЕС е внедрена техника за 
над 7 млн. лева.  
В началото на май 2013 г. заработи обновено спешно приемно отделение, както и хибридна 
операционна зала в Клиниката по съдова хирургия и ангиология. Сред мащабните мероприятия 
на лечебното заведение е и новият високотехнологичен център за образна диагностика на 
стойност 6,7 млн. лева, финансиран изцяло със средства по ОП "Регионално развитие".  
По ОП "Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия 2007 - 2013" е 
финансиран проектът "Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми на глава 
и шия". Технологичното оборудване е на стойност близо 2,8 млн. лева, от които 50 процента са 
собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за България. 
Вложени са 200 хил. лева за реализиране на проект за оборудване на зала за мини-инвазивна 
и ендоскопска хирургия, като 90% от сумата е предоставена по Програма за донорска помощ на 
японското правителство.  
Сред останалите успешни инициативи на лечебното заведение е и проектът "Създаване на 
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен 
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район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за 
оториноларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия". Проектът се реализира в 
рамките на 24 месеца съвместно с Медицинския университет в Пловдив.  
Лечебното заведение реализира и обучение на 2490 свои служители по проект "Развитие на 
човешкия капитал".  
Клиниката по лъчева терапия на УМ БАЛ "Свети Георги" е единствената в страната, която 
разполага с два линейни ускорителя от висок клас, което позволява в университетската 
болница да се лекуват по 140 болни на ден при 7-часово натоварване на апаратите в петте 
работни дни на седмицата.  
Университетската много-профилна болница за активно лечение "Св. Георги" е приемник на 
разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на дружеството "Св. 
Пантелеймон". Първият управител е д-р Стоян Чомаков, а персоналът включва петима лекари 
и една старша сестра. В последвалите години лечебницата е наречена Пловдивска 
първостепенна болница и придобива статут на държавно лечебно заведение. От малките 
постройки на Джендем тепе постепенно болницата се премества в настоящата си база 1 на бул. 
"Васил Априлов" № 15 А, база 2 - хирургичния блок на бул. "Пещерско шосе" № 66.  
Болницата официално отбелязва годишнината си на 9 май т.г.  
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Дата: 26.04.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 10,11  
Брой думи: 1639  
 
 
Резюме: Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени 
поръчки и сключените договори по тях. Анализът "Мониторинг на сключените договори по 
обявени обществени поръчки" за януари-март 2014 г." е изготвен на база данни на Агенцията за 
обществени поръчки, обработвани в Камарата на строителите ежедневно. Основните 
тенденции, които се очертават след направения анализ от експертите на КСБ за контрактите в 
сектор "Строителство" по критерий "стойност" за 2013 г., са: 51,5% са сключените договори за 
строителство, 36,8% доставки, 11,7% услуги. 
 
Заглавие: Сключени договори по обществени поръчки януари-март 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Таня БЪЧВАРОВА, гл. експерт, екип КСБ, "Анализи и мониторинг"  
Текст: Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени поръчки 
и сключените договори по тях. Анализът "Мониторинг на сключените договори по обявени 
обществени поръчки" за януари-март 2014 г." е изготвен на база данни на Агенцията за 
обществени поръчки, обработвани в Камарата на строителите ежедневно. Основните 
тенденции, които се очертават след направения анализ от експертите на КСБ за контрактите в 
сектор "Строителство" по критерий "стойност" за 2013 г., са: 51,5% са сключените договори за 
строителство, 36,8% доставки, 11,7% услуги. За първото тримесечие на т.г. отрасъл 
"Строителство" заема втора позиция с 34% от общо подписаните контракти по обект на 
поръчката след сегмента "доставки". Броят им в сектора от януари-март 2014 г. е 333 на 
стойност 815 млн. лв. Наблюдава се изоставане в сравнение със същия период на 2013 г. от 
4,9% за броя на търговете и намаление от 13,2% на стойността. По брой те са разпределени, 
както следва:  
S Сградно строителство - 117 контракта, или 35,1% от всички.  
S Инженерна инфраструктура - 121 договора, или 36,3%.  
S Енергийна инфраструктура - 65 контракта, или 19,5%.  
S ВиК - 30 договора, или 9,1%.  
Инженерната инфраструктура е доминиращ сегмент по критерий "брой" при сключените 
договори в отрасъл "Строителство" за януари-март т.г. Следват я сградно строителство, 
енергийна инфраструктура и ВиК.  
Сключени договори по критерий "стойност"  
S Сградно строителство - сключените договори са на стойност 105 млн. лв., или 12,8% от 
общата стойност на контрактите по обявени обществени поръчки за периода януари-март 2014 
г.  
S Инженерна инфраструктура - контрактите са за 424 млн. лв., или 52% от общата стойност.  
S Енергийна инфраструктура - контрактите са за 142 млн. лв., или 17,4% от общата стойност.  
S ВиК - сключените договори са на стойност от 144 млн. лв., или 17,7% от общата стойност.  
Подписаните контракти по критерий "стойност" при инженерната инфраструктура са с най-
висока цена, следвани от ВиК, енергийно строителство и сградна инфраструктура.  
Разпределение на регистрираните В ЦПРС фирми по критерий "персонал"  
Сключените договори за първото тримесечие на 2014 г. са 333. На стойност 815 млн. лв., както 
следва:  
Малки строителни фирми - 109, или 32,7% от общо сключените договори за разглеждания 
период. Наблюдава се ръст от 14,7% в сравнение с януари-март на 2013 г.  
Средни строителни фирми - 178, или 53,5% от общо подписаните контракти. Има незначителен 
спад от 4,3% спрямо същия период на миналата година.  
Големи строителни компании - 37, или 11,1% от общо сключените договори за разглеждания 
период. Спадът е от 31,5% в сравнение със същия период на 2013 г.  
Нерегистрирани фирми в ЦПРС на КСБ са общо 9, или 2,7%. Намалението е 47,1% спрямо 
първото тримесечие на м.г.  
По критерий "нетни приходи от продажби и персонал"  
Малки фирми - сключените договори са за 148 млн. лв., или 18,2% от стойността на общо 
подписаните за януари-март 2014 г. Наблюдава се ръст от 517%, или 124 млн. лв., в сравнение 
със същия период на 2013 г.  
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Средни фирми - сключените контракти са за 341 млн. лв., или 41,8% от стойността на всички. 
Има ръст от 36% спрямо първото тримесечие на миналата година.  
Големи фирми - сключени са договори за 326 млн. лв., или 40% от всички. Наблюдава се спад 
от 51% в сравнение със същия период на 2013 г.  
Нерегистрирани фирми в ЦПРС са подписали контракти за 0,3 млн. лв., или 0,04% от общата 
стойност на сключените договори.  
86,5% от сключените договори се изпълняват от малки и средни фирми. Разпределението на 
контрактите се определя основно от вида на обществената поръчка и изискванията към 
изпълнителя. Обекти от голям мащаб и на висока стойност носят големи рискове и могат да се 
реализират единствено от средни и големи фирми по критерии "персонал" и "нетни приходи от 
продажби".  
Нараства процентно делът на сключените договори, изпълнявани от малките фирми, в 
сравнение със същия период на 2013 г.  
Договори по сегменти  
Контрактите, подписани по обявени търгове в сегмента "инженерна инфраструктура", са 121. 34 
са с малки фирми, или 28,1% от всички. 64 са със средни фирми, или 52,9% от сключените 
договора в сегмента. Големите са 18, или 14,9%. 5 са контрактите с фирми без регистрация в 
ЦПРС на КСБ, или 4,1%. Доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки 
фирми и на последно място по участие са големите компании.  
Договорите в сегмента "сградно строителство" са 117. От тях 49 са с малки фирми, или 41,9% 
от сключените договори в сегмента. Контрактите със средни фирми са 58, или 49,6%, а с 
големи - 8, или 6,8%. 2 са фирмите, които не са регистрирани в ЦПРС, но са подписали 
договор. Преобладават подписаните контракти от средните фирми, следват малките и на 
последна позиция са големите компании, изпълняващи обекти по сегмента "сградно 
строителство".  
65 са контрактите в сегмента "енергийна инфраструктура". От тях 23, или 35,4%, са с малки 
фирми, 31, или 47,8% - със средни, 9, или 13,8%, са с големи. 2, или 3%, са нерегистрираните в 
ЦПРС на КСБ компании, подписали договор в сегмента. Тук доминират сключените контракти 
от средни фирми, следвани от малките и най-нисък процент е за големите.  
Във "ВиК" сегмента договорите са 30. От тях 3, или 10%, са с малки фирми, 25, или 83,3%, са 
със средни, 2, или 6,7%, са с големи. Тук няма нерегистрирани компании в ЦПРС на КСБ.  
Най-много договори в сегмента "ВиК" са сключени от средни фирми, следвани от малки и на 
последна позиция са големите компании.  
Сключени договори  

✓до 200 хил. лв. При тях за първото тримесечие на 2014 г. при броя на контрактите се 

наблюдава намаляване с 5,8% и нарастване на стойността от 28,5% в сравнение със същия 
период на 2013 г.  

✓Сключени договори до 2150 хил. лв. Има спад на броя на контрактите от 19,1% и понижение 

на нивата на стойността от 9,2%.  

✓Сключени договори над 2150 хил.лв. Тенденцията е за нарастване на броя на сключените 

договори с 43,1% и намаляване на стойността от 14,2%.  
По критерий "възложители на обществената поръчка"  
Общо сключените договори за януари-март 2014 г. са 333 на обща стойност 815 млн. лв. 
Общините са възложители на 204 от тях на стойност 418 млн. лв. Министерствата и агенциите 
са възложили 65 за 266 млн. лв. Болниците са сключили 22 договора за 14 млн.лв. В 
комуналния и обществен сектор има подписани 33 контракта за 44 млн. лв. Другите сключени 
договора са 9 за 73 млн. лв.  
Водещи остават договорите с възложител "общини" - над 61,3%. Това разпределение на 
сключените контракти отразява профила на бенефициентите по отделните оперативни 
програми.  
По критерий "вид на процедурата"  
По открита процедура са сключени 284 договора на стойност 705 млн. лв.  
Договаряне без обявление - 34 за 16 млн. лв.  
Договаряне с обявление - 14 за 31 млн. лв.  
Ограничена процедура - няма сключен договор.  
Ускорена ограничена процедура - няма сключен договор.  
Конкурс по НВМОП (Наредба за възлагане на малка обществена поръчка) - няма сключени 
договори.  
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявлението - 1 за 63 млн. лв.  
Сключени договори по критерий "източник на финансиране":  
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Оперативни програми  
- 156 контракта на стойност 556 млн. лв.  
Държавен бюджет - 177 за 259 млн. лв.  
Програма за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013 г. - 1 за 8 
млн. лв.  
ПРСР - 75 контракта за 150 млн. лв.  
Проект "Красива България" няма сключен договор.  
ОПРЧР - 1 договор за 0,02 млн. лв.  
ОПОС - 13 сключени договора на стойност 137 млн. лв.  
ОПРР - 45 контракта за 92 млн. лв.  
Трансгранично сътрудничество България - Румъния - 1 договор за 1,5 млн. лв.  
ОПТ - 2 сключени договора на стойност 156 млн. лв. фонд външни граници - няма сключени 
договори.  
Оперативна програма за развитие на рибарството и аквакултурите - 8 сключени договора на 
стойност 1,6 млн. лв.  
Европейски бежански фонд - 4 сключени контракта на стойност 6 млн. лв.  
Програма JESSICA -няма сключени договори.  
Национален доверителен екофонд - 1 контракт за 0,05 млн. лв.  
Безвъзмездно финансиране от японското правителство - няма сключени договори.  
ПУДООС - 1 бр. за 0,3 млн. лв.  
ОП "Конкурентоспособност на българската икономика"- 3 за 3,2 млн. лв.  
Агенция за хора с увреждания към МТСП - няма сключени договори.  
Програма, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм - няма сключени договори.  
ИСПА - 1 сключен договор на стойност 0,3 млн. лв.  
Сключените договори от консорциуми, дружества и обединения са 110, което представлява 
33% от всички за първото тримесечие на 2014 г., на стойност от 573 млн. лв., или 70,3% от 
общата цена на сключените договори за разглеждания период. Преобладаващата част в тях е 
участието на малки и средни фирми по критерии "персонал" и НПП.  
Сключените договори по "брой" от строителни фирми са 223, или 67% от всички, за 242 млн. 
лв., или дял от 29,7% от общата стойност на контрактите. Наблюдава се нарастване на броя на 
сключените договори от консорциуми, обединения и дружества за първото тримесечие на 2014 
г. от 12,2% в сравнение със същия период на 2013 г. и спад от 23,3% на стойността. На годишна 
база се наблюдава нарастване броя на сключените договори от консорциуми, дружества и 
обединения и намаляване на стойността.  
Нарушения съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в 
България  
В рамките на извършения анализ за януари-март 2014 г. се установи, че строителните фирми, 
сключили договор за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС на КСБ, са 
9, или това е спад в сравнение с първото тримесечие на 2013 година с 47,1%. Контрактите им 
са за неотложни ремонти, обновяване на покриви, на сгради при незначителен обем.  
Продължава тенденцията на консолидация на фирмите, като средно по три фирми влизат в 
състава на консорциумите. Продължава създаването на дружества с ограничена отговорност за 
конкретна поръчка.  
Продължава практиката в консорциумите, дружествата и обединенията, сключили договор по 
изпълнение на обществена поръчка, да участват фирми с голям процент на участие при 
разпределение на дяловете без регистрация в ЦПРС на КСБ. Водещата фирма, която е в ЦПРС 
на КСБ, в много случаи е с незначително дялово участие в консорциума, дружеството.  
В консорциумите има случай, в който водещата фирма е регистрирана под код, 
некореспондиращ с дейността строителство.  
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Дата: 26.04.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 22  
Брой думи: 1215  
 
 
Резюме: Г-жо Милушева, ОП "Конкурентоспособност" е една от ключовите програми за 
българския бизнес. Каква равносметка ще направите за изминалия програмен период? Колко 
средства са усвоени по нея?  
Към 31 март 2014 г. договорените пари по ОП "Конкурентоспособност" са 2,362 млрд. лв. - 104% 
от бюджета на програмата, разплатените средства са 1,415 млрд. лв., или 62% от ресурса й, 
сертифицираните са 1,335 млрд. лв., които са 59%.  
През изминалия програмен период се сблъскахме с много предизвикателства, с които се 
справихме успешно. Бяха преодолени пречките, свързани с неравномерното планиране и 
обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, късното 
прекратяване на неизпълнени от бенефициентите проекти и задържането на средства. 
Предприети са действия за ускоряване работата по програмата при изпълнението на проектите 
на институционалните бенефициенти.  
 
Заглавие: Ели Милушева, директор на УО на ОП "Конкурентоспособност": Основният 
ресурс за "София Тех Парк" е насочен към строителство  
Подзаглавие: Започнаха процедури по ЗОП за инженеринг на сградите на 
научноизследователския инкубатор  
Автор: Мирослав ЕЛЕНКОВ  
Текст: Г-жо Милушева, ОП "Конкурентоспособност" е една от ключовите програми за 
българския бизнес. Каква равносметка ще направите за изминалия програмен период? Колко 
средства са усвоени по нея?  
Към 31 март 2014 г. договорените пари по ОП "Конкурентоспособност" са 2,362 млрд. лв. - 
104% от бюджета на програмата, разплатените средства са 1,415 млрд. лв., или 62% от 
ресурса й, сертифицираните са 1,335 млрд. лв., които са 59%.  
През изминалия програмен период се сблъскахме с много предизвикателства, с които се 
справихме успешно. Бяха преодолени пречките, свързани с неравномерното планиране и 
обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, късното 
прекратяване на неизпълнени от бенефициентите проекти и задържането на средства. 
Предприети са действия за ускоряване работата по програмата при изпълнението на 
проектите на институционалните бенефициенти.  
Кои са най-значимите проекти, които се финансират по програмата?  
Всички предложения и процедури са важни по своята същност. Изпълнението им води до 
стимулиране на икономиката, на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни 
предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна 
бизнес среда.  
Ако трябва да се откроят само няколко от тях, на първо място следва да се спомене 
инициативата JEREMIE, за изпълнението на която са отделени близо 1/4 от средствата на 
програмата. Основната й цел е подобряване достъпа до пари на малките и средните 
предприятия чрез различни механизми за финансов инженеринг. Предвидена е балансирана 
комбинация от дългови инструменти и такива за дялов капитал. Към момента по JEREMIE се 
работи по общо 6 различни вида финансови инструмента.  
Друг проект е "София Тех Парк" (СТП) - първият по своите мащаби в държавата, фокусиран 
върху развитието на иновациите, технологиите и науката. Целта му е създаване на физическа и 
виртуална среда, в която идеи с широка приложимост срещат подкрепа и възможности за 
практическа реализация. На фокус са информационните и комуникационните технологии, 
природните науки и зелената енергия. "София Тех Парк" е замислен като инкубатор, в който 
научноизследователските открития с менторство от бизнеса да формират продукти и 
технологии, полезни за всички. Проектът подкрепя изграждане на икономика на знанието.  
Съществено е значението и на междусистемната газова връзка България - Сърбия. С 
изграждането й ще се осигури възможност за диверсивикация на доставките на синьо гориво за 
България. Това ще допринесе за повишаване на инвеститорския интерес в пограничните 
региони, през които преминава газопроводът, и генерирането на икономически ползи както за 
потребителите, така и за доставчиците.  
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Трябва да се спомене и процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика, която е 
съвместна инициатива на Министерството на икономиката и енергетиката и Европейската 
банка за възстановяване и развитие. Тя е насочена към насърчаване на устойчивите енергийни 
решения за малките и средните предприятия.  
Иновативна е не само за България, но и за ЕС, защото обединява в един процес схема за 
безвъзмездна финансова помощ с ресурс от структурните фондове и заеми от търговските 
банки на принципа "на едно гише". Освен това част от дейностите по проектния цикъл са 
изнесени извън УО и се осъществяват от външни изпълнители - асистент по проекта и асистент 
по верификацията. Първият осигурява подкрепа на МИЕ при изпълнение на програмата и 
съдейства в процеса на разглеждане на формуляри за кандидатстване и одобрение на 
проектни предложения. След като дейностите приключат, вторият верифицира техническото 
изпълнение на всеки проект.  
Какво очаквате от новия програмен период? Как ще се трансформира ОП 
"Конкурентоспособност"?  
Надявам се, че той ще е още по-успешен от настоящия. Ще се приложат натрупаният опит и 
научените уроци при управлението и изпълнението на новата оперативна програма.  
ОП "Конкурентоспособност" ще се трансформира в ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
(ОПИК). Новата дума в името на програмата не е случайна. През следващите 7 години 
иновациите ще бъдат във фокуса на финансирането от европейските структурни и 
инвестиционни фондове за всички програми.  
През новия програмен период предвиждаме максимално опростени процедури за 
кандидатстване и по-ефективна дейност на администрацията, както и задаване на ясни цели и 
индикатори за измерване на успеха на проектите и мерките. Последните трябва да 
мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, 
а не като краен източник на финансиране. Ще бъдат приоритизирани сектори в рамките на 
съответната ос за постигане на значим ефект от ограничения публичен ресурс, което е 
съобразено с проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация до 2020 г. и 
Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014 - 
2020 г.  
Кои ще бъдат приоритетните оси?  
Новата програма ще се състои от три. Първите две от тях ще бъдат насочени директно към 
българския бизнес, а третата ще бъде за техническа помощ и ще допълва процеса по 
управление и изпълнение на ОП "Иновации и конкурентоспособност". фокусът на 
Приоритетна ос 1 "Предприемачество, експортен и производствен потенциал" включва два 
взаимно допълващи се аспекта - ускоряване на темпа на растеж и благоприятстване 
развитието на иновации, което от своя страна изисква успешно съчетаване на образование, 
обучение, наука и бизнес. Необходимо е засилване както на експортния и производствения 
капацитет на предприятията, така и технологично развитие, трансфер на знания, технологии и 
иновации, които също водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността и 
създаване на нови възможности на международните пазари. Тази приоритетна ос се състои от 
двете направления - технологично развитие, иновации и конкурентоспособност и продуктивност 
на предприятията.  
По приоритетна ос 2 "Зелена и енергийно ефективна икономика" ще се подкрепят 
преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори, опазване на околната 
среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Българските предприятия са на първо място 
по енергоемко производство на единица продукция и на едно от последните места по 
екологосъобразност.  
На какъв етап са проектът за "София Тех Парк" и обществените поръчки за сградите В него? 
Кога се очаква да започне строителството?  
Обсъждат се варианти за разделяне на проекта на фази в двата програмни периода. Общата 
стойност на договорения ресурс засега е 97 766 105,66 лв.  
Конкретното финансово изражение на отделните фази е в процес на уточняване, но като се 
имат предвид изпълнените дейности, проведените обществени поръчки, сключените договори с 
изпълнители, за първия етап се очаква да бъдат заделени приблизително 10 млн. лв. от 
средствата за проекта. Основният ресурс по него е насочен към строителството на сградите в 
парка.  
По отношение на търговете в периода от септември 2013 г. до настоящия момент са в ход 
процедури по ЗОП за инженеринг (проектиране и изграждане) на експериментариум и 
посетителски център с пешеходен мост, лаборатории и офиси, етажен паркинг, иновационен 
форум, бизнес инкубатор, площадкова техническа инфраструктура и парк. Приключи 
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процедурата за разрушаване на сгради и разчистване на терена. По нея е сключен договор с 
изпълнител и са стартирали дейностите на терена, върху който ще бъдат изградени обектите 
на научно-технологичния парк.  
Строително-монтажните работи ще започнат след избирането на изпълнители, изготвянето на 
проектно-сметните документации и получаването на разрешение за строеж. Не на последно 
място трябва да бъде приключена и процедурата по разделяне на фази на проекта в двата 
програмни периода.  
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 
(цппкоп) към министерския съвет проверява оперативната програма за порочни практики. 
според вас какво налага това?  
Проверката не е свързана с конкретни сигнали или индикации за наличие на порочни практики. 
Интересът към ОПК в обществото е значителен, тъй като тя е насочена към български 
предприятия от всички категории - микро, малки, средни и големи. Проверката на ЦППКОП е в 
рамките на вменената му функция да анализира, планира и разработва мерки и комплексни 
решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики с оглед 
спецификата на дейността на отделните държавни институции и техните администрации. 
Управляващият орган на програмата оказва пълно съдействие и е изпратил всички изискани 
документи.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.04.2014  
Източник: в. Търговищки Новини  
Страница: 1,2  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните 
програми през периода 2014 - 2020 г. Областния информационен център -Търговище проведе 
информационна среща в с. Крепча, община Опака. Експертите на центъра представиха пред 
участниците в нея детайли по индикативните бюджети на 7-те нови Оперативни програми (ОП), 
чиято обща финансовата рамка до 2020 година ще бъде над 15 млрд. лв. 
 
Заглавие: Проекти за над 2 000 000 лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните програми 
през периода 2014 - 2020 г. Областния информационен център -Търговище проведе 
информационна среща в с. Крепча, община Опака. Експертите на центъра представиха пред 
участниците в нея детайли по индикативните бюджети на 7-те нови Оперативни програми (ОП), 
чиято обща финансовата рамка до 2020 година ще бъде над 15 млрд. лв. Приоритетни ще 
бъдат инвестициите в инфраструктурата, малките и средни предприятия, социалните дейности 
и пазара на труда. Акцент в следващия програмен период ще бъдат инвестициите в 
създаването на електронно управление и правосъдие. Средствата за сближаване и регионално 
развитие също се намаляват, за да се увеличат парите за наука и иновации, за младежка 
мобилност и конкурентоспособност на икономиката. В следващите седем години тенденциите 
са към намаляване на пряката помощ в земеделието, за сметка на подпомагане на 
диверсификацията на малките и младите фермери и на екологичните програми.  
В община Опака до сега с европейски средства са реализирани 7 проекта на обща стойност 2 
478 858 лв., сочи Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България към 02.04.2014 г. По два са проектите на ОП "Административен 
капацитет" и ОП "Развитие на човешките ресурси" и по един на ОП Регионално развитие", ОП 
"Околна среда" и ОП "Конкурентоспособност на българската икономика".  
24.04.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 25.04.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/04/25/2287628_pregled_na_pechata_ot_25_april/?ref=substory  
Брой думи: 540  
 
 
Резюме: Капитал Daily  
"ЧЕЗ Разпределение" ще изплати 48.2 млн. лв. дивидент  
Това е само малка част от натрупаните близо 600 млн. лв. печалби за минали години  
Първите нови субсидии за бизнеса ще са за технологична модернизация  
До края на май ще се приемат коментари по актуализирания вариант на програма 
"Конкурентоспособност и иновации"  
Над 4 млн. лв. от бюджета се отделят за иновативни фирми  
Четири мерки за малките и средните предприятия трябва да заработят в следващите месеци 
 
Заглавие: Преглед на печата от 25 април  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавно управление  
Капитал Daily  
ЕК: Промените в полза на "Южен поток" са в нарушение  
Брюксел опровергава твърденията на Драгомир Стойнев, че текстовете в Закона за 
енергетиката не нарушават европейското законодателство  
Състезанието за саниране на блокове с европари започва с две години закъснение  
Енергийната ефективност на заложените сгради в поръчката ще струва близо 47 млн.лв.  
Сега  
Правозащитници обвиниха България, че се пази от бежанци с насилие  
МВР контрира, че чужденците предлагали пари на граничните полицаи  
По-евтиният ток намалил минимално издръжката на живот  
Въпреки намалението на цените, хората не увеличават потреблението си заради несигурността  
Просветното министерство обмисля по-висок праг за тройката на матурите  
Скалата за оценяване на зрелостниците ще стане ясна в деня на изпита  
24 часа  
Пакардът на Георги Димитров на съд в Чикаго  
Делото, което трябва да реши съдбата на откраднатия преди повече от 20 г. уникален пакард 
на Георги Димитров, който струва поне 6 млн. долара, започва днес в САЩ  
Преса  
Бизнесът изнемогва за програмисти  
Годишно между 4000 и 5000 ИТ специалисти не достигат, университетите произвеждат само 
700  
Политика  
Капитал Daily  
Пенгезов: Получавал съм съобщения от Пеевски как да решавам дела "както трябва"  
Пеевски: Не съм се интересувал от Пенгезов, но ще продължа битката с него  
Сега  
Двама кандидати отпаднаха от евровота заради проблемни адреси  
Участниците без субсидия ще разчитат на интернет и волни пожертвования за кампанията  
Стандарт  
Орешарски надъхва БСП за победа  
Шулц на крака до Станишев, посреща ги духов оркестър  
Общество  
Сега  
Язовир и река заляха видински села  
В община Ружинци е обявено бедствено положение за един месец  
Монитор  
1 000 000 българки бити в детството  
Издевателствата ескалират по празниците  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/04/25/2287628_pregled_na_pechata_ot_25_april/?ref=substory
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Икономика  
Капитал Daily  
"ЧЕЗ Разпределение" ще изплати 48.2 млн. лв. дивидент  
Това е само малка част от натрупаните близо 600 млн. лв. печалби за минали години  
Първите нови субсидии за бизнеса ще са за технологична модернизация  
До края на май ще се приемат коментари по актуализирания вариант на програма 
"Конкурентоспособност и иновации"  
Над 4 млн. лв. от бюджета се отделят за иновативни фирми  
Четири мерки за малките и средните предприятия трябва да заработят в следващите месеци  
Сега  
След Брюксел и София отказва да плаща за яхти на село  
За финансиране по агропрограмата напирали проекти със скандално скъпи коли, вертолети и 
самолети  
Труд  
Строители скочиха срещу тунела при Кресна  
Строителството му е нецелесъобразно, нереалистично и икономически необосновано, смятат 
експертите  
24 часа  
1000 австрийски пенсионери откриха сезона в Слънчев бряг  
Това е най-масовото и ранно откриване на сезона в черноморския курорт през последните 
години  
Стандарт  
Производители:Веригите ни изнудват за 47% отстъпка  
Цените няма да се вдигат заради промените в закона, обеща бизнесът  
Новинар  
Два дни без пари на морето през май  
Броим 24 лв. на ден за тузарска почивка на Златни пясъци  
Монитор  
С по 100 бона на година гори бизнесът от длъжници  
Склонни са да си чакат парите по 7 месеца  
Интервю  
Стандарт  
По-ниски лихви за малки фирми, ако наемат млади  
Ще гарантирам справедливост за Шенген и "Южен поток", казва Мартин Шулц  
Новинар  
Илияна Йотова: Европа уважава силните държави с ясна позиция  
Искаме друг начин на управление на Стария континент  
Монитор  
Да не подценяваме хората, бюлетината няма да ги затрудни  
Александър Андреев, говорител на ЦИК  
Преса  
Аз съм кораво момиче  
Интервю на Таня Джоева с Меглена Кунева за Европа, обещанията и творческото съавторство 
между държава и граждани  
От Дневник  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: www.technews.bg  
Връзка: http://technews.bg/article-70334.html  
Брой думи: 279  
 
 
Резюме: 72% от предвидените 1,413 млрд. евро по новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” ще се отделят за технологична модернизация, въвеждане на 
международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване на иновации.  
С 25% от средствата ще бъде финансирано внедряването на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност, съобщи 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим на заседание на 
тематичната група за разработване на ОПИК за новия програмен период 2014–2020 г. 
 
Заглавие: Новата ОПИК набляга на технологичната модернизация  
Подзаглавие: Заложеният по-гъвкав подход отговаря на нагласите на фирмите  
Автор:  
Текст: 72% от предвидените 1,413 млрд. евро по новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” ще се отделят за технологична модернизация, въвеждане на 
международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване на иновации.  
С 25% от средствата ще бъде финансирано внедряването на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност, съобщи 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим на заседание на 
тематичната група за разработване на ОПИК за новия програмен период 2014–2020 г.  
ОПИК ще бъде основен инструмент за финансиране на малките и средните предприятия, а 
първата мярка, с която ще стартира програмата, ще бъде технологично обновление на 
малките и средните предприятия.  
„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”, поясни Юнал Тасим.  
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.  
Плащанията към публичните и частните бенефициенти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по ОП 
“Конкурентоспособност” 2007-2013 са в размер на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. 
или над 45% са изплатени само за последните 10 месеца, съобщи по-рано Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката и енергетиката. От началото на мандата на новото 
ръководство на МИЕ до момента са сключени и над 600 нови договора за безвъзмездна помощ.  
 

http://technews.bg/article-70334.html
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Дата: 25.04.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2287827  
Брой думи: 660  
 
 
Резюме: Технологична модернизация за малките и средните предприятия ще бъде първата 
схема по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (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.  
 
Заглавие: Първите нови субсидии за бизнеса ще са за технологична модернизация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Технологична модернизация за малките и средните предприятия ще бъде първата 
схема по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (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. 
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. 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2287827
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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: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4052311  
Брой думи: 1136  
 
 
Резюме: Със зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим разговаря Марияна Бойкова  
- 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: 1,423 млрд. лв. от ЕС вече са в бизнеса само по една програма  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: Със зам.-министъра на икономиката Юнал Тасим разговаря Марияна Бойкова  
- 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?  
- 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, 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4052311
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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 с националното 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.  
1,423 млрд. лв. от ЕС вече са в бизнеса само по една програма. 
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Дата: 25.04.2014  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=54161  
Брой думи: 710  
 
 
Резюме: Средно по 100 хил. лева несъбираеми вземания отписват всяка година малките и 
средните фирми у нас. Това е показала анкета сред 4000 български компании с оборот от 4 до 
20 млн. лв. и персонал до 50 души. Средната стойност на просрочените вземания е 84 хил. лв., 
като за експортно ориентираните фирми тази сума е 92 хил. лв., а за тези, които търгуват на 
вътрешния пазар - 76 хил. лв. средно.  
 
Заглавие: С по 100 бона на година гори бизнесът от длъжници  
Подзаглавие:  
Автор: ТЕОДОРА ТОДОРОВА  
Текст: Средно по 100 хил. лева несъбираеми вземания отписват всяка година малките и 
средните фирми у нас. Това е показала анкета сред 4000 български компании с оборот от 4 до 
20 млн. лв. и персонал до 50 души. Средната стойност на просрочените вземания е 84 хил. лв.,  
като за експортно ориентираните фирми тази сума е 92 хил. лв., а за тези, които търгуват на 
вътрешния пазар - 76 хил. лв. средно.  
В същото време на една българска компания се падат по 20 клиента, които не си плащат 
получените стоки или услуги в сроковете по договор. Това означава, че малките и средните 
предприятия у нас не си получават навреме суми от порядъка на 1,7 млн. лв. годишно.  
По мнението на анкетираните компании обаче за трудно събираеми дългове от техните 
партньори може да се говори едва когато са минали 5 месеца от падежа. Друг е въпросът, че 
над една пета от фирмите не знаят кога един дълг е с просрочия. Отделно от тях са първите 
два месеца, които нашите компании са склонни да дават за отложено плащане, като по този 
показател те са на европейско ниво. Така целият период, в който бизнесът у нас просто чака да 
си получи парите и не предприема никакви действия, става 7 месеца. „Един от изводите от 
проучването е, че българският бизнес е заможен, след като може да си позволи да чака 7 
месеца”, коментира Райна Миткова, председател на асоциацията на колекторските фирми и 
шеф на EOS Матрикс България, по чието задание е проведено проучването.  
Данните от него показват още, че в 82% от случаите клиентите на плащат на своите доставчици 
заради финансови затруднения. 22% се оправдават със забавени плащания от собствени 
клиенти, 15 на сто – от държавата и общините, а в 8% от случаите това е опит за измама.  
Като цяло делът на несъбираемите вземания от всички просрочени е 6,3% средно, като 
конкретно за фирмите износителки той е по-висок – 8,4 на сто. Ако фирмата не успее да си 
събере парите в първите 9 месеца от възникване на задължението, на практика то става 
несъбираемо, обясни Райна Миткова. Едновременно с това гаранцията за събирането му на 
100% има само в първите 3 месеца. Обичайно компаниите опират до услугите на колекторските 
фирми едва като е минала година и нагоре, каза шефката на асоциацията на събирачите на 
дългове. Тя не скри, че отношението към фирмите в бранша е доста негативно. Проучването 
дори е показало, че бизнесът не се обръща към колекторите, защото смята, че това само ще 
влоши взаимоотношенията им с клиентите. Едва 13 на сто ползват техните услуги, а 51% се 
обръщат към съда.  
Връщането на дълга през съда отнема средно 16,7 месеца е показало още проучването. При 
ползването на колекторски фирми този срок е 7,4 месеца. Най-бързо става, ако в компанията 
има специално звено за събиране на вземания, но такова има в едва 15 на сто от българските 
компании. При средна просрочена сума 84 хил. лв., ако се минава през съда, се плащат 2% 
съдебна такса и още 3000 лв. адвокатски хонорар, посочи Райна Миткова. Колекторските 
фирми вземат между 8 и 20% от дълга в зависимост от конкретното задължение и сектора.  
Плащат 424 млн. лева на бизнеса за нови машини  
ТАЗИ ГОДИНА  
КРАСИМИРА ЯНЕВА  
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 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=54161
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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.  
Интернет Медия БИГ.БГ  
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Дата: 25.04.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=426517  
Брой думи: 179  
 
 
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.  
 
Заглавие: Плащат 424 млн. лева на бизнеса за нови машини  
Подзаглавие: ТАЗИ ГОДИНА  
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.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=426517


 

 

32 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
6
/2

0
1
4

 

Дата: 25.04.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/93972-dragomir-stoinev-s-merki-sajivavame-ikonomikata  
Брой думи: 505  
 
Резюме: Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на 
европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за 
реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба – достъп до финансов 
ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване 
на иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската 
стопанска камара (БСК).  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: С мерки съживяваме икономиката  
Подзаглавие: Европа говори все повече за реиндустриализация и ние трябва да вървим с 
общи усилия напред, защото делокализацията е основен проблем на общността  
Автор:  
Текст: Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на 
европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за 
реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба – достъп до финансов 
ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване 
на иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската 
стопанска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пламен Орешарски, членове на 
правителството, представители на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, 
синдикалисти, ректори, учени, работодателски организации, посланици, компании от над 70 
икономически сектора.  
Европа говори все повече за реиндустриализация и ние трябва да вървим с общи усилия 
напред, защото делокализацията е основен проблем на общността, подчерта министър 
Стойнев. Той припомни, че в резултат на икономическите мерки на правителството вече има 
конкретни проекти с Българската банка за развитие в подкрепа на бизнеса, както и други 
финансови инструменти, които се посрещат положително от предприемачите в страната. 
Стойнев поясни, че съвместно с бизнеса държавата полага усилия образованието и 
подготовката на кадрите да се обвържат максимално с потребностите на икономиката и 
фирмите активно да участват в тази реформа, за да може по-лесно да се откриват нови 
работни места. За първи път от държавния бюджет са заделени 20 млн. лв. за Национал 
иновационен фонд, чиято сметка преди бе занулена, каза Стойнев. Концепцията за новата 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също бе изцяло съгласувана с 
българския бизнес, за да отговаря максимално на потребностите му.  
Същевременно министърът посочи, че трябва да се помисли доколко екологичните цели, които 
Европа си поставя, отговарят на нуждите на индустрията. По отношение на целта 40 на сто 
намаление на вредните емисии до 2030 г. България официално бе първата държава, която се 
противопостави на това, и сега заедно с нас са вече Унгария, Полша, Чехия,Словакия. Ние за 
първи път казахме ясно и категорично, че тази политика ще вреди на местния бизнес. Да, 
Европа трябва да дава пример от екологична гледна точка, но дали най-големите замърсители 
в света следват тази политика при положение, че нямаме глобален договор относно емисиите, 
зададе въпрос Стойнев. Все още нямаме на ниво ЕС и конкретни цели за икономически растеж. 
Това трябва да се постигне съвместно с бизнеса и в Европа, и в България, като се защитават 
интересите му и се насърчава конкурентоспособността на нашата икономика.  
По отношение препоръките на BUSSINESEUROPE казусът с лицензите на трите 
електроразпределителни предприятия у нас да се решава не административно, а в съда, 
министър Стойнев заяви, че чуждестранните компании в България трябва да спазват 
българското законодателство и да уважават българските институции. Само така можем да 
имаме коректен диалог и заедно да намираме решенията. Диалогът продължава, подчерта 
Стойнев. Според него едната от трите компания вече е с крачки пред другите две ЕРП-та и е 
готова за съвместни действия. Всички чуждестранни инвеститори трябва да имат същото 
поведение в България, каквото имат и в собствените си държави, обобщи министърът.  
Той оцени високо дългогодишното сътрудничество между МИЕ и БСК. Камарата е редовен член 
в действащите съвместни консултативни съвети, работни групи и отраслови съвети за 
тристранно сътрудничество.  

http://fakti.bg/biznes/93972-dragomir-stoinev-s-merki-sajivavame-ikonomikata

