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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
8.5.2014 г. 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: 16 

 вестници, от които: 6 

 - национални 5 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 08.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката Драгомир Стойнев подкрепи идеята за създаване на 
мегакомисия за потребителите. Пред депутатите от икономическата комисия вчера той заяви, 
че обединяването на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на 
потребителите е правилно и ще доведе до по-ефективен контрол и защита на потребителите.  
 
Заглавие: Министър Стойнев подкрепя мегакомисия за потребителите  
Подзаглавие:  
Автор: София ТЕРЗИЙСКА  
Текст: Министърът на икономиката Драгомир Стойнев подкрепи идеята за създаване на 
мегакомисия за потребителите. Пред депутатите от икономическата комисия вчера той заяви, 
че обединяването на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на 
потребителите е правилно и ще доведе до по-ефективен контрол и защита на потребителите. 
Идеята е на депутата от ДПС Йордан Цонев, който внесе законопроект за това. Стойнев 
съобщи още, че няма анулирани полети с туристи от Украйна. Дори имало 23% ръст на тези от 
Русия. Единственото му притеснение било, че инфлацията в Украйна намалява покупателната 
способност на хората. По-късно министърът коментира, че санкциите на ЕС спрямо Русия могат 
да доведат до контрамерки. Брюксел трябвало да отчита, че отделните членки са различно 
зависими от Путин и заради общо решение можело едни да страдат повече.  
Министърът съобщи още, че е започнало производството на нови тръби за проекта "Южен 
поток", защото сегашните не отговаряли на техническите изисквания. Възможно било през юни 
да започнат евентуални строителни дейности в морската част на газопровода.  
Проверяват се иновативни проекти по програма "Конкурентоспособност", като разминавания 
с европравилата имало при някои от сключените през 2011-2012 г., но няма повод за 
притеснения.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 383  
 
 
Резюме: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това обяви ресорният министър Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм вчера.  
 
Заглавие: Икономическото министерство проверява проектите за "иновативни" салфетки 
и бонбони  
Подзаглавие: Министър Стойнев се притеснявал, но за мерки, изпълнявани през 2011 и 2012 
година  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това обяви ресорният министър Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм вчера.  
Със 176 милиона лева от програмата бяха финансирани 223 фирми с иновативни проекти. 
Сред продуктите, за чието разработване са дадени пари, има салфетки, хотелски брави, 
онлайн речник, луксозна кутия и дори сладкиши. Финансиране са получили още стойка за 
дъждобран и иновативна туристическа агенция. Фирмите са взели от 170 хиляди до над 2 
милиона лева за проект. За тези случаи съобщи неотдавна депутатът Николай Нанков от ГЕРБ. 
Той обясни, че някои от стоките могат и сега да се намерят на пазара, така че на практика не са 
имали право на финансиране. Имало и куриозни случаи, при които две фирми кандидатстват с 
един и същ проект, като накрая и двете са одобрени и взимат пари. Сериозни съмнения 
витаели и около самите фирми, част от които били свързани с чиновници, одобрили проектите, 
както и със сегашни и бивши депутати.  
"В момента се правят проверки на всички спечелили проекти. След като те приключат, ще стане 
ясно дали има нарушения или не", обясни Стойнев и добави, че не се притеснява за 
резултатите от ревизията.  
"Бихте ли ми казали с какво сегашните продукти се отличават от предишните?", запита 
риторично Стойнев след въпрос на депутата от ГЕРБ Павел Гуджеров. Според министъра, ако 
изобщо има притеснения, то те са за проекти от 2011 и 2012 г. На въпрос на "Сега" Стойнев не 
уточни по кои мерки от програмата са проблемните проекти, както и за колко пари са те. Само 
посочи, че в момента няма наложени санкции от Европейската комисия. "Има процедури, по 
които ние правим всичко възможно да ги изчистим, защото според нас има известни 
разминавания от европейската практика", заяви той.  
НАМЕРЕНИЯ  
Нов закон за привличането на чуждестранни инвестиции подготвя правителството, съобщи 
пред икономическата комисия Драгомир Стойнев. Целта била да се намали бюрокрацията, да 
се въведат по-гъвкави изисквания, така че да бъде постигната по-бърза реализация на 
проектите. Текстовете на закона са почти готови и той се съгласува с бизнеса. Освен с новия 
закон правителството работи за привличане на инвестиции и чрез запазване на 
предвидимостта - запазват се размерите на данъците и осигуровките, дългът не расте, 
страната е добре финансово, похвали се министърът пред депутатите.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: България се намира в много благоприятна позиция по отношение на газопровода 
"Южен поток". Проектът е важен за страната ни, но не само за нея, а и за цяла Европа и ние 
трябва да се възползваме от този факт. Това заяви министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев.  
 
Заглавие: Стойнев: В добра позиция сме за “Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България се намира в много благоприятна позиция по отношение на газопровода "Южен 
поток".  
Проектът е важен за страната ни, но не само за нея, а и за цяла Европа и ние трябва да се 
възползваме от този факт. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Той 
отново подчерта, че правителството няма да похарчи нито една стотинка за газопровода, но 
той ще създаде хиляди работни места и ползи за бизнеса.  
Стойнев припомни, че през юни ще започне изграждането на морския участък от "Южен поток", 
който ще ни даде диверсификация на маршрутите и по-сигурни доставки на газ на по-добра 
цена.  
Нов закон ще стимулира ръста на чуждите инвестиции, заяви още Стойнев. Текстовете са почти 
готови и се съгласуват с бизнеса. Новата нормативна уредба ще намали бюрокрацията, ще 
въведе по-гъвкави изисквания и така ще се ускори реализацията на проектите.  
Стойнев съобщи още, че са започнали проверки на проекти, финансирани по ОП 
"Конкурентоспособност" през 2011 и 2012 г., заради съмнения за известно разминаване с 
европейските правила.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 19  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: Чакам с нетърпение да дойде денят, в който ще умра, за да се родя. Тази житейска 
сентенция е родена във Враца - столицата на Северозападна България. Най-бедният район в 
България и в целия Европейски съюз. Лирическият герой, изрекъл тези съкровени думи, иска да 
каже, че толкова му е писнало да живее в мизерия, безработица и безперспективност, че 
единственото му спасение е да умре.  
 
Заглавие: Северозападът трябва да умре  
Подзаглавие: Най-бедният район В Европа е на път пак да стане Народна Република  
Автор: Диян МОРКИН  
Текст: Чакам с нетърпение да дойде денят, в който ще умра, за да се родя. Тази житейска 
сентенция е родена във Враца - столицата на Северозападна България. Най-бедният район в 
България и в целия Европейски съюз. Лирическият герой, изрекъл тези съкровени думи, иска да 
каже, че толкова му е писнало да живее в мизерия, безработица и безперспективност, че 
единственото му спасение е да умре. Именно тогава той ще се освободи от мъките си и ще се 
почувства като новороден.  
А тези мъки за хората от региона продължават от 25 години. Веднага след 10 ноември 1989 г. 
цялата тежка индустрия се срина за часове. Стотици хора останаха без работа. Икономиката 
умря за миг, с което замря и животът. Първите сериозни емигрантски вълни бяха именно от 
Видин, Монтана и Враца, които наводниха Италия, Германия и Франция. София пое също една 
голяма част от людете на замиращия регион.  
През годините на няколко пъти беше поставян въпросът как може да се спаси тази част от 
България и Европа.  
Преди дни правителството "Орешарски" пусна за обществено обсъждане спешни мерки за 
съживяване на Северозападна България. Стратегията е именувана"прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г.".  
В нея се дават насоки, в които да се развива икономиката на Враца, Видин, Монтана, Плевен и 
Ловеч. Конкретни финансови средства и разчети обаче не са посочени в документа.  
Една от идеите е фирми от региона да кандидатстват приоритетно за пари от новата програма 
"Иновации и конкурентоспособност". Това е било обсъждано в министерството на 
икономиката. Идеята е, ако една фирма успее да защити тезите си и проектите, по които ще 
работи, то от министерството да дадат повече точки при крайната оценка. Възможно е и 
общините също да помислят как да ги насърчат, но самите те не могат да кандидатстват по 
програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса.  
Икономическото министерство все още работи по проектопрограма, която се очаква да бъде 
представена окончателно през лятото. Друг от вариантите предвижда фирмите от 
Северозападна България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите. 
Така например, ако в момента те трябва да участват в проекта си с 20% собствени пари, то 
съотношението може да бъде променено на 10 на сто, обясниха експерти от работната група.  
Стратегията на правителството включва и директна помощ от страна на държавата към 
фирмите от региона, за да могат те да станат конкурентоспособни.  
Хора от региона вече започнаха да се шегуват, че те отново ще станат Народна Република.  
Друга идея в стратегията е пускането на пилотен проект за създаване на "общинска земеделска 
кооперация" във Видин. Нещо, което навява на развития социализъм. Най-вероятно идеята е 
общината да отпусне средства за закупуване на машини, които да обработват общинска земя. 
За това ще бъдат наети хора, а продукцията ще носи печалба на кметството.  
Освен по програмата за иновации и конкурентоспособност сходни специализирани 
процедури за региона се предвиждат и по програмите за развитие на селските райони, за 
развитие на човешките ресурси, както и по програмата за морско дело и рибарство. В най-общо 
и схематично описаните мерки обаче няма финансови разчети. Очаква се те да бъдат 
направени евентуално до юни. Маркирани са обаче "ключови" проекти, които да дадат тласък 
на развитието на района. Такъв например е "Аутопарк-България" във Видин до Дунавмост 2 - 
изграждане на интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. 
За Видин е записано и откриване на филиал на Университета Щутгарт. Плевен е включен с 
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"Интеруниверситетски кампус с. технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него.  
Във Враца се шегуват, че и тази стратегия ще излезе като фигурите до пещерата "Леденика", 
които вместо от фибростъкло се оказаха от стиропор. През 2012 г. община Враца стартира 
проект "Развитие на устойчив туризъм. Леденика - туризъм без сезони". Общият бюджет на 
проекта е 5 282 853,64 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна 
програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕфРР, е 4 289 254,53 лв., 756 927,27 е 
безвъзмездната финансова помощ по ОПРР, съфинансирана от държавния бюджет, а 
допълнителният собствен принос от община Враца е 236 671,84 лв. Всичко трябваше да е 
готово през лятото на 2013 г. Но не стана. Сега фигурите се люпят и умират. Като всичко в 
региона.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 16  
Брой думи: 813  
 
 
Резюме: Фондът, който инвестира в стартиращи бизнеси, вече е вложил над 3 млн. евро  
 
Заглавие: LAUNCHub финансира нови шест компании  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Фондът, който инвестира в стартиращи бизнеси, вече е вложил над 3 млн. евро  
LAUNCHub финансира нови шест компании с над 400 хил. евро, съобщиха от фонда. Новите 
попълнения бяха избрани по време на пролетната му селекция в първите месеци на 2014 г. 
Така портфейлът вече включва 41 компании, а инвестираният капитал в тях - над 3 млн. евро. 
Общо финансираните от него основатели и съоснователи в тези компании пък са 120 души, 
допълват от екипа на LAUNCHub в свое съобщение.  
Новите шест... попълнения на фонда следват стратегията му да са с дигитален фокус. Както 
поясняват от самия фонд, "решенията и продуктите на новоприсъединилите се компании 
покриват тенденции и отговарят на проблеми в съвременния динамичен технологичен свят". 
Така например Enolyse помага на винарите да следят еноложките процеси в производството на 
вино, а AdTapsy предлага решение за увеличаване на ефективността и приходите от онлайн 
рекламни кампании. Clusterize пък ще агрегира поканите ви за събития от Facebook и Google+, 
ще ги категоризира автоматично и според това "с кого обичате да прекарвате времето си" ще ви 
препоръчва на кое от събитията да отидете. CM2W е платформа, която иска да предложи 
лесен начин за дистанционен мониторинг и контрол на различни устройства онлайн в реално 
време. Style Jukebox пък ще съхранява музиката ви, но ще ви помогне и да я слушате от 
различни устройства както онлайн, така и офлайн. А последният проект от новата шестица - 
Zeduki, цели да предложи възможност за онлайн образование, като помогне на потребителите 
да си намерят учител, който могат да ангажират и хоноруват директно онлайн.  
...и постигнатото дотук  
Следващата процедура по селекция на нови проекти на фонда ще стартира на 12 май. До 
момента той е инвестирал над 3 млн. евро в проектите си от общо 9-те млн. евро капитал, 
които екипът на LAUNCHub управлява от бюджета на евроинициатива JEREMIE.  
До момента компаниите на фонда пък са привлекли допълнително външно финансиране от 
още толкова -над 3 млн. евро, включително две по-големи финансирания от т.нар. Серия А на 
Flipps и Storpool.  
Flipps привлече допълнителни 2.4 млн. долара от инвестиционната компания Earlybird Venture 
Capital и съществуващи инвеститори, в това число инвеститорът от Силициевата долина Тим 
Дрейпър и LAUNCHub. Компанията има приложението за прехвърляне на съдържание от 
телефона на телевизора. С този ресурс тя ще продължи разрастването си в САЩ и Европа и 
обогатяването на библиотеката си. До момента приложението, разработено от екипа на 
българската компания "Бианор", вече е свалено над 10 млн. пъти. То позволява на потребителя 
без допълнителни устройства като декодери да гледа интересен филм или предаване, които е 
подбрал на телефона си и чрез интернет е прехвърлил на "умния" си телевизор. Патентованата 
технология на Flipps разпознава мигновено над 250 млн. интернет свързани телевизора по 
света и е съвместима с повече от 5000 модела на производители, поясняват от компанията.  
"Flipps преобръща една цяла индустрия с главата надолу", коментира един от инвеститорите в 
проекта -Тим Дрейпър, цитиран в официалното съобщение на компанията.  
"Гледането на качествено съдържание на телевизора е станало ненужно объркващо поради 
необходимостта от скъпи хардуерни устройства и сложни дистанционни управления. Хората 
трябва да могат просто да се отпуснат и да гледат каквото и когато искат, без да им е 
необходима диплома за инженер", споделя и Коста Йорданов, главен изпълнителен директор 
на Flipps, в съобщението на компанията. "С Flipps намерихме лесен и универсален начин да 
превърнем смартфона в магическа пръчица, прожектираща забавление на големия екран", 
допълва той.  
Втората млада компания от портфейла на LAUNCHub, която се сдоби с по-сериозно 
финансиране, е Storpool. Тя разработва система за по-оптималното съхранение на данни. 
Колко точно е самото финансиране не бе обявено официално, но неофициално се коментира 
седемцифрена сума. То е осигурено от българската "ИТ уеб", зад която стои една от 
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бързоразвиващите се хостинг компании - Siteground. Последната е основана през 2004 г. от 
няколко български предприемачи и поддържа над 250 000 домейна в цял свят чрез дейта 
центровете си в САЩ, Холандия и Сингапур.  
***  
Да поговорим за и да представим иновации  
Възможност да представят своите иновативни бизнес идеи ще имат българските предприемачи 
по време на специалното издание на Mini Seedcamp Sofia. То се провежда за втори път и този 
път ще е в рамките на традиционната технологична конференция Digitalk, организирана от 
"Капитал". LAUNCHub е и един от основните организатори в тазгодишното издание на Digitalk. 
Конференцията ще се проведе на 29 и 30 май, а за участие в Mini Seedcamp може да се 
кандидатства до 14 май през платформите AngelList и f6s. Най-добрите три екипа от Mini 
Seedcamp ще могат да презентират и на голямата сцена на Digitalk, която всяка година се 
посещава от редица предприемачи, инвеститори, бизнес ангели, иноватори и визионери от 
дигиталния свят. Тази година Digitalk ще се проведе в Sofia Event Center и се очаква да събере 
рекорден брой гост и от компании като Twitter, Uber, Netflix, CloudFlare, Deutsch NY, Fashion 
Days и др. Сред обсъжданите теми ще бъдат дигиталните иновации в бизнеса, мобилното 
бъдеще, най-добрите глобални стартъп тенденции, бъдещето на електронната търговия и др.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 02.05.2014  
Източник: в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора  
Страница: 6  
Брой думи: 744  
 
 
Резюме: - Г-н Летифов, как бихте мотивирали да отидат до избирателните урни онези, които 
подценяват значимостта на Европейския парламент?  
 
Заглавие: Халил Летифов, народен представител, областен лидер на ДПС-Стара Загора: 
Ние искаме Европа да дойде в България  
Подзаглавие:  
Автор: Дима ТОНЕВА  
Текст: - Г-н Летифов, как бихте мотивирали да отидат до избирателните урни онези, които 
подценяват значимостта на Европейския парламент?  
- С изборите за Европейски парламент се решават част от нашите бъдещи приоритети и 
бъдещето като цяло за страната,  
ЗА БИЗНЕСА, ЗА РЕГИОНИТЕ, ОБЩИНИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ХОРАТА  
Като част от европейското семейство България получава не само субсидии под формата на 
оперативни програми, чрез които финансира голяма част от проектите си, но и едно 
законодателство, което да гарантира нашия демократичен път, свобода, спокойствие.  
Нужно е всеки да осъзнае, че изборите за ЕП не са второстепенни. Те определят нашето 
движение напред, фондовете, с които ще бъде захранена държавата ни през следващия 
програмен период. Те определят как точно ще си отстояваме правата в глобалното семейство и 
в световен мащаб.  
- Какво ще отстояват евродепутатите, избрани с гласовете на ДПС?  
- Приоритетите на държавата и на нашите избиратели. Например, нещо, което е  
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 
Е СИЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  
Ние го подценихме през годините. Като че ли в последните 3.5-4 години, в които управляваше 
ГЕРБ, видяхме една крайна несправедливост, която почти затри българското земеделие. Какво 
имам предвид - 2% от земеделските фирми да получават близо 90% от европейските субсидии. 
Системата за разпределение не бе добра и справедлива. Оказа се, че малкият производител в 
България не е желан и той няма достъп до помощ от институциите и от фондовете. Ефектът бе, 
че  
ВНАСЯМЕ ЛУК, КАРТОФИ, БОБ ОТ КАЗАХСТАН, ОТ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, 
ХОЛАНДИЯ, ПОЛША  
Силно развити икономически, промишлени държави са най-големите земеделски 
производители. Какво трябва да означава това за нас - че те държат на своето земеделие и че 
инвестират в него. А ние сме вносители дори на традиционни продукти за България - ябълки, 
домати, краставици, и т. н. Това е болен въпрос, защото за българския народ е било поминък 
векове наред.  
Оперативните програми са важни за развитието на България и българския народ, на бизнеса, 
на хората с проблеми и нужди.  
ВАЖНО Е ДА ОТСТОИМ БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ  
Европа гарантира нашето общо развитие като държава, но амбицията ни е да получим и 
запазим интереса, който имаме. Нищо не е даром. От тази гледна точка аз съм убеден, че 
кандидатите за депутати от евро-листата на ДПС добре съзнават това.  
- В кои направления по отношение на еврофондовете има най-голяма нужда България, според 
ДПС?  
- Всички са важни. ОП за развитие на селските райони, за земеделието, за решаване на 
инфраструктурни проблеми на общините. ОП за чиста околна среда е изключително важна, 
както и ОП "Конкурентоспособност", програмата за култура, спорт, "Еразъм", другите 
фондове...  
ВСЯКА ПРОГРАМА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЦЕНЯВА ЗА СМЕТКА 
НА ДРУГА  
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Една помага на инвалидите, на социалнослабите, на техните семейства, на хората, които искат 
да се образоват, друга на жените, трети на фирмите, инвеститорите и инициативните хора... За 
да се развива държавата, всички трябва да са добре разпределени и достъпни. Всички са 
важни за устойчивото развитие.  
Искаме инвестиции, а са малко общините с добра инфраструктура. Когато не покажем, че 
малките населени места са с добра инфраструктура, че са важни за държавата и нас, 
политиците,  
КАК ДА УБЕДИМ ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ЗА ТЯХ СА ПОДХОДЯЩО МЯСТО ДА ВЛОЖАТ 
ПАРИТЕ СИ?!  
Затова трябва да има баланс - и в усвояването, и в разпределението, и в инвестициите по 
региони, ако искаме България да има устойчиво развитие.  
- ДПС за социална Европа ли е или за Европа на растежа?  
- Ако няма растеж в една икономика, и то постоянен растеж, с поне 3 пункта годишно, няма как 
да има социална държава. Когато бизнесът е спокоен, вярва във функцията на държавата, в 
доходите си, ще си плаща осигуровки, данъци и цялата система ще е спокойна. Държавата ще 
има средства за ръст.  
ТРЯБВА ПЪРВО ОТНЯКЪДЕ ДА СЕ СПЕЧЕЛЯТ ТЕЗИ ПАРИ, ЗА ДА МОЖЕ СЛЕД ТОВА ДА СЕ 
РАЗПРЕДЕЛЯТ  
Когато има растеж в икономиката, ще има растеж и в социалните помощи, в доходите във всеки 
един отрасъл. Икономиката не изключва един свой отрасъл за сметка на друг, така че и в този 
случай не може да има изключване. За да има социална държава, трябва да има добра 
икономика.  
- Най-силното послание на ДПС?  
- "България в Европа, Европа в България" - да придобием  
САМОЧУВСТВИЕ, ЧЕ НЕ СМЕ ВТОРА ИЛИ ТРЕТА РЪКА В ЕВРОПА, А ЧЕ СМЕ 
РАВНОПРАВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ  
Ние заслужаваме всички права и услуги, които получават европейските граждани, и те трябва 
да станат реалност у нас. Няма да е с магическа пръчка, но трябва да имаме европейски 
ценности и европейско усещане. Европа да дойде в България.  
  



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/8
/2

0
1
4

 

Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 07.05.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2014/05/07/proekti-po-konkurentosposobnost-s-razminavaniia-ot-
pravilata.224626  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Има "известни разминавания от европейските правила" по отношение на проекти от 
2011 и 2012 година по ОП "Конкурентоспособност", съобщи пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Проекти по "Конкурентоспособност" с "разминавания" от правилата  
Подзаглавие: ГЕРБ с разкрития: Дадени са 176 млн. лв. за иновативни салфетки  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Има "известни разминавания от европейските правила" по отношение на проекти от 
2011 и 2012 година по ОП "Конкурентоспособност", съобщи пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
Проверяват се проекти, каза още той, но без да уточни за кои мерки от програмата става 
въпрос.По-рано по време на блиц контрола в икономическата комисия на Народното събрание 
депутати от ГЕРБ посочиха, че по мерките за насърчаване на иновациите са били отпуснати 
176 млн. лева за "иновативни салфетки, сладки, онлайн речник и хотелски брави".  
Стойнев обясни пред депутатите, че проверки ще покажат има ли нарушения по тези проекти. 
"За мен иновация е излизането на нов продукт на пазара и дали той може да бъде продаден", 
допълни той.  
От ГЕРБ обаче посочиха, че конкретно бравите, чието производство ще бъде подпомогнато от 
оперативната програма, се продават от пет години насам.  
Припомняме, че отклонения от европейските правила бяха открити по отношение на проекти, 
изпълнявани по ОП "Околна среда". След проверката се очаква да бъдат санкционирани 
редица общини заради откритите нередности.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2014/05/07/proekti-po-konkurentosposobnost-s-razminavaniia-ot-pravilata.224626
http://www.dnes.bg/politika/2014/05/07/proekti-po-konkurentosposobnost-s-razminavaniia-ot-pravilata.224626
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/07/2293841_pregled_na_pechata_ot_7_mai/?ref=substory  
Брой думи: 678  
 
 
Резюме: Държавно управление  
Сега  
МВР кри половин година статистиката си за отвличанията. Темата за отвличанията се оказа 
табу за МВР. Това показа опитът на "Сега" да се сдобие със статистика за този вид 
престъпления  
 
Заглавие: Преглед на печата от 7 май  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавно управление  
Сега  
МВР кри половин година статистиката си за отвличанията  
Темата за отвличанията се оказа табу за МВР. Това показа опитът на "Сега" да се сдобие със 
статистика за този вид престъпления  
Бягствата на затворниците осветиха огромни пробойни в охраната  
Дирекцията за изпълнение на наказанията свършила парите. Министерството на правосъдието 
се кани да налага сурови наказания  
Новинар  
Ангел Найденов: Изключвам участие на български военни в Украйна  
В НАТО няма планирана военна операция в отговор на събитията в Украйна. Така че аз 
изключвам изобщо участие на български военнослужещи. Това заяви министърът на отбраната 
Ангел Найденов  
Политика  
Сега  
Неслучайни бизнесмени са купили скъпи коли с пари от селската програма  
Кадри, свързани с ГЕРБ и ДПС, са изхарчили 3.3. млн. лв., които ЕК отказа да възстанови и те 
остават за сметка на данъкоплатците  
Европейският съд спря обмена на данни за нарушители на пътя  
Брюксел готви промени в директивата, която действа от края на 2013 г.  
В София и в Пазарджишко ще пробват машинното гласуване  
Още не е ясно коя фирма и на какви цени ще достави изборните автомати  
Партиите плащат солидни суми за членство в европейски формации  
Българските партии плащат сериозни вноски за членство в съответното европейско 
политическо семейство и в международни организации  
8000 българи в 35 държави ще гласуват на евроизборите  
Общо 168 избирателни секции в 35 държави ще бъдат открити зад граница за предстоящите 
избори за евродепутати на 25 май  
Общество  
Сега  
Онлайн матурите тръгват пилотно от есента на 2015 г.  
Вероятно първият пробен изпит ще е по биология  
Стандарт  
Приемат първолаци на 2 класирания  
Директори в столицата обявяват списъците с приетите деца в един и същи ден  
Жилят ни с по 3 бона за имплант  
Точат и фонда за деца с медицински изделия  
Развеждаме се бързо и евтино без съдия  
Пестим време и пари, не ни е нужен дори адвокат  
24 часа  
50 млн. евро оставиха българите в Гърция за празниците  
Близо 50 млн. евро са похарчили българите в Гърция само за почивните дни от 1 до 6 май, 
показват изчисления на туристически агенции  
Икономика  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/07/2293841_pregled_na_pechata_ot_7_mai/?ref=substory
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Капитал Daily  
Взаимните фондове отново стават атрактивни  
Активите им вече надхвърлят 1.2 млрд. лв., а най-динамични са промените при тези, 
предлагани в банките  
Агроминистерството планира да одобри проекти над бюджета по рибарската програма  
Мярката се налага заради бавния темп на усвояване на средствата  
Банковите печалби продължават да се ускоряват  
Повишението на нетния лихвен доход и свиването на разходите за обезценки подобряват 
резултатите на системата  
"Софарма" с ръст на оборота и печалбата  
Основната причина е повишението на продажбите в Русия и Украйна  
Сега  
Младежите и хората над 50 г. ще имат по-лесен достъп до европарите  
Облекчени процедури за малките проекти и ваучери за обучения са предвидени в новата 
програма "Иновации и конкурентоспособност"  
ЕК очаква ръст на икономиката у нас  
Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) в България ще достигне 1.7% през 2014 г., 
прогнозира Европейската комисия  
Приходите в бюджета продължават да изостават  
По нищо от изпълнението на държавния бюджет за 2014 година към края на март не личи, че 
хазната ще успее да събере планираните данъчноосигурителни приходи  
Новинар  
Плащат 8 стотака за личен фермер  
Законови пречки спъват бежанци да работят на село  
Стандарт  
Бизнесът търси 1400 студенти  
Държавата им дава по 500 лева, фирмите доплащат  
Ковачки оставя БДЖ без товари  
Нова компания на бизнесмена ще вози въглищата от мините до тецовете му  
Турски хотелиери влагат милиони у нас  
Веригата "Алкочлар" ще управлява "Гранд хотел Мургавец" в Пампорово  
Без спасители по плажовете  
Лятото може да бъде посрещнато без спасители по родните плажове поради липса на 
кандидати, предупреждават от туристическия бранш  
24 часа  
Разрешават сирене и кашкавал на сергия  
Сирене и кашкавал ще може да се продават от мобилни хладилни витрини, които да се закачат 
към превозни средства  
Интервю  
Сега  
Георги Ганев: Тази година ще дишаме праха на Румъния  
Да дадем право на общините сами да определят ставките за подоходния данък и да го събират  
Новинар  
Милка Митева: Талантливият музикант винаги намира своята реализация  
Там, където се слуша класика, джаз, трудно може да надделее пошлото  
Стандарт  
Илиан Зафиров: Финансираме добри проекти, а не определени бизнеси  
В КТБ отделяме най-голямо внимание на управлението на риска  
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-7-mai,171667/  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: В. Сега  
Младежите до 29 г. и хората над 50 г., които започват свой собствен бизнес, ще бъдат 
подпомагани приоритетно при кандидатстването им за европари. Бонус точки при оценката на 
проектите ще получават и жените предприемачи, както и хората с увреждания. Това е записано 
в проекта на новата програма "Иновации и конкурентоспособност", с която "Сега" разполага.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 7 май  
Подзаглавие:  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Взаимните фондове отново стават атрактивни  
В. Капитал Daily  
Ниските лихви по депозитите и възстановяването на финансовите пазари направиха взаимните 
фондове отново атрактивни. Данни на индустрията и "Кaпитал Daily" показват, че активите йм в 
България вече надхвърлят 1.2 млрд. лв., докато по време на най-тежките моменти от кризата 
бяха наполовина. Най-голяма е динамиката при схемите, предлагани от банките, където има 
преливане на клиенти от депозитни към инвестиционни продукти. Сред причините за 
възобновения интерес към фондовете е постигнатата от тях доходност, като в много случаи тя 
надвишава в пъти тази от депозитите.  
Ковачки оставя БДЖ без товари  
В. Стандарт  
Христо Ковачки загърбва БДЖ. Бизнесменът вече е подал заявление за издаване на лиценз за 
жп превозвач на товари, както "Стандарт" прогнозира още през февруари. Документите са 
внесени на 20 март в ИА "Железопътна администрация" (ИАЖА) от фирмата "ТБД - Товарни 
превози" ЕАД. Дружеството е регистрирано през януари, а като негов собственик фигурира 
Димитър Петков Малаков, приближен на Ковачки. В ИАЖА е назначена комисия, която ще 
изготви становище по заявлението до средата на юни. Дори да бъде поискана допълнителна 
информация, дружеството ще получи лиценз за жп превозвач до средата на септември, 
твърдят жп експерти. Ковачки притежава солиден парк от товарни вагони, пет от които 
дерайлираха в края на март на гара Тодор Каблешков и блокираха движението на влаковете 
между София и Пловдив. Бизнесменът е основен товародател на "БДЖ - Товарни превози". Той 
е собственик на няколко мини, сред които "Бобов дол", "Бели брег", "Чукурово" и др., а 
превозите на въглища от тях за тецовете му формират около 1/4 от приходите на "БДЖ - 
Товарни превози".  
Турски хотелиери влагат милиони у нас  
В. Стандарт  
Една от най-големите турски хотелски вериги "Алкочлар" ще инвистира милиони левове в 
туризма ни през следващите години. Първата инвестиция на бизнесмените от южната ни 
съседка е наемане за дългогодишно управление на четиризвездния "Гранд хотел Мургавец" в 
Пампорово. Сградата, която ще остане собственост на веригата "Шаролопов хотелс". Вярваме, 
че през следващите 10 години България ще е един от туристическите хитове на Балканите, 
затова през следващите 3 години ще инвестираме тук, обясни собственикът на турската верига 
с 66-годишна история Ендер Алкочлар. Търсим и други хотели, в които да инвестираме - както в 
зимните ви курорти като Банско и Боровец, така и по морето - в Слънчев бряг и района, обясни 
Алкочлар.  
Неслучайни бизнесмени са купили скъпи коли с пари от селската програма  
В. Сега  
Неслучайни бизнесмени са взели пари за закупуване на луксозни автомобили по програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР). Одобрение за скандалния разход от 3.3 млн. лв. са 
получили 15 фирми. В повечето случаи те са собственост на свързани с политиката лица. 
Похарчените за скъпи джипове и коли суми, които би следвало да се инвестират в развитие на 
микропредприятия или неземеделски дейности в селата, няма да бъдат признати като разход 
от ЕС и ще останат за сметка на държавния бюджет.  
Младежите и хората над 50 г. ще имат по-лесен достъп до европарите  
В. Сега  

http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-7-mai,171667/
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Младежите до 29 г. и хората над 50 г., които започват свой собствен бизнес, ще бъдат 
подпомагани приоритетно при кандидатстването им за европари. Бонус точки при оценката на 
проектите ще получават и жените предприемачи, както и хората с увреждания. Това е записано 
в проекта на новата програма "Иновации и конкурентоспособност", с която "Сега" разполага. 
Малките проекти с праг на съфинансиране до 50 000 евро ще минават опростена процедура по 
оценка, изпълнение и отчет.  
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/proveriavat-proekti-po-op-konkurentosposobnost,171719/  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Има "известни разминавания от европейските правила" по отношение на проекти от 
2011 и 2012 година по Оперативна програма "Конкурентоспособност", съобщи пред журналисти 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Проверяват проекти по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Има известно разминаване с европейските правила по проекти от програмата в 
периода 2011 -2012 година  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Има "известни разминавания от европейските правила" по отношение на проекти от 
2011 и 2012 година по Оперативна програма "Конкурентоспособност", съобщи пред 
журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Проверяват се 
проекти, каза още той, но без да уточни за кои мерки от програмата става въпрос.  
По-рано по време на блиц контрола в икономическата комисия на Народното събрание 
депутати от ГЕРБ посочиха, че по мерките за насърчаване на иновациите са били отпуснати 
176 млн. лева за "иновативни салфетки, сладки, онлайн речник и хотелски брави".  
Стойнев обясни пред депутатите, че проверки ще покажат има ли нарушения по тези проекти. 
"За мен иновация е излизането на нов продукт на пазара и дали той може да бъде продаден", 
допълни той.  
От ГЕРБ обаче посочиха, че конкретно бравите, чието производство ще бъде подпомогнато от 
оперативната програма, се продават от пет години насам.  
Припомняме, че отклонения от европейските правила бяха открити и по отношение на проекти, 
изпълнявани и по ОП "Околна среда". След проверката бяха санкционирани редица общини 
заради откритите нередности.  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/proveriavat-proekti-po-op-konkurentosposobnost,171719/
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1472693503  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: Министър Драгомир Стойнев посъветва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да се 
информира добре по отношение на проекта "Южен поток".  
 
Заглавие: Стойнев отново срещу Борисов за Южен поток  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър Драгомир Стойнев посъветва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да се 
информира добре по отношение на проекта "Южен поток".  
"Хубаво би било да бъде зад националните проекти, а не да работи срещу тях", посъветва 
Стойнев още лидера на опозицията и отбеляза, че "ако се слуша опозицията, трябва да се 
отхвърли този важен проект с лека ръка", предаде репортер на News.bg.  
Енергийният министър напомни, че именно правителството на Пламен Орешарски е дало 
старта на изграждането на газопровода "Южен поток" и спомена за търсените от ГЕРБ тръби.  
"Г-н Борисов може би трябва да знае, че тези тръби ще бъдат под земята, защото самият 
газопровод ще бъде не над земята, а под земята", обясни министърът и подчерта, че 
въпросните тръби не са отговаряли на техническите изисквания на самия газопровод.  
Строителните дейности в морската част на газопровода, по думите на министъра, ще започнат 
още през следващия месец.  
"Започва една борба от къде ще мине проектът "Южен поток", сигнализира енергийният 
министър и даде пример с подписания между ОМВ, т.е. Австрия, и „Газпром" директен договор, 
според който тръбата ще мине и през австрийска територия, където ще бъде и крайната й 
точка.  
Министър Стойнев призова страната ни да се възползва максимално от изграждането на този 
газопровод, който ще даде печалба на родни компании, ще създаде нови работни места и не на 
последно място - "ние няма да дадем нито стотинка за него".  
Икономическият министър спомена и Оперативна програма "Конкурентоспособност", като 
изтъкна, че текат определени процедури, но към момента няма санкции на проекти по тази 
европейска програма.  
"Ние нямаме притеснения", успокои Стойнев.  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1472693503
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/mneniya-
komentar/ilian_zafirov_finansirame_dobri_proekti_a_ne_opredeleni_biznesi-236510.html  
Брой думи: 1799  
 
 
Резюме: Илиан Зафиров е член на Управителния съвет (УС) и изпълнителен директор на 
Корпоративна търговска банка АД. Член е и на УС на Асоциацията на банките в България. 
Завършил е ВИИ "Карл Маркс" (УНСС), специалност МИО. Започва банковата си кариера в 
Българска външнотърговска банка. Постъпва в Корпоративна търговска банка АД през 2000 г.  
 
Заглавие: Илиан Зафиров: Финансираме добри проекти, а не определени бизнеси  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Илиан Зафиров е член на Управителния съвет (УС) и изпълнителен директор на 
Корпоративна търговска банка АД. Член е и на УС на Асоциацията на банките в България. 
Завършил е ВИИ "Карл Маркс" (УНСС), специалност МИО. Започва банковата си кариера в 
Българска външнотърговска банка. Постъпва в Корпоративна търговска банка АД през 2000 г.  
- Г-н Зафиров, най-коментираната банкова тема в момента са промените в Закона за 
потребителския кредит. Как ще се отрази отпадането на таксите за предсрочно погасяване на 
ипотеките, за усвояване и управление на кредита на банките, задава ли се кредитен туризъм за 
рефинансиране на ипотечни заеми?  
- В първия момент, в който кандидатите за рефинансиране разберат колко са таксите за 
нотариусите например, смятам, че ще са наясно. Трябва много добре да си направят сметките - 
какво печелят, какво губят, какви допълнителни разходи ще имат и колко нерви ще скъсат. И да 
се внимава, защото банките имат промоционални предложения, които са за година, най-много 
две. Аз прогнозирам, че промоциите по ипотечните кредити ще намалеят. И банките ще бъдат 
по-внимателни в рекламните кампании и посланията си занапред. При нас в Корпоративна 
търговска банка АД (КТБ) делът на ипотечните кредити е под 1% от кредитния ни портфейл. 
Ние не сме ориентирани към банкирането на дребно с физически лица. Като експерт обаче 
мога да кажа, че няма начин промените да не се отразят на сектора. Банките ще преосмислят 
кредитната си политика и ще променят принципите, по които се формира цената на кредита. 
Никой не може да ме убеди, че няма да има частично преливане на тези такси и комисиони, 
които бяха отменени, в някакъв друг лихвен, паралихвен или съпътстващ доход. Защото 
банките имат разходи, които трябва да се покриват.  
При падане на лихвите по депозитите се очаква да има и спад на лихвите по кредитите, но в 
банкирането на дребно е възможно лихвите по кредитите да се запазят именно заради 
необходимостта от компенсиране на приходите, които покриваха администрирането на тези 
кредити. Лихвеният доход компенсира лихвения разход. А таксите и комисионите покриват 
административно-управленските разходи - заплати, амортизации на техника, на сгради, наеми. 
Смятам, че промените в законовата рамка в голямата си част бяха доста популистки.  
- Предвиждате ли намаляване на печалбите?  
- Всяка една банка с разумна политика през тези години на стагнация се е опитвала до голяма 
степен да сподели ефекта от кризата със своите клиенти. Никоя банка не би тръгнала да 
печели на гърба на клиентите си в кризисни условия, имайки предвид, че те нямат кой знае 
какви възможности за лавиране. Ще ви дам пример с КТБ - при значително увеличен 
гаранционен портфейл, приходите ни от такси и комисиони по гаранциите са паднали, защото 
сме се опитвали да преразглеждаме тарифната си политика през тези години и да намалим 
тежестта на плащаните от дългогодишните ни клиенти такси и комисиони. Лихвеният марж 
също ще се свива, това е световна тенденция, а оттам - и доходите на банките. Затова те 
трябва да оптимизират своята дейност.  
- Смятате ли, че българинът е повишил финансовата си грамотност и ще може да прецени 
правилно и в перспектива какво би му донесла евентуална смяна на банката?  
- За последните 25 г. ни се случи какво ли не - финансови пирамиди, кризисни сътресения, 
последно преживяхме и депозитен туризъм, който се оказа напълно излишен, защото 
"туристите" бяха под 10% от общия обем на депозантите. Има още нещо, за което не се говори 
- образователната ни система е с дефицит в това отношение. Добре би било учениците дори 
извън специализираните гимназии да се обучават на елементарни финансови умения, без 
които в днешно време не може. Защото пазарът ще се отваря все повече, някой ден ще имаме 

http://www.standartnews.com/mneniya-komentar/ilian_zafirov_finansirame_dobri_proekti_a_ne_opredeleni_biznesi-236510.html
http://www.standartnews.com/mneniya-komentar/ilian_zafirov_finansirame_dobri_proekti_a_ne_opredeleni_biznesi-236510.html
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достъп до финансовия пазар не само в цяла Европа, но и в света, ще се сключват финансови 
сделки, по-сложни от кредитиране и депозиране.  
- Има ли оживление във фирменото кредитиране, статистиката отчита ръст в производството?  
- Все още не се наблюдава засилване на кредитната активност. КТБ залага на фирми, които 
генерират добър бизнес и са експортно ориентирани. Имаме увеличение на кредитния 
портфейл, но това е основно от наши традиционни клиенти или такива, които са оценили и 
търсят нашето обслужване. Клиентите ни не само се опитват да оцеляват, но и добре го 
правят, развиват се добре. Безспорно е, че най-добри са резултатите при експортно 
ориентираните компании. При тях може да се каже, че се наблюдава оживление в търсенето на 
финансиране, макар и не много значимо - не толкова, колкото би ни се искало, не и в такива 
размери, че да бъде забелязано с просто око.  
- От кои сектори на икономиката имате такива наблюдения?  
- Подкрепяме редица инфраструктурни проекти чрез мостово финансиране и други кредитни 
инструменти, имаме клиенти от автомобилостроенето - проектът на "Great Wall" край Ловеч, от 
търговията с електроенергия и др. В енергетиката обаче търсенето силно намаля и пазарът се 
сви по обясними причини. Не бих искал да говоря за конкретни отрасли, защото нашата 
философия на финансиране е по-различна от тази на другите банки - кредитираме конкретни 
проекти, независимо от кой отрасъл са. Те трябва да са гарантирани като изпълнение (доставки 
и реализация), паричните потоци да са предсказуеми и да покриват целия живот на сделката, 
за да може да се погасяват главницата и лихвите.  
- Подпомагате ли проекти по програмите на ЕС и как работите с тези клиенти?  
- Да, разбира се. Имаме и специално създадени за целта две дъщерни дружества - "Велдер 
консулт" и "Фара консулт", които са създадени да подпомагат наши настоящи и бъдещи клиенти 
при изграждане на проектите, при създаване на необходимата документация и реализацията на 
дейността по тези проекти.  
- Какви са вашите впечатления, научиха ли се българските предприемачи да усвояват пари по 
европейските програми?  
- Въпросът не е до предприемачите. Банката също е участвала в проект по програма 
"Конкурентоспособност" като стопански субект, с цел повишаване на квалификацията на 
персонала. Усилията, които са необходими от чисто административна гледна точка за 
изпълнението на подобни проекти, са изключително тежки. Голям проблем е и постоянната 
промяна в персонала на държавните агенции, които администрират проектите. Това води до 
редица недоразумения и проблеми в процеса на работа. Би било добре, ако във ведомствата 
има квалифициран персонал, той да бъде запазван и обучаван.  
- Наблюдава се спад в лихвите по депозитите, но спестяванията продължават да растат. Как 
отговаряте на търсенето на пазара?  
- Всички банки в последните години чувствително намаляват лихвите по депозитите. Няма 
логика КТБ да стои извън пазара. Затова предприехме закономерни стъпки - например 
оттеглихме някои високодоходни продукти, които се предлагат от над 10 г. Хубаво е да се търси 
и предлага нещо ново и затова пуснахме четири нови депозита, които са изключително гъвкави, 
профилирани за различни клиенти. Продължаваме да предлагаме срочни депозити - новият 
депозит "КТБ Класик" дава възможност клиентът сам да си избере срока на депозиране 
(включително 24 и 36 месеца), след което депозитът не се подновява автоматично, т.е. той 
няма грижа да следи падежа. Депозит "КТБ Практик" е ориентиран към клиенти, които биха 
искали да ползват лихвата си и затова тя може да се превежда по отделна сметка. Депозит 
"КТБ Динамика" е наследник на вече оттеглените ни "отворени" депозити. Той съчетава всички 
предимства на депозит със сравнително висока лихва и свобода на ползване като 
разплащателна сметка. Т.е. това е продукт, от който няма повече какво да се иска - има висока 
доходност, гъвкавост при опериране със средствата, възможност за разплащания, управление 
чрез интернет банкиране. Депозит "КТБ Капитал" е за клиенти с дълготрайни спестовни 
намерения, които заделят сравнително по-големи суми за по-дълъг период. При него се 
капитализира лихвата. Банката отговаря на изискванията на депозитния пазар - това е, което 
може да се каже с една дума за продуктите ни.  
- Каква е причината за непрекъснатото повишаване на сумите на депозитите в банките въпреки 
финансовата криза и нарастването на безработицата?  
- Все още не е достигната точката, при която депозитът ще бъде относително по-неизгоден като 
инвестиция в сравнение например с недвижимите имоти или нещо друго. Ще се стигне и до 
този момент, следвайки пазарните механизми. Но на този етап, при тази стагнация, голяма част 
от спестяванията са от закрити и замрели бизнеси. Хората са решили, че няма нужда да 
работят на загуба и са инвестирали средствата си по един ликвиден, сигурен и сравнително 
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високодоходен начин в очакване на по-добри времена. Огромна роля в този процес играе и 
междуфирмената задлъжнялост, която верижно закри доста бизнеси.  
- Как стои в момента въпросът със сметките на държавните предприятия в КТБ, колко процента 
от тях имат сметки в банката?  
- Служебният кабинет прие постановление за сметките на фирмите с преобладаващо държавно 
участие и те явно го спазват. В КТБ няма концентрация на такива средства. Много ми се иска 
обаче да разсея някои заблуди. Непрекъснато се говори, че парите на държавата са в КТБ. 
Първо, това не са парите на държавата, те са в БНБ. Инсинуациите през последните няколко 
години се базираха на откъслечна информация за сметки на 13-14 предприятия от общо над 
200 фирми с преобладаващо държавно участие. Нормално е, след като банката е профилирана 
в енергетиката, да работи с повечето от енергийните предприятия. Второ - трябва да се знае, 
че става въпрос не само за сметките, но и за кредитите, за цялостно ежедневно обслужване. 
Говоренето само за депозитните сметки е изключително манипулативно и мисля, че това стана 
ясно. Не съм убеден също така, че въпросният регламент е в полза на фирмите, чиито 
концентрации засяга, той не им позволява да постигнат най-добри условия на обслужване, но 
щом като е приет, той трябва да се спазва.  
- Конкуренцията между банките ще става все по-ожесточена, как ще отговорите на тези 
предизвикателства?  
- Винаги сме предлагали на нашите клиенти колкото се може по-богата гама от продукти, 
стремим се да бъдем максимално гъвкави, да предлагаме това, което търсят. Само няколко 
факта - първото интернет банкиране в България беше предложено от КТБ, първият отворен 
депозит беше наш - преференциалният безсрочен депозит, който работи до днес, но вече с 
друго търговско наименование и с по-нисък лихвен процент (споменатият "КТБ Динамика"). При 
внедряването на всеки нов продукт най-голямо внимание отделяме на сигурността на 
технологиите. Все пак банките не са опитни зайчета и не следва да се внедрява всяко ново 
технологично постижение, колкото и да е примамливо. Всеки нов проект в това отношение крие 
голяма доза операционен риск. Както се казва, покрай работеща система трябва да се минава 
на пръсти. Аз бих добавил - а покрай банковата система не трябва и да се диша, когато тя 
работи добре.  
- Остава ли КТБ банка на едрия бизнес или обръщате повече внимание и на банкирането на 
дребно? С купуването на "Креди Агрикол" не беше ли точно това целта?  
- След окончателното приключване на сделката ще бъде обявена и политиката на банката. Тъй 
като в КТБ не се занимаваме с ритейл, идеята е другата банка от групата да прави точно това. 
Така ще бъдат структурирани и техните продукти.  
- Каква ще бъде търговската марка, как ще се нарича новата банка?  
- Все още текат регистрационни и административни процедури, срокове, но предполагам, че до 
около месец всичко ще се изясни.  
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Резюме: Предложението за подобно сливане идва от Йордан Цонев, икономическият министър 
обяви, че го подкрепя. Сливането на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията 
за защита на потребителите (КЗП) в една агенция е правилна мярка в правилна посока.  
 
Заглавие: Готви се сливане на Комисията за защита на потребителите и Комисията за 
защита на конкуренцията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предложението за подобно сливане идва от Йордан Цонев, икономическият министър 
обяви, че го подкрепя  
Сливането на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на 
потребителите (КЗП) в една агенция е правилна мярка в правилна посока.  
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на Комисия по икономическа политика и туризъм, предаде Агенция „Фокус”.  
Предложението за подобно сливане идва от Йордан Цонев и вчера е внесено в деловодството 
на Народното събрание, стана ясно по време на заседанието.  
"Всичко това ще даде по-голяма тежест на Комисия за защита на потребителите, тъй като 
считам, че на този етап нейната ефективност е под въпрос. Затова Министерски съвет и в 
частност Министерство на икономиката ще подкрепи сливането”, допълни Стойнев.  
На въпрос на депутата от ДПС Йордан Цонев, дали е направена оценка на въздействие, 
Стойнев каза:  
"Запознат съм с анализа, който е включен в законопроекта. Това ще доведе до по-голяма 
ефективност на КЗК, тъй като действията, които са извършени до момента, не защитават 
българския потребител. Има какво да се направи. Сливайки се, такъв независим орган ще даде 
по-голяма ефективност. На този етап не сме получили възражение в МИЕ. Не сме сезирани от 
нито една организация”.  
Електроразпределителните дружества в момента са изрядни, но все още не са върнали на НЕК 
сумите, които дължат, каза още министърът на икономиката и енергетиката по време на 
изслушването от народните представители.  
"Водят се преговори и може да има, а може и да няма споразумение, но в крайна сметка тези 
средства трябва да бъдат върнати в НЕК", категоричен бе министърът на енергетиката.  
Попитан какво мисли за създаването на европейски енергиен съюз, министър Стойнев 
припомни, че това е идея на Полша и предстои нейното обсъждане  
Той отбеляза, че за страната ни е важно да се види как това предложение ни помага и как ще 
ни осигури сигурност на доставките на природен газ за България. За мен като енергиен 
министър е най-важно да има сигурност на доставките на природен газ за България на добра 
цена, в момента ние работим и по двата въпроса, заяви министърът.  
Стойнев каза в отговор на журналистически въпрос, че на този етап няма притеснения за 
оперативната програма "Конкурентоспособност". Пред депутати той уточни, че сега се 
правят проверки по всички спечелили проекти по програмата по мярката за иновативни 
продукти. След като тя приключи, ще стане ясно дали има евентуално нарушение. 
Сертифициращият орган проверява процедурата, аз лично нямам притеснения, каза пред 
депутатите министърът.  
Той заяви по време на блиц контрола, че се прави всичко възможно да няма негативен ефект от 
кризата в Украйна върху туристическата индустрия на България  
Сред мерките в тази посока той открои участието на страната в редица туристически борси, на 
които се привличат както традиционни за страната ни туристи, така и гости от далечни 
дестинации и високоплатежоспособни туристи, а също и преодоляването на сезонния характер 
на туристическия ни продукт. Освен това се предвижда да се увеличат консулските служби в 
Русия.  
Пред депутатите министърът опроверга твърдение в медиите, че има 20% отлив на туристи 
през зимния период и каза, че до януари - февруари има 4,5% ръст на туристите. Министърът 
каза още, че няма анулирани чартърни полети, а от Русия се очаква ръст на такива полети от 
приблизително 23%. Няма анулирани и чартърни полети от Украйна. Министър Стойнев 

http://www.vesti.bg/pari/evrozona/gotvi-se-slivane-na-kzp-i-kzk-6011466
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съобщи в отговор на друг депутатски въпрос, че има запитване от чуждестранни инвеститори с 
интерес към вложения в България и уточни, че става дума приблизително за инвестиции от 
около 3 млрд. лева.  
Сега министерството работи върху 11 инвестиционни сертификата за около 500 млн. лева, чрез 
които се очаква да се създадат около 4000 работни места, увери Стойнев депутатите. Той 
информира също, че почти е готов новият Закон за насърчаване на инвестициите, който ще 
бъде обсъден с бизнеса, преди да се внесе в НС.  
Министърът отбеляза, че страната ни трябва максимално да се възползва от този проекта 
"Южен поток", защото той не е за България, а за Европа. Още повече, че ние няма да дадем 
нито една стотинка за него, ще създадем работни места, ще донесем печалба на българските 
фирми, ще връщаме заема, който ще бъде взет единствено чрез дивидентите на проекта 
"Южен поток", изброи аргументите в полза на проекта министърът.  
Той призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да подкрепя националните проекти, а не да работи 
против тях. Министърът каза, че вече е започнало производството на тръбите за газопровода и 
през юни започват евентуални строителни дейности по морската част на "Южен поток". В 
контекста на подписания договор между "Газпром" и OMV, което според министъра би могло да 
даде негативно отражение върху други държави, Стойнев коментира, че започва борба за това 
откъде ще мине проектът. Според него страната ни в момента е в изключително благоприятна 
ситуация.  
 



 

 

28 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/8
/2

0
1
4

 

Дата: 07.05.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2294255  
Брой думи: 1143  
 
 
Резюме: Арх. Панайотова, как вървят търговете за обектите от "София тех парк"? Кога ще 
започне строителството?  
 
Заглавие: Строителството на първите два обекта от "София тех парк" ще започне през 
юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Арх. Панайотова, как вървят търговете за обектите от "София тех парк"? Кога ще 
започне строителството?  
- Имахме 6 обществени поръчки за 6 обекта, от тях 5 са приключили, очакваме само комисията 
да приключи работата си по поръчката за етажния паркинг. Имаме една процедура, по която 
нямаме обжалване – за сградата на Експериментариума, където изпълнител е сдружение 
"Експо тех парк", в което влизат "Трейс груп холд", "Планекс" и "Иво Петров Архитекти", и на 
лабораторния комплекс.  
Строителството на тези два обекта може да започне още през юни месец.  
Ще успеете ли да се вместите в предвидените срокове въпреки процедурите по обжалване? 
Има ли възможност да се загуби финансирането?  
- За сградата на Експериментариума и за строителната площадка смятам, че няма да има 
никакъв проблем да се вместим в сроковете на проекта. Към края на май ще имаме яснота по 
всичките 5 обекта, за паркинга ще стане ясно малко по-късно кога ще започне строителството. 
В графика за изпълнение на проекта сме заложили и сроковете за обжалване. Доста бързо се 
движим и се надявам, че скоро ще стартират всички обекти.  
По отношение на финансирането – няма риск да го загубим. Това, което сме обсъждали и с 
Европейската комисия, е, че ако има забавяне на някои обекти, финансирането по тях може да 
бъде прехвърлено към следващия програмен период. Въпросът е, че ако това се случи, за 
обема от поръчки, по които се прехвърля финансирането, средствата няма да бъдат усвоени в 
този програмен период. Т.е. това донякъде е някакъв риск, но той не е за самия проект, а е на 
ниво оперативна програма.  
Кой обект от архитектурна гледна точка ще бъде интересен?  
- Всички обекти са интересни сами по себе си, разбира се, изключвам паркинга, който е доста 
стандартна сграда.  
Интересен е иновационният форум например. Реално това е съществуваща сграда – старата 
столова на военните, която е с прекрасни пространства и обеми. Нашето желание беше да 
запазим тази сграда и тя да бъде реконструирана, но в процеса на обследване се оказа, че 
това ще е по-трудно и по-скъпо. Реално обаче ние разрушаваме и я възстановяваме в почти 
същия обем и вид, в който е била, с допълнително пристрояване, така че да е по-
функционална.  
Другата интересна сграда е  
Експериментариумът с пешеходния мост  
който пресича "Цариградско шосе" и поема целия пешеходен трафик към тех парка. 
Пешеходният мост е част от сградата, той реално я пробива и влиза в нея. Един вид сградата е 
приемник на целия този пешеходен поток. Самата сграда има много обществени функции – 
идеята е да бъде тип музей, научен център, в който по интерактивен начин деца и широката 
общественост да се запознаят с наука и иновации. Като обеми Експериментариумът 
представлява две големи халета, за да може да позволи голяма гъвкавост за разполагане на 
експозициите. Реално тази сграда е разположена там, където имаше една асфалтирана алея в 
парка, т.е. между дърветата. Тя прилича на легнал паралелепипед – горе-долу широка колкото 
тази асфалтова полуос между дърветата, издигната над земята, така че под нея да може да се 
минава. Очакваме тази сграда да стане една от най- видимите.  
Има доста зеленина на терена  
и то основно към бул. "Цариградско шосе" – голяма част от тази сграда ще бъде реално скрита, 
т.е. реално ще се вижда мостът, който забива в зеленината.  
От "Цариградско шосе" силуетът на сградата на Walltopia  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2294255
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вероятно ще е най-видим, тъй като и сградата на Министерството на отбраната, в която ще 
бъде разположен Инкубаторът, е отдръпната по-назад и е скрита от зеленина. Това обаче е 
добре, тъй като отзад, зад тази сграда и Експлораториума, попадате изцяло в паркова среда, 
целият шум от булеварда е неутрализиран и вътре е много приятно.  
Каква ще е визията на сградите, модерна като на Walltopia ли?  
- Екипът на дружеството разработи схематичните идейни проекти, на база на които бяха 
разработени търговете. Идеята в началото беше да имаме два отделни търга – за проектиране 
и за строителство. Но поради притеснението във времето беше взето съвместно решение още 
преди година с ЕК, че е по-добре тези търгове да се обединят. Дано това тепърва да предстои 
и да има още нови елементи, които да се появяват в парка, да има отделни други проекти, 
които кандидатстват за финансиране, да стъпват частни инвеститори, да се правят конкурси за 
техните обекти и т.н.  
Как вървят преговорите с други фирми?  
Основната цел на комплекса не е отдаването под наем на много на брой компании. Фокусът е 
друг – да се съберат на едно място определен тип компании, да им се предоставят услуги, с 
които те да развият своя бизнес, да реализират своите идеи, да ги маркетират по някакъв 
начин, да стигнат до продажба или да се развият и т.н. Имахме  
разговор с фондовете за стартиращ бизнес Eleven и Launchub да бъдат поместени в 
Инкубатора и той да заработи като хъб, като център с цялата динамика, която изисква 
контактът между подобни хора.  
Освен Walltopia, които са вече в парка, разговаряме с още 3 компании от областта на ИКТ. Там 
не сме тези, които ще изграждат техните офиси. Идеята е, ако компанията иска сама да изгради 
офиса си, да го направи. Ако иска да е наемател, ние избираме инвеститор, който изгражда 
тази офис сграда по изискванията на съответната компания и тя влиза като наемател. Т.е. ние 
сме платформата, посредникът. Нашата цел е да създадем концентрацията и подходящия микс 
от компании, учени, университети, стартиращи, развити, за да може тех паркът да работи 
пълноценно. Приходната част, която идва от правото на строеж, да се налива в издръжката на 
комплекса.  
Има компонента real estate, защото всичко се случва в сгради, но не това е фокусът.  
Идеята е дългосрочно фокусът да се обръща към иновативни малки, средни компании, които да 
се развиват там и да работят плътно с университетите, а не толкова офис сгради, пълни с 
компании.  
Популярни ли са тех парковете по света? Използвате ли конкретен външен модел?  
Тех парковете са много популярни на много места по света - в САЩ, Китай, Индия например. 
Имат различен генезис при тех парковете в зависимост от спецификата на мястото, където се 
появяват. При нас избрахме хибриден модел. Има много паркове, чиято цел е привличането на 
повече компании, т.е. те са тип специализирани бизнес паркове. Ние нямаме толкова силен 
университет или център за технологичен трансфер, на които да се облегнем. Но пък имаме 
активни хора и много неща, които се случват. Затова се опитваме да обединим това, което 
имаме, като активност и силни страни и да надграждаме, да дадем чрез тех парка повече ноу-
хау, повече видимост на това, което се случва и в Техническия университет, и в Медицинския 
университет, и в Софийския университет и в БАН. Тези институции да работят повече 
съвместно, да има технологичен трансфер, иновации, които да излизат на пазара. Идеята е 
Инкубаторът да не се развива само в ИКТ сферата, за да може да даде повече пресечни точки 
на индустрии, изследователски центрове, сфери. Да имаме концентрирано оборудване на тех 
парка, което да може да се ползва от всички тези институти и да се използва като споделена 
платформа.  
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/business/view/13231/LAUNCHub-s-nov-investicionen-prozorec  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Фондът за сийд инвестиции LAUNCHub обяви шест нови екипа, които се 
присъединяват към портфолиото му в резултат на проведената и обявена по-рано през 
годината кампания за кандидатстване.  
 
Заглавие: LAUNCHub с нов инвестиционен прозорец  
Подзаглавие: Фондът обяви шест нови инвестиции  
Автор:  
Текст: Фондът за сийд инвестиции LAUNCHub обяви шест нови екипа, които се присъединяват 
към портфолиото му в резултат на проведената и обявена по-рано през годината кампания за 
кандидатстване.  
С новите попълнения във Фонда вече влизат 41 стартиращи компании в сектора на високите 
технологии, а общият размер на инвестираният ресурс надхвърля 3 милиона евро. В същото 
време за две години от създаването си LAUNCHub е успял да привлече още над 3 милиона 
евро под формата на коинвестиции за своите компании.  
Новите компании включват AdTapsy, Clusterize, CM2W, Zeduki, Enolyse и Style Jukebox. 
Решенията и продуктите на новоприсъединилите са компании покриват тенденции и отговарят 
на проблеми в съвременния динамичен технологичен свят предимно в области като мониторинг 
на еноложки процеси, виртуално общуване и събиране и агрергиране на интереси, 
дистанционно управление на устройства в реално време, платформи за музика в облака и 
онлайн образование.  
На 12 Май 2014 Фондът ще отвори нова процедура за кандидатстване за инвестиции до 200 
хиляди евро.  
LAUNCHub е сийд фонд, който инвестира в стартъп компании в дигиталната сфера. 
Инвестициите варират до 200 хиляди евро, като инвестиционният фокус пада върху компании, 
които вече са развили своята концепция, имат изграден екип и са близо до прототип.  
LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента „Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” от съвместната инициатива JEREMIE на ЕИФ и ЕК.  
 

http://www.economy.bg/business/view/13231/LAUNCHub-s-nov-investicionen-prozorec
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Дата: 07.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.silistra  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ 
РАЙОН 2014-2020 Г.  
25.04.2014  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН 2014-2020 Г.  
25.04.2014  
На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Стратегия за прилагане на 
интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион 2014-2020.  
Линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254  
Срокът за коментари е 25 май 2014 г.  
Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на 
регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани интервенции в рамките на 
предварително дефинирани територии през периода 2014-2020 г. Чрез него се цели 
постигането на комплексен положителен ефект в развитието на съответната територия, 
смекчаването на регионалните различия и по-ефективното усвояване на средствата от 
различните програми и инструменти за осъществяване на Европейската регионална политика 
чрез прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията.  
 
Пилотният проект за прилагане на Интегрирани териториални инвестиции в България се 
предвижда да бъде осъществен в Северозападния район - това е най-бедният район, с най-
нисък размер на БВП на глава от населението от районите в ЕС-27 през последните четири 
години, със силно проявени негативни демографски процеси. В тази връзка, именно 
Северозападният регион беше включен като пилотен за прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в изпратената към ЕК версия 3.0 от 21.08.2013 г. на Споразумението 
за партньорство.  
 
За подготовката на Стратегията беше привлечен екип на Софийския университет, който 
разполага с необходимия кадрови потенциал в областта на планирането и управлението на 
териториалните системи.  
 
Изготвянето на Стратегията за прилагането на ИТИ в СЗР е въз основа на проведени поредица 
от срещи на централно и местно ниво с всички заинтересовани страни, на които бяха 
дискутирани въпросите, свързани с проблемите на региона и тяхното адресиране в 
Стратегията.  
 
На базата на разработения към момента проект на Интегрирана стратегия са формулирани 
следните две стратегически цели:  
 
1. Подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез осигуряване на 
фокусирана подкрепа, отчитаща нейната специфика и потенциал;  
 
2. Развитие и съхранение на човешките ресурси на района и създаване на благоприятна среда 
за живеене, чрез реализация на ключови за региона инфраструктурни инвестиции.  
 
Независимо от значителните проблеми в развитието на района през последните години, 
територията му притежава сравнителни предимства, ресурси и потенциали, които биха могли 
да се използват като ресурс за генериране на необходимия импулс за интензифициране на 
регионалното развитие и смекчаване на създадените различия по отношение степента на 

https://www.facebook.com/oic.silistra
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развитие спрямо останалата част от националното пространство. Въз основа на този потенциал 
горепосочените цели могат да бъдат постигнати чрез целенасочена подкрепа в следните три 
приоритетни области за въздействие с изявен териториален акцент на ниво общини:  
 
Ø Развитие на икономиката и стимулиране на предприемачеството;  
 
Ø Агробизнес;  
 
Ø Развитие на разнообразен туризъм.  
В допълнение на посочените три приоритетни тематични области са дефинирани и една 
хоризонтална приоритетна област за въздействие, без териториален акцент, която е насочена 
към всички общини в рамките на Северозападния район.  
Ø Развитие на човешките ресурси и създаване на благоприятна среда за живеене  
В ход е идентифицирането на ключови проекти, с реализацията на които да се даде силен 
тласък на развитието на региона и обръщане посоката на негативните тенденции по отношение 
на демографската ситуация и икономическото развитие. Предвижда се също така да бъдат 
разработени специализирани схеми по програмите, съ-финансирани със средства от ЕС като 
бъдат отчетени спецификите на бизнеса и земеделските стопанства в региона.  
Оперативна програма Техническа помощ  
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси  
Оперативна програма Транспорт  
Оперативна програма Административен капацитет  
Оперативна програма Регионално развитие  
Оперативна програма Конкурентоспособност  
Оперативна програма Околна среда  


