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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.05.2014 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.05.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1894  
 
 
Резюме: Тема: Пари за вашия бизнес - ОП "Конкурентоспособност"  
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с Министерството на 
икономиката и енергетиката, в която представяме ОП „Конкурентоспособност”. В следващите 
минути ще поговорим за препоръките на бенефициентите, които вече са натрупали опит в 
програмата за периода 2007-2013 г. Знаем, че самата програма претърпя промени по време на 
изпълнението си, като в началото усвояването на средства и кандидатстването на бизнеса 
буксуваше, но в края резултатите са категорични - това е най-добрата програма сред всичките 
за първия програмен период откакто страната ни членува в ЕС.  
 
Текст: Тема: Пари за вашия бизнес - ОП "Конкурентоспособност"  
 
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с Министерството на 
икономиката и енергетиката, в която представяме ОП „Конкурентоспособност”. В следващите 
минути ще поговорим за препоръките на бенефициентите, които вече са натрупали опит в 
програмата за периода 2007-2013 г. Знаем, че самата програма претърпя промени по време 
на изпълнението си, като в началото усвояването на средства и кандидатстването на бизнеса 
буксуваше, но в края резултатите са категорични - това е най-добрата програма сред всичките 
за първия програмен период откакто страната ни членува в ЕС.  
В следващите минути няма да се спираме на перипетиите, през които премина ОП 
„Конкурентоспособност”, но ще се опитаме да извлечем поуки от грешките, направени в 
миналото. Ще потърсим коментар на въпросите как да бъде структурирана следващата 
оперативна програма, както по какъв начин да бъдат отваряни отделните схеми. Да чуем 
първо мнението на Димитър Димитров, ръководител на фирма за системи за управление в 
транспорта.  
Димитър Димитров: Като участник на един отворен общ пазар, единствено възможността за 
създаване на конкурентни стоки и услуги създава устойчиво развитие. Всичко друго е добре – 
правилно замислено и изпълнено, но конкурентните стоки и услуги са единствената гаранция за 
успешна реализация.  
Репортер: Т.е. от гледна точка на това какви оси да има, какви възможности - по-скоро за 
оборудване, по-скоро за системи за управление или друг вид инструменти трябва да има по 
тази програма, от ваша гледна точка?  
Димитър Димитров: Не бих казал, че някои от осите е излишна или ненужна. Приоритет също 
не бих дал. Просто в момента завършващите програми бяха така съобразени, че да отговорят 
на конкретните нужди в конкретните компании. Имаше оси, които бяха насочени към 
придобиване на дълготрайни материални активи, оси, които бяха насочени към отговаряне на 
международно признати стандарти. Всяка една компания имаше възможност точно да си 
прецени какво има по-належащо като нужда. В бъдеще ще има отчет, мониторинг и нова 
преоценка на нуждите на компаниите, която според мен ще бъде съобразена с конкретната 
ситуация, която при всички случаи е променена и е по-различна от тази, която е била в момента 
на създаването на правилата.  
Репортер: Един от въпросите, които се дебатират за следващия програмен период е дали да 
се отварят оси за определен период или през цялото време на програмата да може да се 
кандидатства по всички оси. Вие как мислите?  
Димитър Димитров: Определено подкрепяме предложението във всеки един момент да се 
кандидатства по всяка ос. Веднага отговарям защо имаме такова мнение. Възможността да 
кандидатстваш в един момент, в който състоянието на компанията е подходящо за 
кандидатстване, е изключително важна. В компаниите текат процеси на оценки и на планиране. 
В момента, в който една компания е в етап на оценка и планиране, се оказва, че някои от осите 
вече са затворени, защото са били с определена продължителност. И някои намерения, които 
могат да бъдат осъществени чрез подкрепата на оперативна програма, ако са планирани в 
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един период, който е примерно след година, компанията просто няма как да го изчака този 
период. Тя или е осъдена по някакъв начин да се справя по някакъв различен начин, или да 
изчака, но няма гаранция, че в момента, в който бъде отворена тази програма, компанията все 
още ще има нужда.  
Водещ: Точно на противоположното мнение е Людмила Стойчева, която ръководи варненска 
фирма – успешен бенефициент по ОП „Конкурентоспособност”.  
Людмила Стойчева: Как да ви кажа, българите сме малко странни хора и когато нямаме срок, 
някак си нещата се отлагат във времето. Когато има срок, в който да си оформиш 
предложението, някак си нещата повече се получават. Факт е, че към „Конкурентоспособност” 
интересът от малки и средни предприятия е много по-голям, отколкото беше към „Енергийна 
ефективност”. А пък и условията по „енергийна ефективност” не бяха толкова изгодни, както по 
„Конкурентоспособност”.  
Репортер: Според вас в новата програма за какво трябва да има повече пари – техника или 
по-скоро за енергийно подобряване на предприятията?  
Людмила Стойчева: Честно да ви кажа, не знам как е в останалите браншове, но в нашия 
бранш така се развиват машините и съоръженията, които се предлагат от производителите, че 
всъщност те неминуемо вътре включват енергийна ефективност. Новото оборудване, което се 
създава за полиграфията, включва в себе си енергоспестяващи модули, включва оптимизация 
на работата, по-голяма ефективност, по-малко брак, което всъщност след себе си води като 
резултат енергийна ефективност.  
Водещ: Според Мая Маринова, която ръководи предприятие за детски дрехи, в което работят 
доста хора с физически увреждания, осите трябва да бъде отваряни за определен период от 
време. Самата Маринова и екипът ѝ са изработили техния успешен проект за 7 месеца, като са 
кандидатствали по схемата за технологична модернизация и са закупили по-
високотехнологични машини. Нееднократно самата Маринова подчерта, че закупуването на по-
модерните технологии било изключително важно не само заради развитието на предприятието, 
разширяването на гамата от продукти, подобряване на качеството им и стъпването на нови 
пазари, но и заради условията на труд. След като основно продукцията се изработва от хора с 
увреждания, новите технологии са спомогнали за по-малкото натоварване и следователно по-
големия комфорт на работното място. Това води след себе си и по-висока производителност.  
Репортер: Според вас оперативната програма как трябва да изглежда – с оси за техническа 
модернизация, енергийна ефективност и иновации или да бъде раздробена на повече оси?  
Мая Маринова: Това, което казахте, е най-добре. Ако колегите не са снабдени с машини, които 
да облекчават труда на хората, особено в предприятия за хора с увреждания, ако не са 
направили маркетингово проучване на международния пазар, защото в България материалите 
за изработка на облекла са изключително само турски и не най-доброто качество, ако не са 
провели маркетинг на ценовите стойности на облеклата, просто няма да успеят. Това е дълъг 
период от време, ние работим от 12 години и започнахме да качваме производителността и 
продажбите в последните... бавно, методично, но напред. Иначе се стои на едно място.  
Репортер: Едната страна на аргументите е, че може когато се отвори дадена схема, фирмата, 
която би могла да има полза от нея, да не е готова да прави проект по редица причини.  
Мая Маринова: Причината би могла да бъде, че нямат собствено финансиране, да теглят 
кредит, натоварват се с лихви и не вървят напред. Много от моите колеги от предприятия, 
кооперации за хора с увреждания, не предприеха по тази оперативна програма действия – 
само две кооперации бяхме, които предприехме действия. Едната кооперация сме ние, която 
финансирахме сами и не почувствахме това нещо, а другата кооперация тегли 300 хиляди заем 
и не ми е удобно да ги попитам каква лихва плащат. Утежнява се програмата така. Затова 
според мен би било добре, дори по срокове да бъдат, те винаги ще имат готовност - един 
проект се прави за един месец, два месеца максимум, разработването му. Би било добре първо 
да се финансира по-голяма част, първоначално, примерно 50%, за да могат да започнат и да 
теглят кредита във финалния момент, за да могат по-малко лихви да плащат. И ако е възможно 
за тези предприятия и фирми за хора с увреждания, до последния момент, защото те понякога 
и до 100 се самофинансират. До последния момент да ги подпомагат, за да не теглят кредит, 
след това парите ще се усвоят.  
Репортер: Т.е. искате да кажете да има по-големи авансови вноски от програмата.  
Мая Маринова: Да, абсолютно. Иначе затруднението е голямо, лихвите виждате какви са. 
Даже 5-6% не са малко за един голям проект. Говорим за предприятие, което няма печалба в 
момента, пък има собствени средства и това ги спъва, или общо взето има малко собствени 
средства и не може да си позволи да тегли кредит и това ги разколебава.  
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Репортер: Трябва ли, според вас, да се изработят специални кредитни продукти за 
програмата, за да се подпомага бизнесът?  
Мая Маринова: Според мен трябва да се изработят, за да могат всички предприятия... Вие 
имате ли информация колко са предприятията за хора с увреждания в държавата?  
Репортер: Не.  
Мая Маринова: Само в Националния съюз на ТПК – една от трите организации, които 
ръководят предприятия за хора с увреждания, са 40. А има още 2. Освен това, ние сме за хора 
с увреждания, има институции за обединение на хората с намален слух, с намалено зрение, не 
говоря за тях въобще.  
Водещ: Всички ръководители на компании, които са успешни бенефициенти по ОП 
„Конкурентоспособност” са категорични, че е много важно да се използват услугите на 
консултанти за писането на проектите. По този начин не се изпускат детайли, които могат да се 
окажат ключови за забавянето или цялостното неприемане на проекта. Също така 
мениджърите изтъкват и помощта на експертите от управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност”, която в много случаи се е оказвала ключова за спечелването и 
реализирането на проектите. И още от Радослав Гочев.  
Репортер: Повечето бенефициенти, с които съм разговаряла, реализирали успешни проекти, 
казват именно това – че най-добре е поне при първия проект да се използват услугите на 
консултант. Това може да го очертаем като съвет за бъдещите фирми.  
Радослав Гочев: Аз мога да го очертая не само при първата процедура, а при всички 
процедури, поне това е нашето кредо. От гледна точка на това, че всеки проект е различен, 
всяка идея е различна, още повече, че управлението и администрацията на един такъв проект 
е специфична дейност, с която според мен трябва да се занимават професионалисти. И мисля, 
че това е правилният подход.  
Репортер: Как според вас трябва да изглежда следващата оперативна програма? Дали 
одобрявате, че са се насочили към по-малко приоритетни оси в момента?  
Радослав Гочев: Честно да ви кажа, не познавам в детайли следващия програмен период като 
програма. Това, което ние сме заложили като цели пред себе си, това, което виждаме като най-
голям ефект е елементът иновативност. Това са нашите бъдещи цели по отношение на работа 
с програмата. От гледна точка на това, че пречупвайки целите през проекта, през продукта, 
инвестицията в дизайн, проектиране, разработка на иновативни неща. Ние сме сигурни, че 
макар и по-дългосрочно, това би довело до по-голяма добавена стойност и успеваемост на 
една компания.  
Репортер: Трябва ли да има разработени специални продукти от гледна точка на по-лесен 
достъп до кредит, особено за малките и средни фирми?  
Радослав Гочев: Предполагам - да, но не бих могъл да изразя мнение. Няма такава ситуация, 
в която да ползваме такива услуги, но мисля, че да.  
Репортер: Според вас как е по-добрият вариант – да има определен срок за кандидатстване по 
дадени схеми или всички схеми да бъдат отворени през целия програмен период? Това е 
дебат, който се води в момента.  
Радослав Гочев: Не съм в детайли запознат с този дебат, не мога да изразя мнение.Колкото 
по-голяма информация има за процедурите, мисля, че е по-добре за всички бенефициенти. 
Мога да ви гарантирам, че ние получаваме информация, тя е елемент, който не може да се 
нарече, че липсва. За проектите, които ние набелязваме като наш фокус, които попадат в 
нашата сфера, няма бариера или пречка да участваме.  
Водещ: Нека да припомним, че следващата оперативна програма ще се фокусира 
изключително много върху иновациите като генератор за растеж на икономиката ни и 
предпоставка за конкурентоспособност на българските компании. Също така експертите от 
управляващия орган на оперативната програма са избрали основен фокус на програмата да 
са малките и средните предприятия, които не просто създават облика на българската 
икономика, но и са основният работодател у нас. А както всички знаем, създаването на 
стабилни работни места е ключов приоритет за страната ни – не само за следващия програмен 
период, а изобщо. Това е основният фактор за повишаването на качеството на живота у нас. 
Ето защо точно след седмица ще обърнем към последните години и ще видим как 
благодарение нас ОП „Конкурентоспособност” са запазени работни места и са създадени 
нови за квалифицирани кадри.  
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Дата: 09.05.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1177  
 
 
Резюме: Водещ: Добър ден! По радио „Фокус” започва предаването за вашия бизнес и 
възможностите, които предлага Оперативна програма "Конкурентоспособност", за да стане той 
още по-успешен. Аз съм Радина Христова и в предаването днес ще Ви представим двама 
управители на фирми-бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, които ще разкажат за своя опит и виждане 
за това как да направите фирмата си по-конкурентоспособна с помощта на Оперативната 
програма.  
 
Текст: Водещ: Добър ден! По радио „Фокус” започва предаването за вашия бизнес и 
възможностите, които предлага Оперативна програма "Конкурентоспособност", за да стане 
той още по-успешен. Аз съм Радина Христова и в предаването днес ще Ви представим двама 
управители на фирми-бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, които ще разкажат за своя опит и 
виждане за това как да направите фирмата си по-конкурентоспособна с помощта на 
оперативната програма. Ще разговаряме в следващите минути с управителя на габровска 
фирма, водещ доставчик на кранове и услуги за крановата индустрия в България и региона. 
Фирмата предлага пълен пакет оборудване и поддръжка за цялата подемна индустрия, 
висококачествени продукти и услуги в съответствие с международните стандарти. Фирмата е 
изпълнила проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, с които да засили позициите си и да повиши качеството на 
изделията, както и да модернизира дейността си. Повече научаваме от управителя на фирмата 
Евгени Станчев.  
Евгени Станчев: За последния програмен период, 2007 – 2013, имаме изпълнени и 
приключени четири проекта общо, от които, четири, три са по „Конкурентоспособност” и един 
е по „Зелена икономика и енергийна ефективност”. В момента работим по още два проекта, 
които също са в рамките на изтичащия вече програмен период 2007 – 2013 г.  
Водещ: Срещнахте ли трудности, докато работехте по проектите? От какво естество бяха те и 
как успяхте да се справите?  
Евгени Станчев: Първите проекти естествено бяха по-трудни за изпълнение, тъй като и ние не 
познавахме добре изискванията и така да кажем, скритите капани на програмата. И в течение 
на работата с нашите специалисти тук, с консултантите по проектите, които използваме и със 
специалистите в Министерството на икономиката, така, отракахме се в изпълнението на 
проектите и да кажем, последните три – четири проекта, , последните – трети и четвърти проект 
– сме ги изпълнили без някакви особени затруднения. Това по отношение на администрирането 
на проекта. А по отношение общите условия за получаване на финансова субсидия, естествено 
има затруднения. Те са основно от финансов характер, тъй като, както знаете, няма авансово 
изплащане, частично авансово изплащане на субсидията, т. е. субсидията по проектите се 
изплаща след окончателно приключване на проекта, което означава, че тия проекти, тия 
инвестиции, които извършваме в рамките на проекта, трябва да се финансират или със 
собствени средства или с банков кредит, което, да кажем, за нас, като относително голяма 
компания в България, е относително лесно упражнение, тъй като имаме добър кредитен 
рейтинг, имаме достъп до средства на относително ниски... ниски лихвени нива, но 
предполагам, че за някои по-малки компании ще бъде доста по-трудно.  
Водещ: Успяхте ли с помощта на проектите да станете по-конкурентоспособни, да разширите 
пазарната си ниша, както и кръга от клиенти, които се обръщат към Вас?  
Евгени Станчев: О, да, във всеки случай. С инвестициите, които направихме, първо 
подобрихме качеството на голяма част от детайлите, които изработваме. Те са отговорни 
детайли, които влизат в нашите машини и съоръжения – детайли, които изискват висока 
точност и голяма якост. Успяхме да подобрим ефективността, естествено, което е основното 
конкурентно предимство в условията, в които работим, на много, така, засилена конкурентна 
борба на световните пазари, не само в региона. Така че със сигурност, да.  
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Водещ: Предстои да излязат и новите схеми по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", вече за новия програмен период. Ще кандидатствате ли отново и 
започнахте ли подготовка евентуално за новите схеми?  
Евгени Станчев: Да. Ние и в момента, както Ви казах в началото на разговора, работим, т. е. 
изпълняваме два проекта в рамките на оперативната програма. Единият е „Иновации”, а 
другият е в частта „Технологично обновление”. Тия проекти трябва да приключат до края на 
третото тримесечие на тази година. И имаме също известна подготовка за следващия 
програмен период. Предполагам, че до края на годината ще бъдат отворени новите програми и 
имаме, така, готовност да стартираме веднага.  
Водещ: Г-н Станчев, много Ви благодаря за отделеното време! Дано да имаме поводи да се 
чуваме отново и през следващия програмен период!  
Евгени Станчев: Да. Благодаря Ви и на Вас!  
Водещ: Разговаряхме с Евгени Станчев, управител на фирма-бенефициент по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Вие останете 
с радио „Фокус”!  
Водещ: Предстои ни разговор с управителя на още една фирма-бенефициент по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Фирмата е клон на френски производител. Разполага със 
собствена база, намираща се в индустриалната част на град Гурково. Фирмата е създадена 
през 2005 г. и е специализирана в изработката на уникални метални конструкции и детайли 
посредством модерна технология на лазерно рязане. Повече за опита на фирмата с 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
ще научим сега от управителя Даниел Димов.  
Даниел Димов: Изпълнили сме един проект до сега по „Конкурентоспособност”. Сега сме на 
етап... тоест, втори проект изпълняваме в момента, което само по себе си подсказва, че сме 
доволни, много, от първия. В такъв смисъл доволни, че това нещо досега много ни е помогнало 
да развиваме нашата дейност и да бъдем доста по-гъвкави и доста по-продуктивни в нещата, 
които правим. Другото, което мога да кажа за проекта, първия, който сме изпълнили – нещата 
се правят от... т. е. самият проект се прави от наши проектанти. Не го правим... в смисъл самите 
ние, защото все пак е доста... нещата, които се изискват, са доста прецизни и трябва да го 
правят професионалисти, според нас.  
Водещ: Тоест, използвате консултанти за изготвянето на проекта?  
Даниел Димов: Точно, точно така. Нали, и принципно моят съвет към други бенефициенти, 
които искат да кандидатстват по тази програма, ако нямат техническата... технически познания, 
моят съвет е те да се обърнат към консултанти.  
Водещ: И все пак, независимо от факта, че Ви помагат консултанти, всъщност по-голямата 
тежест пада върху тях, но въпреки това, имате ли впечатления за някакви проблеми, които се 
срещат по пътя, трудности, които съответно се преодоляват? И разбира се, получавате ли 
необходимата помощ от Управляващия орган?  
Даниел Димов: Принципно трудности винаги се срещат, но винаги има разбиране. Така са 
направени нещата, че винаги има неща, които се доизискват, ако някъде има някакъв пропуск. 
Общо взето, нали, нещата са така съгласувани, че със сигурност е голяма помощта от 
Министерството.  
Водещ: С какво се промени обликът на вашата фирма, ако трябва да говорим, разбира се, и от 
страна на технологии, от страна на работещи във фирмата, също така и, разбира се, на нови 
клиенти?  
Даниел Димов: Ами, само фактът, че имаме около осем души новоназначени, след като 
закупихме новите машини, е, нали, доста показателен. От друга страна и самата машина, 
защото първата беше, по първата програма, една, но доста, така, скъпоструваща машина – 
самата машина е много продуктивна и ни отваря доста кръгозора за работа в сферата на 
металостроенето.  
Водещ: Предстои откриването на нови схеми по оперативните програми в програмен период 
2014 – 2020 г. С оглед на опита Ви до тук, ще се подготвите ли, ще работите ли и за 
кандидатстване по други схеми занапред?  
Даниел Димов: Ами, най-вероятно. Както казах, ние в момента работим по втора програма 
„Конкурентоспособност”, „Иновации в предприятията”, която спечелихме също и сега сме на 
доста краен етап. Това е наистина една голяма помощ за българския бизнес, за да се откажем 
занапред от тази помощ.  
Водещ: Разговаряхме с Даниел Димов, управител на фирма, която е бенефициент по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” .  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.05.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 38  
Брой думи: 1113  
 
 
Резюме: Да се направи виртуален телеком в България изглежда трудно на пръв поглед и още 
по-трудно - на втори. Така наречените MVNO (mobile virtual network operator) работят доста 
успешно на много пазари, но тукашният си има особеностите, които правят този бизнес да 
изглежда обречен. Поне ако разчиташ на традиционния модел, следван от виртуалните 
телекоми по света - да се разчита на инфраструктурата на съществуващите оператори. 
Единственият за момента в страната доставчик от този тип обаче залага на друго - по-скоро да 
заобиколи традиционните GSM компании, базирайки се почти изцяло в интернет и използвайки 
специфична технология. 
 
Заглавие: Първи нискобюджетен телеком  
Подзаглавие: VMobile се прицели в пазарите в чужбина и започна да си търси стратегически 
партньор  
Автор: Паулина МИХАЙЛОВА  
Текст: Да се направи виртуален телеком в България изглежда трудно на пръв поглед и още по-
трудно - на втори. Така наречените MVNO (mobile virtual network operator) работят доста 
успешно на много пазари, но тукашният си има особеностите, които правят този бизнес да 
изглежда обречен. Поне ако разчиташ на традиционния модел, следван от виртуалните 
телекоми по света - да се разчита на инфраструктурата на съществуващите оператори. 
Единственият за момента в страната доставчик от този тип обаче залага на друго - по-скоро да 
заобиколи традиционните GSM компании, базирайки се почти изцяло в интернет и използвайки 
специфична технология. Резултатът? VMobile остава по-скоро минителеком, но пък работи 
приблизително по концепцията на MVNO - предлага по-ниски крайни цени от тези на 
мегаконкурентите си благодарение на факта, че не е обременен нито с инвестициите им за 
мрежа, нито с типичните им разходи. И след две години развитие вече може да се похвали с 
немалко потребители, присъствие в чужбина, още планове и дори положителен финансов 
резултат за последното тримесечие.  
Класиката в жанра...  
MVNO принципно представлява оператор, който е получил лиценз да доставя телеком услуги, 
но няма задължение да изгради собствена мрежа с определено покритие на територията на 
съответната страна. Като цяло той използва вече изградената инфраструктура на някой от 
работещите телекоми, плаща му на едро за това и продава услугата от свое име и за своя 
сметка, под свой бранд, определяйки сам тарифите си. Извън самата мрежа останалите 
системи за обслужване на клиентите (търговска, билинг, маркетингова и т.н.) обичайно са или 
негови собствени, или доставени от външна компания (MVNE), но отделни от тези на 
собственика на инфраструктурата. Така MVNO е нещо средно между конкуренция на 
класическите телекоми и техен ритейлър.  
В България такива компании няма, а и няма видим формален метод някой от регулаторите да 
задължи операторите да ги допуснат до мрежите си. "Предвид предоставените на 
предприятията разрешителни за ползване на радиочестотен ресурс комисията е на мнение, че 
към момента не би следвало да се разглеждат възможности като предоставяне на достъп до 
мрежите на националните оператори на MVNO", пише в позиция на Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС), публикувана от регулатора още през юни миналата година. С други думи - 
в България в самите лицензи на съществуващите три мобилни оператора не е предвидена 
възможност, камо ли задължение те да дадат достъп на едро до мрежите си за виртуални 
доставчици. И ако сега държавата се опита да ги накара да допуснат конкуренти върху тях, те 
вероятно биха оспорвали наложената мярка, аргументирайки се, че не са предупредени за 
такава "заплаха", плащайки десетки милиони за лицензите си.  
...българският модел  
Моделът, по който работи единственият за момента мобилен виртуален оператор в страната - 
VMobile, е малко по-различен. Компанията не ползва инфраструктурата на нито един от трите 
големи телекома (не че не е искала безрезултатно такъв договор). Тя разчита на интернет 
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пренос по специална технология, предлагайки в тази среда гласова услуга, видеоразговори, 
различни приложения, и всичко това - на ниски цени спрямо мегаконкурентите си. Това е и 
разликата между виртуалния оператор и който и да било друг алтернативен фиксиран оператор 
или, да кажем, платформите като Skype - в случая се предлага комбинация от различни 
телеком услуги: гласов пренос, видео, телевизия, възможности за създаване на различни тв 
канали от самите потребители и т.н.  
"Стремежът ни е да бъдем виртуален телеком, който не се фокусира върху изграждането на 
своя инфраструктура, а по-скоро върху предлагането на гъвкава услуга", казва изпълнителният 
директор на VMobile Иван Кюркчиев. "Замисълът е да обединим всички възможни видове 
комуникации и медии, които съществуват на пазара, и да ги дадем на клиентите си безплатно", 
твърди той. Към момента не се плаща само част от това, което операторът предлага 
(обажданията между клиенти помежду им). Останалото се таксува. Услугите на VMobile са 
достъпни през най-различни устройства: компютър, смартфон, таблет и стационарен телефон 
(IP телефон или такъв с аудиокодек устройство). Компанията е разработила приложение за 
Android, iOS, Blackberry, Windows и Symbian. Потребителят трябва да се регистрира, след което 
получава потребителско име, парола и "виртуален номер" от оператора и така може да прави и 
приема обаждания. Желаещите да говорят с абонати на други оператори пък получават реален 
телефонен номер от номерационния план на VMobile. За целта те могат да изберат предлатен 
пакет или абонаментен план. Плащането на услугите може да стане през ePay, на каса на Easy 
Pay или чрез интернет банкиране. В момента VMobile предлага платените си услуги на 
потребители в 11 български града.  
VMobile има лиценз за доставчик на телекомуникационни услуги, както и номерационен план от 
КРС с фиксирани номера. Мобилни номера няма, защото принципно, за да получи такива, 
трябва да има и нает честотен ресурс, за какъвто не е кандидатствала. През фиксиран номер 
обаче са достъпни практически всички услуги на оператора, сред които целта е в края на лятото 
да има и телевизия.  
...и чий е той  
Макар VMobile да не е свързана директно с транспортната и логистична група Willi Betz, 
акционери в нея са лица и компании, близки до германския конгломерат. Една трета от акциите 
държи швейцарската фирма Avelli Real Estate, в която според Търговския регистър член на 
управителния съвет е Томас Вили Бетц. Другата една трета се държи от Пламен Митев, който в 
момента ръководи фирмите от групата Willi Betz в България, сред които са "Балкан стар 
аутомотив", СО МАТ и др. Последната една трета от акциите се държи от изпълнителния 
директор на VMobilе Иван Кюркчиев. Той управлява B-Systems, която е също от групата на Willi 
Betz и се занимава основно с информационни технологии.  
Инвестицията във VMobile до момента е около половин милион лева, казва Кюркчиев. 
Компанията е одобрена за финансиране по програма "Конкурентоспособност" в размер до 
70% от общата стойност на проекта си (която е 1.3 млн. лв.), но парите все още не са усвоени, 
най-вече заради бюрократични спънки. Оборотът на оператора за последната година е близо 
400 хил. лв., а резултатът - оперативна загуба, но според Кюркчиев за първото тримесечие на 
тази година ще има и малка печалба.  
Ползвателите на услугите на виртуалния оператор са около половин милион, като над 400 хил. 
от тях са от чужбина (арабския свят, Афганистан, Иран, доста европейски страни, Турция, 
държавите от бившия съветски блок). Българските пък са най-вече корпоративни клиенти. 
Амбициите на компанията за ръст обаче са сериозни, като минават най-вече през стартиране 
на подобни проекти и в други страни. За целта Кюркчиев не крие, че в момента са в търсене на 
стратегически партньор. "Не искам просто да продадем фирмата, да вземем някакви пари и да 
си тръгнем. Но стратегическият партньор би спомогнал за развитието ни. Не бихме отказали и 
разговор с дялов инвеститор", казва той. От това може би зависи и дали VMobile ще се оформи 
като по-сериозен играч. За момента целенасочени действия срещу него от големите телекоми 
няма - ясен сигнал, че те по-скоро не вярват, че бизнесът им може да бъде повлиян от него.  
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Дата: 10.05.2014  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 8  
Брой думи: 841  
 
 
Резюме: - Постоянно се говори за нови технологии, за иновации. Важно е да ги реализираш 
сега, не в някакво неопределено утре. Ние започнахме да прилагаме иновации през 2008 г. с 
роботизираната система Da Vinci в сферата на гинекологичната хирургия. По това време такава 
новост се приемаше като истинска екзотика... Вече сме на етап, в който разполагаме с втори 
робот Da Vinci Si последно поколение, с който навлизаме и в други медицински области - 
урология и обща хирургия. С развитието на тази дейност Университетската болница в Плевен 
вече е в топ 20 на страните в Европа с две системи по роботика.  
 
Заглавие: Плевен - град на роботите Da Vinci  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Постоянно се говори за нови технологии, за иновации. Важно е да ги реализираш сега, 
не в някакво неопределено утре. Ние започнахме да прилагаме иновации през 2008 г. с 
роботизираната система Da Vinci в сферата на гинекологичната хирургия. По това време такава 
новост се приемаше като истинска екзотика... Вече сме на етап, в който разполагаме с втори 
робот Da Vinci Si последно поколение, с който навлизаме и в други медицински области - 
урология и обща хирургия. С развитието на тази дейност Университетската болница в Плевен 
вече е в топ 20 на страните в Европа с две системи по роботика.  
С тези думи проф. Григор Горчев, ръководител на Телекомуникационния ендоскопски център 
към МУ в Плевен, започна представянето на новата придобивка по проекта към Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  на 
пресконференция в края на април т.г.  
Технологично системата Da Vinci е разработена по програма на НАСА през 2005 г. През 2006 г. 
в САЩ се правят първите роботизирани операции. Преди 6 години, когато плевенският 
медицински университет се снабдява с първия Da Vinci , в Балканския регион единствено 
Румъния разполага с един робот. Днес картината е различна - в България са 3, в Румъния - 7, в 
Гърция - 8, в Кипър -1, а в Турция - над 18.  
Обучените досега в центъра български екипи за работа с Da Vinci са 4 - два онкогинекологични, 
урологичен и екип по обща хирургия. Уролозите основно оперират рак на простатата, хирурзите 
вече са направили първи успешни интервенции на рак на дебелото черво. Перспективата е по-
пълно използване на капацитета на системата за лечение и на други онкологични заболявания, 
както и за увеличаване на общия обем дейност на центъра.  
Проф. Горчев сподели, че наскоро Европейската асоциация по роботика е провела класация по 
критерии за успеваемост в роботизираните интервенции и е определила второ място в Европа 
на онкогинекологичния екип от Плевен - след екип от Швеция и преди екип от Онкологичния 
център в Милано.  
- Прилагането на системата подобрява резултатите от оперативната и лечебната дейност в 
клиничната практика и вече се доказват многобройните ползи за пациента: намаляване на 
болничния престой, ниска Кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, 
редуциране на риска от инфаркт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към 
нормален социален живот. Всичко това неминуемо подобрява икономическите показатели на 
лечебните заведения, увеличава тяхната ефективност и оптимизира използването на 
ресурсите, поясни проф. Горчев.  
Според него роботизираната хирургия бързо се развива, става все по-достъпна и дава богати 
възможности за лечение и обучение, защото е плод на прогреса в съвременната технологична 
медицина. В САЩ например при 95% от пациентите със съответните индикации се прилага 
роботизирана хирургия. Само в една болница в Орландо има 14 робота...  
Досегашният опит на ендоскопския център в Плевен показва, че интересът на пациентите към 
роботизираната хирургия расте. Проблемът е, че НЗОК заплаща стойността само за клинична 
пътека за роботизирана хирургия на рак на шийката на матка - 8000 лв. за 100 пациентки. На 
практика много жени, които имат подходящите индикации за лечение с робота, остават "извън 
борда" поради лимита, който поставя касата.  
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Сега работна група подготвя предложение до НЗОК за клинична пътека за роботизираната 
хирургия при простатен карцином. Изчислено е, че годишно са необходими около 600 хил. лв., с 
които да се "покрие" лечението на 80-100 пациенти.  
Според проф. Горчев съвременното развитие на медицината- скоро ще наложи роботизираната 
хирургия да бъде стандартизирана и у нас.  
Ректорът на МУ в Плевен проф. Славчо Томов заяви, че ръководството на висшето училище е 
решено да продължи развитието на проекта за роботизирана хирургия, включително в посока 
обучение и научноизследователска дейност.  
- Амбицията ни е да затвърдим позицията на университета като лидер в иновативното 
обучение в областта на медицината. В Телекомуникационния ендоскопски център са 
преминали обучение на Ги II ниво над 300 специалисти по лапароскопска хирургия в различни 
области на медицината. С новата система, която разполага с виртуален тренажор, ще 
стартираме и подготовката на колеги за III ниво роботизирана хирургия. Колегите ще могат да 
продължат подготовката си за сертификат от IV ниво в Страсбург, а за V ниво - в обучителен 
център в САЩ.  
Проф. Томов подчерта, че студентите също не са забравени и ще имат достъп до най-
съвременни форми в учебния процес. По силата на пилотен проект в университета въвеждат 
обучение в 3D формат. Стартът е даден в края на миналата година с предавана на живо в 
телекомуникационния център роботизирана гинекологична интервенция, по време на която 
студенти от първи курс са получили урок по анатомия в 3D формат. Идеята е тази практика да 
стане рутинна за обучение и в другите области на роботизираната медицина.  
- Въвеждането на втора роботизирана система от последно поколение ще затвърди позициите 
на МУ в Плевен като обучителен и сертифициращ център по ендоскопска хирургия у нас и в 
Източна Европа. Колеги от чужбина вече се обучават в Плевен и интересът нараства, отбеляза 
ректорът.  
В заключение специалистите информираха, че през октомври т.г. в София ще се проведе III 
международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ в Плевен. Ще участват 
специалисти от Европа и САЩ - видни представители в различните области на действие на 
роботизираните системи - гинекология, урология, обща хирургия, кардиохирургия, 
неврохирургия, детска хирургия.  
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Дата: 10.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 14,15  
Брой думи: 2131  
 
 
Резюме: Ключови проекти ще дават тласък на развитието на Северозападна България. Това 
става ясно от документ, озаглавен "Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г.". Той бе публикуван на 
портала за обществени консултации на Министерския съвет (www.strategy. bg) в края на 
миналата седмица, а дискусията по него ще продължи до 25 май.  
 
Заглавие: Северозападът на крака с нова стратегия  
Подзаглавие: Документът за развитие на региона предвижда изграждане на завод за 
автомобили,  
Автор: Елица ИЛЧЕВА  
Текст: Ключови проекти ще дават тласък на развитието на Северозападна България. Това 
става ясно от документ, озаглавен "Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г.". Той бе публикуван на 
портала за обществени консултации на Министерския съвет (www.strategy.bg) в края на 
миналата седмица, а дискусията по него ще продължи до 25 май.  
В документа от 35 страници са посочени конкретни проекти, на които ще се разчита да вдигнат 
на крака региона. Такъв например е "Аутопарк - България" до Дунав мост 2. Той е за 
изграждане на интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. 
За Видин е записано и откриване на филиал на университета в Щутгарт. Плевен е включен с 
"Интеруниверситетски кампус с технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него. Предвидени са няколко туристически маршрута, 
пилотна общинска земеделска кооперация във Видин, комплекс за зелена енергия от биомаса в 
община Мизия. В насоките, какви производства да се развиват, за Враца е посочен текстилът, 
за Монтана - храни, мебели и облекло, и т.н.  
Това са Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. В документа се подчертава, че за последните 
4 г. населението на района е намаляло с над 18%. Безработицата е най-висока - 16,4%, при 
средно 10,4% за страната. Отчита се и фактът, че в тази част на България най-много деца 
отпадат рано от училище - 3500 не завършват всяка година, което е 11,4% от общия брой. 
Неразвита инфраструктура и застаряващо население допълват картината.  
Площта на района е 19 070 кв. км и представлява 17,18% от територията на страната. Тук има 
51 общини, 668 населени места, от които 45 града. В същото време икономическата активност е 
най-ниската в сравнение с останалите региони, почти няма нови инвестиции и не се развиват 
иновации. За цялата 2012 г. само 1 054 386 хил. лв. са вложенията от чужбина, произведената 
продукция в индустрията е 7 175 906 хил. лв., а заетите са 137 720 души.  
Предвижда се компаниите да могат да кандидатстват приоритетно за пари от новата 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) , която се очаква да бъде 
изпратена за съгласуване в Брюксел през юни. По предварителни разчети 72% от предвидения 
общ бюджет от 1,413 млрд. евро ще бъдат за закупуването на машини и обновление на 
предприятията, а 25% ще отидат за мерки за енергийна ефективност.  
Според единия вариант за насърчаване, ако фирмите защитят проектите си, те ще получават 
допълнителни точки при крайната оценка. Друг предвижда дружествата от Северозападна 
България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите. Така например, ако 
в момента те трябва да предвидят 20% собствени пари, то съотношението може да бъде 
променено на 10%.  
Тепърва ще се разсъждава дали бизнесът и потенциални бенефициенти по програмата от 
останалите области в страната няма да бъдат дискриминирани по регионален признак. Не е 
ясно и как би било ограничено недобросъвестно ползване на замисляните преференции.  
Освен по ОПИК сходни специализирани процедури за региона се предвиждат и по Програмата 
за развитие на селските райони, ОП "Развитие на човешките ресурси", както и по Програмата за 
морско дело и рибарство.  
Ще се осигурява подкрепа за обекти с надобщинско и регионално значение, каквито са 
Университетската болница в Плевен, многопрофилните лечебни заведения във Видин, 
Монтана и Враца (в съответствие с Националната здравна стратегия до 2020 г., плана за 
действие към нея и мастер плана за болничните заведения).  
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Една от основните мерки за устойчиво и балансирано развитие е насърчаването на 
интермодалността като възможност за прехвърляне на товари към по-екологосъобразните 
видове транспорт. Установяването на ефективно комбиниране на различни средства ще бъде 
ключов момент в плановете за развитие на региона. Авторите на стратегията анализират 
състоянието на железопътната инфраструктура за интермодални превози. Според тях тя не 
отговаря на изискванията за извършване на съвременни товаро-претоварни услуги, защото 
след влизането в експлоатация на Дунав мост 2 и тунела под Босфора се очаква значително 
увеличаване на транзитните комбинирани превози.  
Възможностите за подкрепа по отношение подобряване на свързаността на региона 
предоставя Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. 
Средствата по нея ще се концентрират основно върху завършването на липсващите 
железопътни и пътни връзки по TEN-T мрежата на територията на страната и насърчаването на 
интермодалността. В допълнение на инвестициите по ОПТТИ с пари от Механизма за 
свързване на Европа (Connecting Europe Facility) се предвижда да се извърши модернизация на 
жп линията Видин - Медковец (отсечка от направлението Видин - София), на жп трасето София 
- Драгоман, както и край граничния участък от скоростния път София - Калотина.  
Планират се мерки за реконструкция на първокласни, второкласни (извън Трансевропейската 
транспортна мрежа) и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки 
между градовете и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически 
потенциал. Ремонтите ще спомогнат и за превръщане на региона в привлекателна 
туристическа дестинация. Трасетата са предварително определени на базата на разработена 
методика и критерии за приоритизиране на пътните отсечки. За тяхното обновяване Агенция 
"Пътна инфраструктура" ще кандидатства за средства по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.  
Инвестициите по приоритетни оси "Води" и "Отпадъци" на ОПОС 2014 - 2020 г. ще допълват 
предвидените вложения за градовете от I до IV ниво от интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие, финансирани чрез ОПРР 2014 - 2020 г.  
Туризмът ще се развива с обновяването на исторически културни обекти  
Не е пренебрегнат и потенциалът за развитие на туризъм в Северозападния район, който е 
външна граница към Румъния и Сърбия. В региона има регистрирани 3883 недвижими културни 
ценности от най-дълбока древност. Паметниците с категория "От национално значение" на 
територията на района са 198 (Видин - 42, Монтана - 28, Враца - 44, Плевен - 25, и Ловеч - 59). 
Има обекти, предложени за ЮНЕСКО - пещерата Магура, Карстовият природен резерват, 
Враца и Белоградчишките скали. Тук се намира по-голямата част от Националния парк 
"Централен Балкан", природните "Врачански Балкан" и "Персина" (западната му част) и редица 
природни и историко-археологически резервати, защитени местности и забележителности. 
Всичко това дава надежда, че стратегията ще предложи и доста възможности за обновяване на 
туристическите обекти. Идеята обаче е да се финансират ограничен брой, предварително 
определени туристически атракции. "Това ще допринесе за по-целенасочено усвояване на 
средствата и формиране на завършен конкурентоспособен туристически продукт", са записали 
авторите на стратегията.  
Вътре са маркирани още изграждането на образователна и социална инфраструктура.  
На опашката в стария период на оперативните програми И докато бъдещето все още е в 
сферата на добрите пожелания, анализът на настоящето в документа сочи, че въпреки 
относително немалкия дял на средствата, инвестирани от европейските фондове през периода 
2007 - 2013 г. в региона, и в тази класация той е на последно място спрямо останалите пет. 
"Това ясно посочва нужда от промяна в подхода и намиране на по-гъвкави и целенасочени 
инструменти, които да имат по-осезаемо отражение върху развитието му във всички сфери на 
икономическия и социалния живот", е изводът на експертите.  
По данни на публичния модул на системата ИСУН към 3 март т.г. на територията на 
Северозападен район се изпълняват 939 договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на 
обща стойност 1 201 908 798 лв.  
По ОП "Транспорт" са сключени 3 контракта за 71 907 912 лв., по ОП "Околна среда" - 57 за 537 
913 322 лв. 171 са по ОП "Регионално развитие". Те са за 395 901 303 лв. По ОП 
"Конкурентоспособност" - 165 за 134 678 362 лв., по ОП "Техническа помощ" 5 за изграждане 
на областни информационни центрове в петте области на обща стойност 2 120 812 лв. По ОП 
"Развитие на човешките ресурси" са подписани 468 договора на обща стойност 49 350 122 лв., 
по ОП "Административен капацитет" са сключени 70 контракта за 10 036 964 лв. Справка от 
електронната страница на Държавен фонд "Земеделие" към 7 март м.г. показва, че общата 



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
0
/2

0
1
4

 

стойност на предоставените средства по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г. е 507 040 260,81 лв.  
В крайна смета от документа става ясно, че за да дръпне Северозападът, ще се разчита почти 
изцяло на еврофондовете. Планира се обявяване на целенасочени процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Съобразно спецификата им ще 
бъде използван и подходът на предоставяне на допълнителни точки за проекти от района, 
допринасящи за постигане на целите и приоритетите на стратегията.  
Предстои до юни 2014 г. да бъде разработена нормативната рамка за прилагането на 
интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Прави впечатление обаче, че конкретност 
липсва, а мерките са описани общо и схематично и без финансови разчети. Целенасочената 
подкрепа предполага точно и ясно идентифициране на съществуващите ресурси, сравнителни 
предимства и дефиниране на проблемите, както и определяне на ключови за развитието на 
района части. Самата стратегия, както се признава в документа, е разработена без досегашен 
опит. При консултациите са направени много предложения за конкретни мерки и дейности 
съвместно с областните управители и местните власти. Дефинирано е, че проектите следва да 
насърчават устойчивото развитие и да обхващат няколко общини.  
***  
Строителство за 1 млрд. евро в "Аутопарк - България"  
Инвестиция за 1 млрд. евро и 10 000 работи места - това предвижда конкретната идея на 
организация на автомобилни производители и доставчици в индустрията. За мащабното 
проектно предложение за изграждане на "Аутопарк - България" бе съобщено през октомври 
през 2012 г., по време на Международната автомобилна конференция, която се проведе в 
София, като едно от местата, които се коментират като възможна локация, е Видин. 
Конкретните параметри бяха оповестени и в крайдунавския град в края на 2013 г. Проектът 
предвижда местоположението да бъде в близост до моста "Нова Европа", в пределите на 
свободната безмитна зона.  
Планът е да се привлекат един голям производител и десетина доставчици, с което да се 
оформи нова индустриална зона, специализирана в автомобилната индустрия. Тук ще има и 
интермодален транспортен терминал. Икономическите измерения на новата поточна линия за 
сглобяване на коли ще са около 150 000 до 250 000 машини годишно. Инвестицията на 
производителя и съпътстващите доставчици на първо ниво ще е около 500 млн. евро, а 
впоследствие - и до 1 млрд. евро. Те ще са за строеж на сградите и технологично оборудване.  
В дългосрочен план "Аутопарк - България" ще осигури 10 000 работни места в 
производствените обекти, ще има и други, съпътстващи около 15 000 работни места. Целта е 
създаване на българска автомобилна индустрия.  
Авторите на мащабния проект имат и срок за изпълнение - за подготовка на терена и общ 
устройствен план на територията, до средата на 2014 г. Подготовката на проект за 
градоустройство ще отнеме нови 6 месеца, а подготовката за проектиране и строеж на 
интермодалния терминал ще продължи до края на 2014 г. Строителството и благоустрояването 
на терена ще отнеме 24 месеца - до 2016 г. Същинското производство ще започне през 2017 г.  
Завършването на всички фази ще бъде гарантирано от международни договори и подкрепа на 
компанията, която ще произвежда автомобилите, е записано още в проектното предложение. 
Авторите на идеята имат намерение и за "сондиране и утилизиране на откритата под парцела 
минерална вода - от Гребната база до моста "Нова Европа". Искат да довършат и защитните 
диги на р. Дунав след Гребната база. Смелите идеи продължават напред в годините и с 
рестартиране на летище Видин за малки самолети, частни полети и бърза доставка на карго 
товари. За целта на новата за региона индустрия ще са нужни кадри. Затова в едно от 
професионалните училища на Видин - ПТГ "Васил Левски", ще бъде въведена двуезична 
форма на обучение с такава професионална насоченост.  
При представянето на проекта авторите му заявиха открито, че това е една много хубава идея, 
която не би могла да стане реалност без подкрепата и активното участие на българската 
държава и правителството в преговорите с чуждестранните инвеститори. Конкуренцията не е 
между други градове в България, а между държави като нас и Румъния, Сърбия или Македония. 
Тази подкрепа сега е декларирана в официален документ.  
***  
Проекти само на хартия  
Всички обекти, включени в документа, за момента са само на хартия. Това означава, че 
реализирането им не може да стане с магическа пръчка и пътят от проектирането до 
строителството ще отнеме поне 2 - 3 години:  
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- Проект "Аутопарк - България" във Видин до Дунав мост 2 - изграждане на интермодален 
терминал и индустриална зона за производство на автомобили.  
- Изграждане на интернационален университетски кампус с технологичен парк в Плевен.  
- Интегриран туристически проект "Вия Траяна" на територията на общините Долна 
Митрополия, Гулянци, Плевен, Ловеч, Троян.  
- Интегриран туристически проект "Видин - Димово - Магура - Чупрене - Чипровци" (дестинация 
Югозападна Стара планина - Южни Карпати).  
- Интегриран проект за развитие на туризма "Берковица - Монтана - Вършец - Враца" 
(планински, екстремен, СПА, културен и екотуризъм).  
- Откриване на филиал на университета в Щутгарт, Германия (Universitat Stuttgart) във Видин.  
- Създаване и развитие на високотехнологичен онкоцентър (многопрофилна болница за 
лечение на онкологични заболявания) и изграждане на спортно възстановителен комплекс към 
него в Плевен.  
- Създаване на общинска земеделска кооперация като пилотен проект в община Видин.  
- Комплекс за производство на зелена енергия от биогаз чрез използване на растителна и 
отпадна биомаса от дейността на малки и средни фермерски стопанства и общински отпадъци - 
община Мизия.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.05.2014  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/493180.html  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Конференция "Инвестирахме във вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към 
малкия и средния бизнес" с участие на бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 от целия югоизточен планов 
регион, ще се проведе на 13 май от 9:30 часа в КЦ "Морско казино".  
 
Заглавие: Конференция, посветена на Дни на Европа, събира бизнеса в бургаския регион  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Конференция "Инвестирахме във вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към малкия 
и средния бизнес" с участие на бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 от целия югоизточен 
планов регион, ще се проведе на 13 май от 9:30 часа в КЦ "Морско казино".На нея 
представители на Регионален сектор Бургас към Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и енергетиката ще представят 
добрите практики от изминалия програмен период и въпросите възникнали в хода на работата 
по проектите.  
Във втората част ще се обсъди новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 
2020 г. и ще бъдат представени приоритетите ? и възможностите за финансиране. Предвижда 
се конференцията да приключи с демонстрационен тур на добрите практики из Бургаски регион.  
Събитието, което е насочено към бизнеса, се организира в рамките на инициативата Дни на 
Европа от Община Бургас и Бизнес инкубатор - Бургас.  
За участие в конференцията се изисква регистрация на incubator@business-burgas.com или 
0879 017 663.  
 

http://news.burgas24.bg/493180.html
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Дата: 09.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-09&article=491234  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло 
най-бедните части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде 
стимулирано приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
2014-2020 г. (ОПИК).  
 
Заглавие: Бизнесът в планините с шанс за пари от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-
бедните части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде 
стимулирано приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено 
обсъждане проект на програмата. Според изготвената от икономическото министерство 
стратегия проектите в такива райони ще получават приоритетно финансиране и ще бъдат с 
предимство пред останалите. Целта е така да се създадат нови предприятия, осигуряващи 
постоянна заетост, адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на местния бизнес, 
което ще повиши стандарта на живот на населението. Сред основните цели на програмата е 
проектите да помогнат за развитието на нови и иновативни продукти и услуги, предлагани от 
съществуващи и нови предприятия. Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средни 
предприятия у нас до 2020 г. За тях са предвидени 51% от общия ресурс на програмата, който 
е 1,414 млрд. евро. 85% от сумата ще дойде от ЕС, а останалите 15% - от държавния бюджет. 
За научноизследователска дейност и иновации са предвидени близо 21% от средствата по 
ОПИК, или над 295 млн. евро. С други 320 млн. евро ще бъдат финансирани проекти, които да 
намалят излъчваните вредни емисии в производствения процес.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-05-09&article=491234
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Резюме: Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен 
период 2014-2020 г.  
Значението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г., както и на новата оперативна програма 
за иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г., се определя от особеното място 
на бизнес средата, предприемачеството и цялостното икономическото развитие на страната.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 минути от Vraca  
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 
2014-2020 г.  
Значението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г., както и на новата оперативна 
програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г., се определя от 
особеното място на бизнес средата, предприемачеството и цялостното икономическото 
развитие на страната.  
За първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ са заложени средства в размер на 1,162 млн. евро. Извън 
предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (36%), най-голям е 
процентът на търсените от предприятията и предоставените поради нуждите средства за 
технологична модернизация и системи за управление (33% от общо предоставените средства), 
следвани от средствата за иновации и подкрепа за НИРД (17%) и енергийна ефективност и 
зелена икономика.  
Ефектът от предоставените средства върху българската икономика показва положително 
въздействие върху БВП, заетостта, износа на стоки и услуги, като най-значимо е въздействието 
върху ръста на частните инвестиции. В този смисъл, ефектът от оперативната програма се 
измерва не толкова в количеството предоставени средства и/или във финансирането „на 
парче”, а в първоначалния тласък на проекти, които по-късно частният сектор поема и 
доразвива, като извлича полза и за себе си.  
Тъй като България продължава да бъде най-слабо развитата страна членка на ЕС с БВП на 
глава от населението 45% от средното за ЕС, с най-ниските показатели по отношение на 
конкурентоспособността, производителността на труда, консумацията на енергия и ресурсната 
ефективност, средствата по линия на европейските фондове, в т.ч. на оперативната 
програма за конкурентоспособност, са жизненоважни.  
Основните предизвикателства пред българската икономика остават затруднения достъп до 
източници на финансиране, ниската степен на интернационализация на дейността, ниската 
степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна 
интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на износа (основан 
предимно на износа на суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена 
стойност).  
За адресиране на тези предизвикателства и в синхрон с националните и европейски цели за 
2020 г. в ОПИК 2014-2020 г. са определени:  
Приоритетна ос 1: Иновации, предприемачество и потенциал за растеж  
1.1. Технологично развитие и иновации;  
1.2. Предприемачество;  
1.3. Капацитет за растеж.  
Приоритетна ос 2: Енергийна и ресурсна ефективност  
2.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност;  
2.2. Ресурсна ефективност.  
В процеса на разработване на новата оперативна програма за конкурентоспособност за 
периода 2014-2020 г. се провеждат активни дискусии с всички заинтересовани страни – ЕК, 
водещи министерства и ведомства, социално-икономическите партньори, регионални и местни 
власти, структури на гражданското общество, академичната общност и други. В хода на тези 
дискусии се идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по 

https://www.facebook.com/oic.vratza
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програмата като по този начин се идентифицират конкретни мерки, към които да се насочи 
ресурсът, за да се постигне най-голям ефект върху икономиката и принос към постигането на 
целите на Европа 2020 – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
Най-трудната задача при разработването и изпълнението на програмата е да се инвестират 
средствата на българските и европейските данъкоплатци изключително фокусирано и разумно, 
така че да бъдат получени максимални ползи, да бъдат привлечени допълнителни ресурси, 
както и да бъда изграден траен консенсус между всички заинтересовани страни и баланс между 
мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление, 
въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, 
които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и по-големи инвестиции 
(инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.), но 
създават дългосрочната конкурентоспособност на икономиката.  
Дата на откриване: 08.5.2014 г.  
Целева група: Всички заинтересовани  
Сфера на действие: Бизнес среда  
Дата на приключване: 21.5.2014 г.  
OPIC 2014_2020_v30.04.2014_1.pdf  
Предложения, мнения и препоръки можете да изпращате и чрез сайта на програмата: 
opcompetitiveness.bg или на електронен адрес: opic2020@mee.government.bg.  
 
 


