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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
17.05.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 16.05.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1775  
 
 
Резюме: Водещ: Вече повече от 20 пъти всеки петък коментирахме ползите и проблемите на 
ОП „Конкурентоспособност“, затова този път ще обърнем внимание на може би най-важният 
ефект от нея – отварянето на нови работни места. Изключително важно е, от една страна, че 
става дума за качествени и сигурни работни места, осигурени, благодарение на разширяване 
на производството и стъпване на нови пазари. От друга страна, не бива да изпускаме и факта, 
че има косвен ефект върху съпътстващите индустрии – подизпълнителите и доставчиците, при 
много от които също се е наложило увеличаване на персонала.  
 
Текст: Водещ: Вече повече от 20 пъти всеки петък коментирахме ползите и проблемите на ОП 
„Конкурентоспособност“, затова този път ще обърнем внимание на може би най-важният 
ефект от нея – отварянето на нови работни места. Изключително важно е, от една страна, че 
става дума за качествени и сигурни работни места, осигурени, благодарение на разширяване 
на производството и стъпване на нови пазари. От друга страна, не бива да изпускаме и факта, 
че има косвен ефект върху съпътстващите индустрии – подизпълнителите и доставчиците, при 
много от които също се е наложило увеличаване на персонала.  
И още един ефект, работните места отворени, благодарение на оперативната програма са в 
различни места на страната, а не са концентрирани единствено в големите градове. Може би 
един от най-добрите примери е хидравличната фирма от Чирпан, ръководена от Радослав 
Гочев.  
Радослав Гочев: Това е един от елементите на тази програма. Компанията ни като оборот и 
като персонал попада в дефиницията за средни предприятия. Успеваемостта на тези проекти 
ние ги оценяваме с един комплекс от цели и мерки, които сме предприели като един от 
елементите, разбира се, е увеличаване на работните места, което сме го постигнали. Първо 
искам да кажа, че нашето производство се характеризира с различни компоненти от 
машиностроенето. В него има елементи от механообработка, има компоненти на 
термообработка , химически процеси, леярски процеси, така че във всички тези направления 
ние сме успели да постигнем една по-висока ефективност както и създаване на работни места. 
Важното за нас е, участвайки по тази програма и създавайки благоприятна среда за 
увеличаване на нашата конкурентоспособност, е да увеличим нашата независимост по 
отношение на представянето на продуктите, разширяване на нашата компонентна база, 
увеличаването и способността да излезем на пазари, където до този момент това нещо не е 
било възможно поради много по-високата конкуренция и необходимостта от иновативни 
продукти. Така че работейки по тези програми, ние се опитваме да търсим по-скоро по стабилни 
и по-далекосрочни, да преследваме по-далекосрочни цели.  
Водещ: Питах ви за работните места, тъй като от една страна, разбира се, безработицата може 
би е проблем №1 в момента в България, а и Чирпан е сравнително малко населено място, т.е. 
добрите работодатели вероятно се броят на пръсти  
Радослав Гочев: Това е категорично така. Разбира се, регионът, за съжаление, е с много 
високо ниво на безработица и ние наистина оценяваме нашия социален ефект, който 
реализираме. В последните 4 проекта мога да ви кажа, че около 56 нови работни места са 
открити по отношение на новите технологии. От една страна, нови работни места, от друга гл.т. 
изнасяне на характеристики с нов потенциал, в служители, които имат нови умения, нови 
знания. Въвеждането на нови технологии с работата по тези проекти доведе до възможността 
да търсим ангажираме кадри, които имат много по-иновативно мислене и създадем структура, 
която изгражда продукти, проектира неща с много по-голяма принадена стойност.  
Водещ: И от друга страна пък създава качествени работни места, дълготрайни работни места, 
което също е изключително важно.  
Радослав Гочев: Надяваме се за това да бъдат качествени и дългосрочни. От гл.т. на това, че 
опитваме се да увеличаваме нашето присъствие на пазарите, които разбира се довежда до 
това, че изгражда някаква стабилност, по-големи приходи, по-голям интерес от наши 
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партньори, присъствието ни на пазари, където до този момент ние сме могли да представим 
нашите продукти, вследствие на голямата конкуренция. И от тази гл.т. мислим, че както за 
региона, така и за самата компания, работейки по тези направления, това ускорява много по-
бързо възможността да се развиваме и да създаваме нови продукти и нови иновативни 
елементи.  
Водещ: В КК „Албена“ са разработили специална система за оценка на персонала по проект, 
спечелен от ОП „Конкурентоспособност“. Татяна Джилянова разкри, че по този начин не само 
се подобрява разпределението на задачите на кадрите, но и е направен качествен скок в 
оценката на хората, които работят в курорта. Това, разбира се, води след себе си и по-добро 
заплащане.  
Татяна Джилянова: Проектът е една цялостна информационна система, която обслужва 
нашия персонал. Ние пристъпихме към точно този продукт, който ни дава една много по-точна, 
по-цялостна представа как да си реализираме нашата дейност. Чрез него постигнахме по-
добър ежедневен контрол на работата по управление на персонала ни, по-добро планиране 
тъй като Албена и въобще туристическият бранш е много по-динамичен като продукт и тази 
динамика да може да се управлява и да даде добър резултат, този продукт ни даде пък 
възможност за бърза и адекватна намеса по самата организация на човешкия ресурс, който ни 
е необходим в конкретния момент, за конкретния период, т.е. има много добри резултати от 
внедряването на тази програма.  
Водещ: Бихте ли дали пример, за да може да се ориентираме как точно действа новата 
система?  
Татяна Джилянова: Примерът дотам е, че планираме си персонала, където ние направихме 
едни подобрения, т.е. (…) го свързахме, този продукт с интерфейсове с другите наши програми, 
които ползваме, най-вече резервационната ни система „Фиделио“, което всеки един управител, 
респективно и по-големият ръководител чрез един по-дълъг период, тъй като вече ни е наясно, 
планирана ни е заетостта на базата, имаме едни норми на обслужване на клиентите какъв 
персонал ни трябва, т.е. да се снабдим, да можем да ги обслужим качествено и добре и тази 
програма във връзка с тези други програми, които ние ползваме ни даде възможност много 
точно да си планираме, да си управляваме персонала и съответно и самите управители в 
перспектива, не за ден, защото това е сезонен характер, те по този начин може да си планират 
и да си управляват добре и да си бюджетират съответно своите разходи.  
Водещ: Което ще рече, да речем, ако един хотел знаете, че ще бъде почти препълнен, а да 
речем, при друг все още не са дошли повечето туристи, може да пренасочите помощник-
готвача..?  
Татяна Джилянова: Да, точно така. Точно това е, че управляваме персонала, т.е. максимално 
точно и следим какви нормативи, т.е. ние като наемаме един персонал и знаем една планирана 
заетост, точно затова казах, че е много динамичен при нас процесът, т.е. може нещо да се 
случи, т.е. туристът да не пристигне, ние този персонал веднага имаме пълната и ясна картина, 
т.е. което се следи от инспекторите и съответните районни директори на определените обекти 
и веднага се пренасочва. Точно тази програма дава тази възможност. Освен че ежедневно да 
се отчитат разходите съответно в обекта, където е извършен, т.е. е реализиран този труд. И 
точно това, че дава пълна, т.е. накрая се получава ясна картина за това какъв е резултатът от 
дейността на определения обект. Защото така точно разходите отиват, по принцип тази 
програма, ако в подробности вляза, че ние си назначаваме конкретен обект дневния персонал, 
съответно там минават разходите. И ако не беше тази програма да ни даде тази по-голяма 
възможност, местене в екипи, точно къде е реализиран труда, и така ние определяме точно 
конкретно разходите съответно.  
Водещ: Чрез тази програма имате ли възможности, да речем да нанасяте оценките, които 
управителите дават на персонала?  
Татяна Джилянова: Абсолютно, тази програма имаме, което е ново, което въведохме, т.е. 
самата заплата в нашата фирма се формира от основна заплата, където е съответно 
отговорността и критериите съобразно длъжностната характеристика на съответното работно 
място и работника и имаме един бонус елемент, който той си го получава, но имаме стандарти. 
И ако тези стандарти не бъдат изпълнени, т.е. ръководителят може да накаже съответно 
работника, тъй като ние работим със сезонен персонал и не можем до конкретика и до 
подробности да познаваме на 100% самия работник. Съответно пък и дава възможност този, 
който се справя перфектно и има резултати той да бъде премиран и да бъде оценен неговия 
труд, което по-позитивно да го настрои, че той трябва не само да вложи усилия и съответно 
този труд ще бъде възнаграден. Тази програма има бонусна система. Ние сме я разработили. 
Т.е. освен длъжностните характеристики вкарахме тези нови неща, което е компетенциите по 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
7
/2

0
1
4

 

дадена длъжност, съответно тежестта на отговорността тези компетенции са различни както по 
определение, така и по брой. Съответно по-ниско квалифицирания труд компетенциите са като 
брой, по които се оценяват са по-малко, съответно според отговорността те нарастват. И 
съответно всеки пряк ръководител по стълбичката нагоре той си оценява всеки един подчинен 
и така ние всеки месец получаваме тази картина. Освен че си правим в края на туристическия 
сезон имаме много други показатели, по които правим вече окончателната оценка, която е след 
приключване на цялата дейност.  
Водещ: Колко е постоянният на Албена и с колко се увеличава той през активния сезон?  
Татяна Джилянова: Постоянният персонал варира около 500 човека целогодишно, които стигат 
до 3500 пред туристическия сезон. Работи се някъде, т.е. където е нискоквалифицираният 
персонал започва, имаме доста динамика в назначаване и освобождаване, но като цяло ние 
имаме едно ядро, което ние си го следим, което си го обучаваме, което е във всеки един обект, 
на който всъщност разчитаме.  
Водещ: Точно това щях да ви попитам, чрез тази система, която сте внедрили и оценките, 
които давате на персонала, добрият качествен работник осигурява ли си покана и за 
следващия туристически сезон?  
Татяна Джилянова: Абсолютно да. Т.е. правим и някакво обучение допълнително, които са 
необходими. Съответно израстват, ние започваме с млади хора, които учат и работят през 
лятото. Проследяваме ги. Т.е. ние от тези млади хора, които започват примерно като 
администратор, той след това става фронт-офис, след това, ако си покаже качества, той се 
наблюдава, го правим управител и така. Т.е. имаме приемственост и имаме развитие на 
качествения персонал, който ни е човешкият ресурс, с който разполагаме.  
Водещ: И още два примера – отваряне на нови мощности и назначаване на допълнителни 
кадри. Ще припомним опита на Мирослав Ангелов, който ръководи фирма за преработка на 
пластмаси, и на Никола Колев, собственик на компания на стъкло, която е носител и на 
наградата за социален ефект от ОП.  
Мирослав Ангелов: За периода, откакто работим с европроектите, сме разкрили над 200 
работни места. Общо в отделните клонове на фирмата и в дъщерните ни предприятия в 
Търговище работят около 600 човека. С откриването на тези около 200 работни места ние сме 
надвишили значително ангажиментите, които сме поели в договорите по ОП 
„Конкурентоспособност“. В самата дейност по рециклирането също доста хора са заети. Тъй 
като самото, от отпадъка да се произведат суровини, годни за производство, се изисква малко 
повече човешки труд в допълнителното пресортиране на материалите, които идват в нашите 
предприятия.  
Никола Колев: Проектът подобри дейността ни основно в няколко направления. Първо, ние 
пуснахме ново производство с част от оборудването, което закупихме. Второ, увеличихме 
производителността на съществуващото производство. И трето, чрез оборудването, което е на 
много добро европейско ниво и което не бихме имали смелостта да закупим без проекта, ние 
гарантирахме високо качество на нашето производство.  
Водещ: Успяхте ли да увеличите броя на вашите служители?  
Никола Колев: Определено да. ние сме малка фирма, ако говорим за процент, с 20%.  
Водещ: А като брой хора, които са намерили работа при вас?  
Никола Колев: 11 човека.  
Водещ: Това е много.  
Никола Колев: Относително, въпрос на гл.т., но за град като Търговище да.  
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Дата: 16.05.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашият бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 937  
 
 
Резюме: Водещ: В следващите минути ще ви срещнем с още един успешен бенефициент по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Фирмата бенефициент, която ще ви представим днес, управлява предприятие за производство 
на иновативни осветители със светодиоди и за енергоспестяващи луминесцентни осветители. 
За над 20 години от основаването си през 1989 г. в производството са разработени и внедрени 
десетки модели осветителни тела. Всяка година конструкторите на фирмата разработват нови 
енергоспестяващи осветители със съвременен дизайн, които са напълно съобразени с 
динамичното развитие на светотехниката и изискванията на пазара. Основен приоритет на 
фирмата е осигуряването на постоянно качество и надеждност съобразно нормите.  
 
Текст: Водещ: В следващите минути ще ви срещнем с още един успешен бенефициент по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Фирмата бенефициент, която ще ви представим днес, управлява предприятие за производство 
на иновативни осветители със светодиоди и за енергоспестяващи луминесцентни осветители. 
За над 20 години от основаването си през 1989 г. в производството са разработени и внедрени 
десетки модели осветителни тела. Всяка година конструкторите на фирмата разработват нови 
енергоспестяващи осветители със съвременен дизайн, които са напълно съобразени с 
динамичното развитие на светотехниката и изискванията на пазара. Основен приоритет на 
фирмата е осигуряването на постоянно качество и надеждност съобразно нормите. На 
застроена площ от над 4 хил. кв.м са разположени обособени цехове за механична обработка, 
полимерно покритие и монтаж. Технологичното оборудване с цифрово програмно управление 
гарантира повторяемост на процесите, а затвореният цикъл позволява пълен контрол на 
качеството съгласно изискванията. Фирмата е изпълнила няколко проекта по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" , с които е станала още по-успешна. 
Подробностите слушаме от управителя Петко Николов.  
Петко Николов: Ние работим шести проект по ОП "Конкурентоспособност". Сега сме 
кандидатствали за още един дори и очакваме одобрение, надявам се. Аз трудно мога да кажа 
кой е най-важен, защото всичките са били важни за нас и откровено казано, те са един основен, 
така да кажа, етап от развитието на нашата компания. Първият от тях, който беше още по 
програма ФАР дори, а не по ОП "Конкурентоспособност", даде един, как да кажа, ритъм в 
производството, тъй като направихме една инсталация за полимерни покрития, с която бяха 
обвързани всички технологии и определи производителността на останалите технологии. По-
късно направихме един много сериозен проект с роботизиране и автоматизиране на 
ел.монтажа в нашето производство. Закупихме по програмите два робота, които изключително 
много ускориха ръчните процеси, замениха ръчните процеси и ускориха производството ни, 
направиха ни наистина по-конкурентоспособни. Вече можем да правим по хиляда осветители 
на ден. По-нататъшни програми, проекти, които сме правили по програмите, това е 
закупуването на лазерна технология за рязане. Последният проект, по който сега предстои да 
правим финален отчет, закупихме втора лазерна машина за рязане на листови материали, 
стомани и други метали, които ни направиха, повишиха нашата производителност. Което 
според мен е основно за икономиката в една страна. Аз не съм сигурен, че много от 
производителите в България са насочени към повишаване на производителността си, а това е 
много важно според мен.  
Водещ: Докато работихте по проектите, внушителен брой, 6 общо, срещнахте ли трудности, 
използвали ли сте услугите на консултантски фирми, както и беше ли ви необходима помощ от 
управляващия орган още по времето на подготовка на проектите, а след това и по 
изпълнението им?  
Петко Николов: Мога да кажа, че без консултантската услуга човек трудно може да се справи, 
защото има специфика и терминология във воденето на проектите по програмите. Но откровено 
казано, много трудно една консултантска фирма, да не кажа почти невъзможно е една 
консултантска фирма да определи целите на една производствена компания. Те трябва да са 
заложени доста напред във времето, така че само организаторите на производствената 
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компания знаят какво е необходимо за пазарите, към които се стремят. Така че ползвали сме 
консултантски услуги. Аз благодаря на консултантите ни. А колкото до управляващия орган, аз 
мога да кажа, че през последните 4-5 години просто служителите в управляващия орган 
израснаха, ако мога така да се изразя. Тъй като преди това срещахме сериозни трудности в 
контактите си с тях. Мога да кажа, че доста от тях може би не бяха добре мотивирани, 
заинтересовани, на тях също не им беше разяснено точно какво се иска от тях, каква е тяхната 
функция, каква е тяхната роля в изпълнението на програмите, тъй като те са наши 
координатори. Те ни помагат при създаването на проектите и най-вече при изпълнението им. 
сега контактът с тях е топъл, изключително отзивчиви са. Мога да кажа, че работим заедно с 
тях по проектите. Познават ни и знаят какво е необходимо за успешното приключване на 
проекта.  
Водещ: Какво се промени във фирмата ви след изпълнението на тези проекти? Споменахте на 
няколко пъти и подчертахте дебело факта, че производителността ви със сигурност се е 
повишила. Заехте ли нови пазарни ниши, имате ли още повече клиенти? Можете ли да 
назовете фирмата си по.конкурентоспособна сега?  
Петко Николов: О, разбира се, разбира се. Няма две мнения в това. Пазарите, към които ние 
се стремяхме мога да кажа, че бяха недостижими за нас в състоянието, в което беше 
компанията ни преди да изпълним тези проекти. Така че мога да кажа и за други компании, 
които искат да излязат на пазари, европейски било или изобщо на световни пазари, основното, 
което трябва да направят е да повишат технологията си и да се целят в много висока 
производителност. Тъй като обемите са огромни на големите пазари, никой не може да чака да 
произведеш една продукция за месец или два. Говорим за дни в буквалния смисъл на думата 
трябва да откликне компанията веднага на запитването и да успее да постави срокове на 
изпълнение, които биха били приети от търговските компании в Европа и където и да е по 
света.  
Водещ: Предстои отварянето на новите схеми по ОП "Конкурентоспособност" за новия 
програмен период. Интересувате ли се от новия програмен период и ще кандидатствате ли 
отново по схеми?  
Петко Николов: Разбира се. Мога да кажа, че все още българските компании технологично не 
могат да отговорят на 20, 30 или дори повече години, как да кажа, на труд в едни западни 
компании и инвестиции най-вече. 20-30 години инвестиции много трудно без средствата, които 
ни предлагат от ЕС като безвъзмездна помощ можем да се справим с тези пазари. Няма как. 
Така че ние очакваме новия програмен период и го следим и естествено ще се възползваме в 
максимална степен от средствата, които биха били предложени.  
Водещ: Благодаря ви!  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 17.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 6  
Брой думи: 1343  
 
 
Резюме: Докато стотици частни фирми прибраха от европейските фондове милиони левове за 
всевъзможни проекти (включително и за иновативни салфетки), банковата ни система почти не 
се е възползвала от възможностите, които предлага Брюксел. През последните шест години 
едва девет от всичките 29 търговски банки са усвоили малко над 1.2 млн. лв., при това само по 
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Това показва проверката на 
в."БАНКЕРЪ" в Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС В България, данните в която са актуални към 1 май 2014 година. В същото 
време сайтът и интернет радиото на Владимир Йончев "Офф нюз" са финансирани по 
оперативната програма "Конкурентоспособност" с 1 133 360 лева. 
 
Заглавие: Едва 1.2 млн. евро по европрограми в банките  
Подзаглавие:  
Автор: Силвия СОТИРОВА  
Текст: Докато стотици частни фирми прибраха от европейските фондове милиони левове за 
всевъзможни проекти (включително и за иновативни салфетки), банковата ни система почти не 
се е възползвала от възможностите, които предлага Брюксел. През последните шест години 
едва девет от всичките 29 търговски банки са усвоили малко над 1.2 млн. лв., при това само по 
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Това показва проверката на 
в."БАНКЕРЪ" в Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС В България, данните в която са актуални към 1 май 2014 година. В същото 
време сайтът и интернет радиото на Владимир Йончев "Офф нюз" са финансирани по 
Оперативната програма "Конкурентоспособност" с 1 133 360 лева. От тях 963 356 лв. са от 
Брюксел, а 170 004 лв. от нас - данъкоплатците, чрез държавния бюджет. А одобреният проект 
е за нещо като анализ на социалните мрежи.  
Всичко това показва, че банковите институции не се надяват на голяма помощ от Европа.  
Един от първите получатели на евросредства е "МКБ Юнионбанк"  
(сега собственост на Първа инвестиционна банка). Още през 2008 г. МКБ печели проект на 
обща стойност за близо половин милион (465 164 лв.), чиято цел е да повиши квалификацията 
и компетенциите на заетите лица в съответствие с европейските критерии за качество като 
основна предпоставка за стабилна банкова система. За 18 месеца по програмата работещите в 
"МКБ Юнионбанк" са получили професионални обучения за касиери, офис мениджъри, 
икономисти, оперативни счетоводители и др. Проведени са курсове по обучение за оценка на 
риска по Базел II, деривативни финансови инструменти, финансов анализ на компании, 
лидерски умения и умения за преговори. Партньори в проекта са били големи компании като 
"Консултим хюмън кепитал България" ООД и "КПМГ Адвайзъри" ЕООД. За изпълнители са 
избрани Център за професионално обучение "Знание" ЕООД, Международен банков институт 
ООД, специализиран в обучение на банкови служители, и Кооперация "Панда". Безвъзмездната 
финансова помощ, получена от ЕС, възлиза на 273 910 лв., а националното съфинансиране е 
48 337 лева. Банката е инвестирала 164 662 лв. собствени средства за реализацията на 
проекта.  
През февруари 2010 г. "Корпоративна търговска банка" печели проект по оперативната 
програма "Развитие на човешките ресурси" за повишаване на квалификацията и 
усъвършенстване на професионалните умения на служителите от банката. Общият бюджет е 
за малко над 139 хил. лв., но банката усвоява от тях 91 860 лева. Предоставеното финансиране 
от Европейския съюз е 78 хил. лв., а останалите 13 779 лв. са дадени от държавния бюджет. 
Към проекта за обучение на служителите Корпоративна банка е инвестирала 63 435 лв. 
собствени средства. За изпълнители са избрани три фирми, сред които "Ню Харайзънс 
България" ЕООД, която извършва обучение и образователни услуги в областта на 
информационните технологии и езиковата подготовка и е участвала като изпълнител и 
партньор в редица сходни проекти с европейско финансиране. Рекламната кампания на 
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програмата за обучение на служители от КТБ е изготвена от агенция "Аксел София" ЕООД, а за 
медиен партньор банката е избрала вестник "Монитор".  
Корпоративна банка е изпълнила проекта в партньорство също с Международен банков 
институт. Програмата е обхванала 250 служители, които в резултат от обучението си би 
трябвало да са повишили професионалната си компетентност и трудовото представяне.  
В началото на 2013 г. И "ИНВЕСТБАНК" печели проект от еврофондовете. Той е за "Инвестиции 
за развитие чрез обучение на човешките ресурси" с общ бюджет от 122 807 лева. 
Финансирането от ЕС е в размер на 73 070 лв., а националното финансиране е 12 895 лева. 
Банката дава от себе си 36 842 лева. Проектът стартира през април 2013 г. и приключва в края 
на март тази година, като в рамките на 12 месеца са обучени 241 служители от централното 
управление и клоновата мрежа на "ИНВЕСТБАНК" в цялата страна. Извършените обучения са 
по английски език, търговска ефективност и дигитални компетенции. В регистъра няма 
информация за доставчика на услуги, който е избран за обезпечаване на заложените 
дейностите по визуализация и публичност на проекта като организация на две 
пресконференции, 15 информационни табели, 241 информационни листовки и две публикации 
в периодичния печат.  
В процес на изпълнение е проектът на "УниКредит Булбанк" с общ бюджет 144 000 лв. за 
повишаване на производителността на труда, качеството на работната сила и 
конкурентоспособността на банката чрез инвестиции в служителите. Банката ще участва със 
собствено финансиране от 43 200 лв., а от еврофондовете ще вземе 85 680 лева. До момента 
няма изплатени средства по програмата според данните в информационната система. В 
обучението за усъвършенстване на уменията за общуване с клиенти ще бъдат включени 1200 
служители на различни позиции в банката, заети в клоновата мрежа в цялата страна. За 
изпълнител е избрана фирмата "Ин Йор Хендс" ООД, с предмет на дейност консултации в 
областта на финансите, инвестициите, маркетинга, обучението и квалификацията на 
персонала.  
"Общинска банка" също има проект, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез 
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" през 2009 година. По него със 126 703 
лв. е била повишена производителността на труда и конкурентоспособността на банката чрез 
обучения на заети лица и комплексно подобряване на системата за развитие на човешките 
ресурси. Получената безвъзмездна финансова помощ е 88 692 лв. (от които 75 388 лв. от ЕС), а 
инвестицията на банката е 51 хил. лева. За изпълнител на поръчката е била наета "Адженда 
тренинг солюшънс"ООД, чийто предмет на дейност са консултациите в областта на обучението 
и квалификацията на персонала. Фирмата е участвала като изпълнител в още редица проекти, 
включително и за усъвършенстване на компетентността на общинската администрация в 
няколко града.  
"СИБанк" и "Банка Пиреос България" също са вложили в обучението на своите служители, като 
двете банки са спечелили проекти за близо 295 хил. лв. през 2010 година. С финансирането от 
еврофондовете (в размер на 175 846 лв.) 745 от служителите на "Банка Пиреос" са завършили 
планираните курсове по ефективни продажби и обслужване на клиенти, управление на времето 
и работа в екип, ефективно управление на хора, английски език, касови и валутни операции и 
мерки за предотвратяване на изпирането на пари. Проектът "Повишаване на ефективността и 
производителността на служителите на "Банка Пиреос България" е осъществен с финансовата 
подкрепа на Европейския социален фонд в размер на 70% от общата стойност на програмата, а 
останалите 30% от сумата са предоставени от "Банка Пиреос".  
В обучението по ключови компетентности за мениджърски и продажбени умения на "СИБанк" са 
били включени 109 управители на клонове и ръководители на офиси и 631 специалисти по 
обслужване на клиенти, касиери и кредитни консултанти. Банката е финансирала 93 123 лв. 
собствени средства към общо изплатените по ОП "Развитие на човешките ресурси" и 
националния бюджет 206 122 лева. Компанията, която спечели конкурса за изпълнител на 
проекта - "КПМГ Адвайзъри", е една от водещите фирми на пазара за обучение на финансови 
институции.  
Първа инвестиционна банка е участвала като бенефициент по два проекта с европейско 
финансиране (2011 и 2013 г.). През първия от тях в рамките на десет месеца 366 служители на 
банката са преминали обучение по ключови компетентности за развитие на мениджърския 
потенциал, обслужване и комуникация с клиенти. Размерът на финансовата субсидия на ЕСФ и 
ОП "РЧР" е 102 649 лева.  
Вторият одобрен проект на ПИБ е субсидиран със 129 000 лева. Той е насочен към 
подобряване на адаптивността на заетите лица в ПИБ с приоритет върху повишаване на 
пригодността и уменията на служителите. За изпълнители са избрани споменатата вече "КПМГ 
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Адвайзъри" ЕООД, Рекламна агенция "Киви" и "Еос Матрикс" . За обучението по чужди езици и 
компютърна грамотност е избрана фирмата "Сигма - фарос -12" ЕООД.  
"Райфайзенбанк (България)" също е получила финансиране от ЕС за два проекта, насочени 
към повишаване на конкурентоспособността на служителите. За първия от тях, одобрен през 
2009 г., банката получава 123 346 лв. безвъзмездна финансова помощ от еврофондовете и 
държавния бюджет и участва с 89 274 лв. собствени средства. По втория проект, завършен 
през 2013-а, в рамките на пет месеца са обучени над 680 служители от избрания изпълнител - 
"Адженда Тренинг Солюшънс"ООД. Чрез участието си в курсове на теми "Управление на 
промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента"и 
"Планиране, организиране и управление на оперативни дейности", служителите на 
"Райфайзенбанк (България)" се очаква да са усъвършенствали своите професионални умения 
и компетентности. Общо изплатените средства са 93 927 лв., от които близо 80 хил. лв. от ЕС, а 
финансирането от банката е в размер на 59 660 лева.  
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Дата: 17.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 21  
Брой думи: 895  
 
 
Резюме: Комисията за конфликт на интереси (КПУКИ) тихомълком е прекратила още една 
преписка срещу действащия президент Росен Плевнелиев. Този път сигналът обаче е бил не 
само срещу президента, но и срещу Томислав Дончев. В него се твърди, че докато двамата са 
били министри в правителството на ГЕРБ, те са попречили на изграждането на технологичен 
парк на Военната академия заради "София тех парк". Преписката е прекратена на 4 март тази 
година с единодушното решение на трима юристи, между които и изпълняващият длъжността 
председател на Николай Николов. Те са го подписали с мотив, че няма данни Плевнелиев и 
Дончев да са нарушили правилата и да са изпаднали в конфликт на интереси.  
 
Заглавие: Имало и втора преписка срещу президента...  
Подзаглавие:  
Автор: Ирина МАТЕВА  
Текст: Комисията за конфликт на интереси (КПУКИ) тихомълком е прекратила още една 
преписка срещу действащия президент Росен Плевнелиев. Този път сигналът обаче е бил не 
само срещу президента, но и срещу Томислав Дончев. В него се твърди, че докато двамата са 
били министри в правителството на ГЕРБ, те са попречили на изграждането на технологичен 
парк на Военната академия заради "София тех парк". Преписката е прекратена на 4 март тази 
година с единодушното решение на трима юристи, между които и изпълняващият длъжността 
председател на Николай Николов. Те са го подписали с мотив, че няма данни Плевнелиев и 
Дончев да са нарушили правилата и да са изпаднали в конфликт на интереси.  
Така и не успяхме да разберем имало ли е наистина такъв проект на военните пресаташето на 
Военна академия Мария Стоянова обясни само, че началниците й нямат спомен да са 
участвали някъде с идея за изграждането на подобен обект. Но пък е публична тайна, че 
изграждането на "София тех парк" е лелеяна мечта на Плевнелиев. При това доста щедро 
финансирана с близо 100 млн. лв. по европейската програма "Конкурентоспособност". 
Идеята, според изпълнителния директор на едноименното дружество Елица Панайотова, е да 
се удари научно рамо на развитието на икономиката. С помощта на европейските пари върху 
руините от бившите военни поделения по "Цариградско шосе" през 2015 г. би трябвало да се 
построят научноизследователски лаборатории. Кога ще ги бъде обаче не е ясно - в момента 
проектът буксува заради серия обжалвания на обществени поръчки. Последното е от 29 април 
тази година. Комисията за защита на конкуренцията отмени една от тях. Ще бъде любопитно и 
да се види дали ползата за бизнеса ще е съизмерима с парите, отпуснати до момента за 
изграждането на технологичния парк.  
Бъдещето на държавното акционерно дружество "София тех парк" е друга тема. Но е факт, че 
именно този парк е в основата на втория сигнал срещу Плевнелиев за конфликт на интереси, 
подаден в КПУКИ през януари 2014 година. Автор и на този сигнал е същата жена (със скрита 
от КПУКИ самоличност), която е станала причина за образуването и на първата преписка срещу 
президента. Заради това, че тя остана анонимна, Филип Златанов-Тефтерчето получи 3.5 
години затвор.  
Тайнствената дама смята, че в качеството си на министри Плевнелиев и Дончев "са имали 
възможност да предизвикат спирането на проекта за научно-технологичен парк към Военната 
академия в началото на 2011 г.", защото и двамата са имали интерес да бъде изграден "София 
тех парк". За цвят тя настоява и да се установи "родствената връзка" между Плевнелиев и 
бившата му жена Вероника, която "била собственик на 99% от капитала на фирма в Кипър".  
Но съвпаденията между двете преписки не свършват с авторството на сигналите. Оказва се, че 
са едни и същи и двама от юристите в тричленния състав на комисията, които са се произнесли 
и по двата сигнала срещу президента - това са Паскал Бояджийски, който стана член на КПУКИ 
от квотата на ГЕРБ, и и.д. шефът на комисията Николай Николов.  
Резултатът също е еднакъв - и двете преписки са прекратени все поради липса на установен 
конфликт на интереси. Но все пак има и една разлика - вторият път комисията си е дала малко 
повече зор при писането на мотивите за решението. В резултат на това в документа е 
припомнена цялата история на "София тех парк". През май 2012 г. бившият вече министър на 
икономиката Делян Добрев разрешава учредяването на ЕАД "София тех парк", чийто 
собственик първоначално е друго държавно дружество: - "Национална компания индустриални 
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зони" ЕАД. Само шест месеца по-късно собственикът на капитала от 3 млн. лв. е сменен - това 
е държавата чрез министерството на икономиката. Припомня се и как през октомври 2012 г. 
Министерският съвет пък отнема от военното министерство 270 дка терени в "Младост" с 
мотива: "поради отпаднала необходимост", и ги внася като апортна вноска в капитала на 
"София тех парк".  
Росен Плевнелиев и Томислав Дончев обаче нямат нищо общо с тези решения, те не са сред 
учредителите на дружеството и съответно не са изпаднали в икономическа обвързаност с него, 
категорична е комисията. За двамата не са събрани данни да са извършвали и други 
нарушения на закона за конфликт на интереси. В решението се подчертава, че по времето, 
когато се учредява "София тех парк", Плевнелиев вече не е бил министър, а е избран за 
президент.  
Не са установени и връзки между сегашния ни президент и Елица Панайотова, която управлява 
"София тех парк". Но според Търговския регистър такава връзка, макар и индиректна, има: в 
миналото дамата е била управител на "Бизнес парк София", с който е бил свързан и 
президентът по времето, преди да влезе в политиката.  
Колкото до констатацията на комисията, че няма данни за свързаност между Плевнелиев и 
бившата му жена Вероника, тя вероятно може да служи само за развеселяване на читателите...  
И така тримата членове на КПУКИ заключват: "В сигнала не се сочат нарушения, а се отправят 
въпроси и се иска извършването на проверки, които са извън компетентността на комисията. В 
него липсват данни за извършени нарушения на закона от Плевнелиев и Дончев. Извън 
правомощията на комисията е изследването на цялостното поведение на лице, заемащо 
публична длъжност и проверка на всички осъществени от него правомощия, с цел да се 
установи дали не са извършени нарушения, в какъвто смисъл е сигналът."  
Този сигнал и решението за прекратяване на преписката обаче са били своевременно 
публикувани на сайта на КПУКИ. За разлика от първия път, когато експредседателят на 
комисията Златанов просто го е скрил, а после се превърна в обвиняем заради това.  
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Дата: 17.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 14,15,36  
Брой думи: 2238  
 
 
Резюме: Четвъртият вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. 
(ОПРР) беше публикуван за обществено обсъждане в портала към Министерския съвет www. 
strategy.bg на 9 май. Всички заинтересовани страни могат да дават становища по него до 22 
май. Последният проект на ОПРР е актуализиран на база коментарите на Европейската 
комисия по предходните варианти.  
 
Заглавие: ОПРР 2014-2020 г. залага на енергийна ефективност и инфраструктура  
Подзаглавие: Населените места, които попадат в обхвата на програмата, остават 67 въпреки 
препоръките на Брюксел  
Автор: Невена КАРТУЛЕВА  
Текст: Четвъртият вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР) 
беше публикуван за обществено обсъждане в портала към Министерския съвет www.strategy.bg 
на 9 май. Всички заинтересовани страни могат да дават становища по него до 22 май. 
Последният проект на ОПРР е актуализиран на база коментарите на Европейската комисия по 
предходните варианти.  
Общият бюджет на програмата остава близо 1,6 млрд. евро, което включва и националното 
съфинансиране в размер на 15%. В четвъртия вариант разпределението на средствата по 
приоритети е по-детайлно. Посочени са сферите, в които ще бъдат инвестирани 1,35 млрд. 
евро - подкрепата от еврофондовете за страната ни без 15-те процента национално участие. Те 
ще са насочени към инвестиции в устойчиво и интегрирано градско развитие, образователна, 
здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътища 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и 
превенция на риска от свлачища.  
Запазва се фокусът върху 67 града от 1-во до 4-то йерархично ниво. От самото начало на 
подготовката на ОПРР страната ни настояваше населените места в обхвата на програмата да 
са два пъти повече, отколкото бяха през 2007 - 2013 г. Целта е да се покрият "белите петна" и в 
България да не остават зони, които не попадат в териториите за финансиране, предвидени в 
някоя оперативна програма. От Европейската комисия обаче смятат, че градовете в ОПРР 
трябва да са не повече от 7, за да бъдат инвестициите концентрирани и по-ефективни. 
Миналата седмица по време на изслушването й в Народното събрание вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова потвърди, че страната ни ще продължи да 
защитава тезата за необходимостта от включване на всички 67 града.  
От тях в първо йерархично ниво попада само столицата; второ включва Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин; трето йерархично 
ниво - Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, 
Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна  
Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце 
Делчев, Панагюрище, Велинград; четвърто - Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, 
Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови 
пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, 
Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград и Малко Търново.  
От проекта на програмата става ясно, че най-голяма част от средствата по нея е насочена към 
устойчиво и интегрирано градско развитие. 788 914 739,90 евро, или 58,40% от ресурса й, ще 
бъдат инвестирани в енергийна ефективност и транспорт. 112 933 685,23 евро, или 8,36% от 
бюджета на ОПРР, са за образователна инфраструктура и модернизация на учебните 
заведения. 71 056 362,76 евро, или 5,26% от парите -за здравна инфраструктура. 43 228 204,87, 
или 3,2% - за социална инфраструктура и най-вече за деинституционализация. Това ще стане 
чрез изграждане или ремонтиране на сгради, които да функционират като центрове от семеен 
тип. Такива заведения ще се откриват не само за деца без родители, но и за възрастни. 108 070 
512,18 евро, или 8% от бюджета на ОПРР, ще се вложат в туризъм. 165 347 884,63 евро, или 
12,24%, са за пътища. Те ще са първи, втори и трети клас и ще свързват населените места с 
европейската транспортна мрежа. 16 750 929,39 евро, или 1,24%, са за превенция на риска от 
свлачища и други бедствия. 44 579 086,27 евро, или 3,3%, са отделени за техническа помощ.  
Това включва дейности за повишаване на административния капацитет на Управляващия орган 
и бенефициентите на програмата.  



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
7
/2

0
1
4

 

В документа, който ще бъде изпратен до Брюксел след приключване на общественото му 
обсъждане и приемането му от Министерския съвет, е посочена и управленската структура на 
програмата у нас. Управляващият орган на ОПРР остава звено към Министерството на 
регионалното развитие. Това е ГД "Програмиране на регионалното развитие" с и.д. гл. директор 
Снежина Славчева. Сертифицирането на разходите ще се извършва от Дирекция "Национален 
фонд" към Министерството на финансите с директор Карина Караиванова. Проверките остават 
в компетенциите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" с изп. директор 
Добринка Михайлова. Средствата от Брюксел ще се превеждат към Дирекция "Национален 
фонд" на финансовото ведомство.  
Една от основните задачи през новия програмен период е намаляването на административната 
тежест за бенефициентите. Това е отразено и в ОП "Региони в растеж". В нейния четвърти 
вариант са посочени факторите, създаващи трудности в изпълнението на проектите. Мерките, 
които ще се прилагат за тяхното преодоляване, включват използване на външна експертиза за 
инвеститорски контрол при проверки на място, както и за юридически услуги. Последното ще 
доведе до по-бързо обработване на сигналите за нередности. Планират се промени в 
структурата на Управляващия орган със създаването на нов сектор "Нередности", както и на 
друг за предварителен/последващ контрол. Проектите ще могат да се подават и отчитат 
електронно.  
Бенефициентите ще бъдат улеснени при кандидатстване, като се обединят етапите на 
административна оценка и оценка на допустимостта и се удължи срокът за набиране на 
предложения за инфраструктурни проекти. Ще се въведе задължително предварително 
публично обсъждане на насоките за кандидатстване. Предвижда се по-широко застъпване на 
форми на подкрепа, допълващи безвъзмездната финансова помощ. Значителна част от 
средствата по програмата ще се предоставят чрез финансови инструменти, процедурите за 
които са по-облекчени. Повече ще се използват и възможностите за прилагане на единни 
ставки за непреките разходи. В рамките на процедурите по предоставяне и отчитане на 
финансовата помощ няма да се изискват документи, които вече са налични и са валидни. 
Въвежда се нов ред за решаване на спорове между УО и бенефициентите чрез 
административно обжалване на актовете, което ще намали обжалването по съдебен път.  
При ОПРР 2014 - 2020 се прилага подходът на предварително определяне на конкретни 
бенефициенти, както и финансиране на предварително дефинирани проекти в рамките на 
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Така ще се облекчи тежестта по 
отношение на разработване на проекти и ще се предотврати разпиляването на 
административен ресурс за подготовка на множество предложения, част от които остават 
нефинансирани поради липса на ресурс по съответната схема.  
"Ако доскоро държавите планираха развитието при допускането, че стратегическите 
инвестиции създават работни места, които привличат хора и така генерират растеж, сега 
логиката се обръща - създаването на качествена и предоставяща разнообразни възможности 
за образование, забавление, спорт, работа и отдих градска среда задържа високообразованите 
и квалифицирани млади хора, което привлича стратегическите инвеститори." Това е записано в 
стратегията, по която е разработена програмата. Това е и причината първата приоритетна ос 
да включва устойчивото и интегрирано градско развитие. Инвестициите по нея ще са в 
подкрепа на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Те са 
съвкупност от пространствено и времеви взаимосвързани проекти, действия и инвестиционни 
намерения, прилагани в конкретни зони на въздействие. На практика ИПГВР са липсващото 
звено между общинските планове за развитие и устройствените планове, тъй като те се 
концентрират върху един град и дори част от него и в същото време включват ясно планиране 
на инвестициите с времеви график и източници на финансиране.  
Градската среда е част от Приоритетна ос 1. Средствата по нея са над половината от общия 
ресурс на програмата. Дейностите, които ще се финансират, са изграждане и възстановяване 
на зони за отдих - паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове, градски площади, 
междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и др., включително 
поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи и 
паметници. В обхвата на инвестициите попадат и изграждането, реконструкцията и 
рехабилитацията на пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки, подлези, надлези и 
мостове за пешеходци и велосипедисти, улични мрежи и обществени паркинги.  
Енергийната ефективност е сред водещите приоритети в програмата. В проекта на ОПРР е 
записано, че най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна 
технология. Те са 18 900 и са разположени в 120 комплекса в страната. В тях има 707 441 
жилища, обитавани от повече от 1,77 млн. души. 83 на сто от сградите са в областните 
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центрове, като в редица големи градове те представляват около 50% от целия жилищен фонд. 
Тоест, почти всички от проблемните сгради се намират в 67-те града за подкрепа по 
Приоритетна ос 1. Около 10% от панелните блокове се нуждаят от неотложен ремонт на 
вътрешните инсталации и на хидроизолацията на покрива, а голяма част и от конструктивно 
укрепване, се посочва в документа.  
Основната част от жилищата са частна собственост на физически лица - 96,5 на сто. 3% са 
държавна или общинска, а останалите 0,5 на сто са собственост на търговски дружества, 
обществени или кооперативни организации или са били необитаеми към момента на 
отчитането. Посочва се, че изключително влошени са енергийните характеристики не само на 
жилищния фонд, но и на административните сгради на държавната и местната власт. Въпреки 
това България е заложила амбициозната задача за достигане на 25% по-висока енергийна 
ефективност към 2020 г.  
Проектите, които ще се финансират в изпълнение на тази цел, са обновяване на общите части 
на многофамилни жилищни сгради и студентски общежития, като например: ремонт на покрив, 
фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати 
и площадки, асансьори, вертикални технически инсталации - водоснабдителна, 
канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове на 
сградата. Мерките, в които ще се инвестира за административните сгради, са същите.  
Допустими са и конструктивно укрепване, топлоизолация, подмяна на дограма, локални 
инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване. Подкрепа ще се 
оказва за въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от 
възобновяеми източници за задоволяване на собствените нужди от енергия. Ще се финансират 
и обследванията за енергийна ефективност и конструктивните проучвания на сградите. 
Бенефициенти по това направление са Дирекция "Обновяване на жилищните сгради", МРР, 67-
те града, включени в ОПРР, колежи, университети и юридически лица, които управляват 
студентски общежития.  
Образователната и здравната инфраструктура са втори и трети приоритет по програмата. По 
тях ще се финансират строителство, реконструкция и ремонт на общински образователни 
институции, като например детски ясли и градини, основни и средни училища, доставка и 
монтаж на оборудване. Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на 
инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници не могат да се изпълняват 
самостоятелно, а единствено като част от останалите строително-монтажни дейности по 
съответните обекти. Здравната инфраструктура включва подобряване на достъпа до 
обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално 
равнище към служби на местно равнище. Бенефициенти са 67-те общини.  
Социалната инфраструктура ще бъде фокусирана върху деинституционализацията на услугите. 
Ще се финансират проекти за осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението. Това ще става чрез строителство, 
реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища. Ще се финансират изграждането 
и ремонтът на дневни центрове, приюти, кризисни центрове, социални общежития.  
По тази ос ще се кандидатства и с проекти, свързани със спортната и културна инфраструктура. 
Средства ще се предоставят за строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, комбинирани 
игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове, културни центрове, театри, читалища, 
библиотеки, опери, галерии и изложбени зали.  
Пътната инфраструктура ще включва проекти, свързани с подобряване на мобилността на 
регионално равнище чрез свързването на второстепенни и третостепенни възли с TEN-T 
мрежата. Ще се финансират пътища първи, втори и трети клас.  
***  
Без проекти на парче  
Ясно са разграничени дейностите, които ще се финансират по ОПРР, от тези по останалите 
оперативни програми. Други пък ще се изпълняват интегрирано. Така проекти по ОП "Региони в 
растеж" и ОП "Околна среда" могат да се допълват взаимно.  
Например ремонтът и изграждането на ВиК мрежи по ОПОС ще бъде координиран с 
дейностите по уличната мрежа, финансирани по ОПРР. Така ще се избегнат работата на парче 
и парадоксите от програмния период 2007 - 2013 г., когато в не един случай се налагаше 
новоасфалтирани отсечки да бъдат разкопавани, за да се рехабилитират ВиК системите.  
ОПРР е насочена и към подобряване на свързаността до TEN-T мрежата. финансира първи, 
втори и трети клас пътища. Проектите няма да се припокриват с дейности по ОП "Транспорт и 
транспортна инфраструктура", защото по нея ще се финансират само обекти от TEN-T мрежата.  
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ОПРР подкрепя развитието на зони с потенциал за икономическо развитие в рамките ИПГВР и 
регионален туристически маркетинг. По Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" пък ще се финансират технологични паркове. Координация между 
двете оперативни програми ще бъде търсена в зоните с потенциал за икономическо развитие.  
Допълняемост ще бъде постигната в областта на енергийната ефективност, като ОПРР 
подкрепя мерки за жилищни и административни сгради, а ОПИК - за малки и средни 
предприятия.  
Чрез ОПРР ще се инвестира в републикански пътища първи, втори и трети клас, извън TEN-T 
мрежата, а със средства от Програмата за развитие на селските райони ще се ремонтират и 
изграждат общински пътища. ОПРР подкрепя инфраструктурни мерки за опазване, 
популяризиране и развитие на културното наследство от национално и световно значение, а 
ПРСР подкрепя селския туризъм. ОПРР финансира инфраструктурни мерки за 
деинституционализация на деца и възрастни хора, здравна инфраструктура и образователна 
инфраструктура от регионално значение на цялата територия на България, а ПРСР не 
предвижда финансиране за такива дейности.  
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Резюме: Инициативата за популяризиране на културно-историческото наследство на страната 
ни е прекрасна и ще получи пълна подкрепа от правителството. Това заяви министърът на 
икономиката Драгомир Стойнев по време на обществената дискусия "Хасково - нови 
възможности за регионален туризъм", която е част от кампанията на в. "Стандарт" "Чудесата на 
България".  
 
Заглавие: Туризмът става основен сектор за икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор: Цанка СЕМЕРДЖИЕВА  
Текст: Инициативата за популяризиране на културно-историческото наследство на страната ни 
е прекрасна и ще получи пълна подкрепа от правителството. Това заяви министърът на 
икономиката Драгомир Стойнев по време на обществената дискусия "Хасково - нови 
възможности за регионален туризъм", която е част от кампанията на в. "Стандарт" "Чудесата на 
България".  
От компютър в залата на хотел "Ретро" Драгомир Стойнев и министърът на културата Петър 
Стоянович дадоха своя глас в националния електронен вот, който ще определи най-големите 
археологически открития и културно-исторически атракции за 2014 г.  
Туризмът се превърна в основен сектор за българската икономика и вече формира близо 14 на 
сто от БВП у нас, подчерта Стойнев и припомни, че министерството подготви нова стратегия за 
устойчиво развитие на българския туризъм до 2030 г., в която специално внимание е отделено 
на културно-историческия туризъм. Засега секторът има сезонен характер, но ние искаме да 
преодолеем това, като разширим допълнителните и специализираните форми и услуги в него, 
каза още Стойнев. Не само чуждестранни, но и български туристи трябва да опознаят чудесата 
на България. Последните няколко седмици около празниците показаха колко много нашенци 
отидоха на почивка зад граница и там харчиха ресурсите си. Нека направим така, че тези 
средства да се изразходват в България, подчерта той.  
На форума председателят на асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите Благой Рагин 
постави въпроса за тромавите процедури по издаването на визите за турски граждани. От 
години проблемът не се решава, съседите вече губят търпение и предпочитат Гърция, която 
отскоро предлага уикенд визи за тях. Визовият режим за Турция и други държави е неадекватна 
политика на Външно министерство. 10 000 туристи могат да дойдат от Кюрдистан, но имат 
същите проблеми. Те не идват с танкове, а с пари, каза председателят на Хасковската 
търговско-промишлена палата Янчо Янев, който наскоро посети автономната иракска област, а 
с нея ХТПП вече има трайни бизнес контакти.  
Интензивно се работи за разрешаване на проблемите, коментира зам.-министърът на 
икономиката Бранимир Ботев, който също участва във форума. Ще бъдат увеличени съставите 
на консулските служби, за да работят по-бързо. Това ще стане още през настъпващия летен 
сезон, каза още той.  
Георги Манолов: Децата да познават чудесата  
Всичко, което притежава областта като богатства, трябва първо да бъде видяно от нашите 
деца. Те да имат самочувствие от произхода си, от това, което притежава страната ни, призова 
кметът на Свиленград Георги Манолов.  
Трябва да направим необходимото българските граждани да използват възможностите за 
почивка у нас през летния сезон, с което да подкрепим родния туризъм, като човек, който бе 
избран за депутат от региона, съм готов да стана гид на първата група, която иска да разгледа 
бъдещия маршрут с чудесата на Хасково, допълни и Драгомир Стойнев.  
Бранимир Ботев: Общините да бъдат активни с проекти за атракции  
Зам.-министър Ботев призова местните власти към по-голяма активност, за да бъдат 
използвани оптимално средствата за реклама и развитие на туризма. От националния бюджет 
тези суми са увеличени няколко пъти за тази година и заедно със средствата по новите 
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оперативни програми на ЕС "Региони в развитие" и "Конкурентоспособност и иновации" може 
да се кандидатства за един огромен ресурс.  
Според него е изключително важно голямото богатство на културно-исторически паметници и 
други артефакти да бъде превърнато в туристически атракции. Тогава може да се окаже, че 
археологията на България е една от най-крупните финансово генериращи индустрии на 
страната, бенефициенти по програмите могат да са общини, неправителственият сектор, 
религиозни общности и публично-частни партньорства, които обаче трябва да подготвят пълна 
документация, обобщи Ботев.  
Той каза, че предстои да бъдат разгледани 5 проекта от Хасковска област, сред които са Мезек, 
за моста в Свиленград, Александровската гробница.  
Славка Бозукова: Чертаем комбинирани дестинации на Балканите  
Кампанията вече е изведена извън страната. Целта е да се създадат общи маршрути първо с 
държавите от Балканите, съобщи главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова.  
Тя обяви, че на 23 май в София ще се проведе среща с представители на 6 страни за 
уточняване на комбинираните туристически дестинации на Балканския полуостров.  
547 културни и исторически паметници има в областта  
Кампанията "Чудесата на България" промотира родните забележителности, каза Стойнев. 
Хасковска област например е изключително богата на културно- историческо наследство и с 
огромен потенциал за туризъм. В тази област са струпани едни от най- големите богатства, 
каза главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова. Изборът за начало на тазгодишната 
кампания не е случаен. Хасковският регион притежава над 500 културно-исторически паметника 
и 47 паметника на културата с национално значение, които могат да бъдат свързани в общ 
туристически маршрут с надслов "Чудесата на Хасково". На форума бяха представени част от 
тях: най-високата статуя на Богородица с младенеца, Узунджовската църква, Минералните 
бани, Александровската гробница, Музеят на тракийското изкуство, светилището Глухите 
камъни, крепостта Букелон, Светилището на нимфите край с. Каснаково, крепостите Лютица и 
Мезек, вила "Армира" и др., както и проекта "Еликсирът на боговете" за развитие на винения 
туризъм.  
Според Божидар Димитров, директор на Националния исторически музеи, в областта могат да 
се оформят няколко туристически центъра, сред които Хасково, Ивайловград, Любимец, 
Свиленград и Тополовград. Забележителностите са факт, все още има какво да бъде проучено, 
да бъде възстановено. Факт е също така че приходите от туризма идват не само от 
забележителностите, а от преспиването. Това са ресторанти, хотели, казина и други 
забавления, допълни той.  
14.05.2014 г.  
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Резюме: Фирмите в творческите индустрии в България имат годишен оборот от общо 6.2 млрд. 
лв. - колкото бюджетните разходи на всички общини, сочи скорошна оценка на Министерството 
на икономиката и енергетиката. Тази кръгла сума включва дейности с много разнороден 
характер: информационни технологии, филмова индустрия, архитектура, реклама, медии, 
дизайн, фотография, книги, музика, сценични изкуства и ред други. Това, което ги свързва, са 
"човешкото творчество, интелектуалната собственост, символичното съдържание на 
творческия продукт".  
 
Заглавие: За творческите индустрии няма депресия  
Подзаглавие: Творческа криза тресе икономиката в България, но специално бизнесът с 
изкуство, дизайн и виртуални забавления е стъпил на здрава комерсиална основа  
Автор: Димитър СЪБЕВ  
Текст: Фирмите в творческите индустрии в България имат годишен оборот от общо 6.2 млрд. 
лв. - колкото бюджетните разходи на всички общини, сочи скорошна оценка на Министерството 
на икономиката и енергетиката. Тази кръгла сума включва дейности с много разнороден 
характер: информационни технологии, филмова индустрия, архитектура, реклама, медии, 
дизайн, фотография, книги, музика, сценични изкуства и ред други. Това, което ги свързва, са 
"човешкото творчество, интелектуалната собственост, символичното съдържание на 
творческия продукт".  
Творческите индустрии са с висока производителност на труда, а филмовият бизнес и IT са 
бели лястовици, които не спират да бележат ръст на приходите и заетостта. Но те не остават 
встрани от творческата криза, в която е потънала цялата българска икономика. Работим на 
ишлеме дори в сектора на високите технологии, да не говорим за филмите. Оригинални 
български продукти са рядкост на местния пазар, а мечти за глобален успех не храни почти 
никой.  
Къде творците предприемачи виждат решението на проблемите си? Творческите индустрии са 
с огромна важност и перспективи, твърди отдавна подготвяното държавно виждане за 
развитието им до 2020 г. Българският парадокс е, че добрите макроотчети на микрониво се 
крепят върху измъчени фирми.  
Пазар ми дай  
Основният проблем на творческите индустрии в България не е в липсата на идеи. Проблемът, 
както и за всеки бизнес, е липсата на клиенти - счита Невена Тодорова, интериорен и продуктов 
дизайнер. Вътрешният пазар е малък и неплатежоспособен, а фирмите нямат ресурс да 
излязат на международния. Ако не си намериш клиент за чужбина и не работиш на ишлеме, 
гориш, финансирането не е непреодолима бариера: има бизнес ангели, а средствата, нужни за 
start-up проект, често не са толкова големи и може да се осигурят от спестявания или заеми от 
приятели. Тясното място е връзката между творчески продукт и купувач - тя е скъсана.  
Проучване на института "Отворено общество" за културното потребление на българите 
потвърждава това практическо наблюдение. Цената е решаваща за 41.2% от анкетираните, 
когато умуват дали да си купят дадена културна стока или услуга. За сравнение - качеството е 
определящо за културното потребление на 27.7% от българите, а рекламата - за 5.3%. През 
2009 г. средното българско домакинство е отделяло 3 лв. годишно общо за кино, театър и 
концерти, както и 13 лв. за книги.  
Предприемачите оцеляват в тази оскъдна среда, като се сливат със своите клиенти. Това 
означава споделяне на обща философия с купувача. За да продава, творецът трябва да е 
приятел, тоест да изглежда зелен, социално отговорен, патриот, гей или каквото е нужно: той и 
продуктът му трябва да олицетворяват това, което би убедило купувачите да платят цената. 
Още повече че творческите дейности в голямата си част търсят ценова премия за уникалност, 
като апелират към групи с висок социален статус и изразени ценности.  
Заради Китай, Индонезия и Индия за българския производител опцията  
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"масов продукт на ниска цена" не съществува. Затова трябва да се стараем да открием това, 
което да ни открои. Творчеството и дизайнът са ключови за развитието на българския бизнес, 
макар това да не личи по сегашното отношение към тях. Няма причини да очакваме държавата 
да промени нещо в платежоспособността на населението, усмихва се Невена. Но това не 
означава чиновниците да стоят със скръстени ръце. Подпомагането на творци и предприемачи 
за участие в наши и международни изложения и панаири е добър начин да се хвърли мост 
между продукт и пазар.  
Пазарът с култура е в стагнация и според Иван Несторов, управител на най-големия у нас 
организатор на концерти "София Мюзик Ентърпрайсис". "В предишни години сме правили по 15-
20 големи прояви годишно, напоследък са не повече от 10, а за последните две години - по 
шест", отбелязва той. Причината за отлива и според Несторов е ниският жизнен стандарт в 
страната. Билетите за концертни събития струват от 70 до 150 лв., за едно четиричленно 
семейство това си е внушителна сума, която трудно може да се отдели от семейния бюджет 
повече от 1-2 пъти годишно. Географската ни отдалеченост от Западна Европа и липсата на 
инфраструктура подсилват негативите за концертния бизнес. И отново сме "на ишлеме" - 
успешните концерти на български творци са мираж.  
Творческите индустрии са изключително различни, нали затова са творчески. Копирайт 
бизнесът например е в нещо като възход: през последните 12 месеца запитванията за 
професионално написани текстове са се покачили с 20%, споделя Любомир Любомиров, 
собственик на копирайт агенция във Варна. Наблюдава се стремеж към увеличаване на 
авторското съдържание в сайтовете, търсят се и услуги по пренаписване на готово 
съдържание. "Появата на някакъв, макар и рехав копирайтърски пазар в България е събитие, 
което би трябвало да радва - счита Любомиров. - Все повече собственици на сайтове осъзнават 
влиянието на органично създаденото съдържание и неговото въздействие върху читателите.  
Изкуство с наченки на творчество  
1.2 млрд. евро ще получи страната ни от общия европейски бюджет по Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност". С националното съфинансиране българските фирми 
може да усвоят 1.412 млрд. евро до 2020 г., за да повишат иновативния си потенциал. 
"Иновативност" до голяма степен се припокрива с "креативност", но малък дял от въпросните 
пари ще отиде конкретно за творчество. Културните индустрии се подкрепят по линия на 
"насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални 
предизвикателства". Там компания им правят кооперациите на хора с увреждания и дейностите 
във връзка със застаряването на населението: какъв по-добър пример за маргиналния статус 
на творчеството в България?  
Бедата не изглежда голяма - повечето творчески предприемачи (с изключение на медиите) 
гледат скептично на перспективата за институционална подкрепа. Често такава просто не е 
необходима: повечето творчески индустрии се базират на стабилен комерсиален елемент. В уж 
по-скучните инженерни и технологични фирми има много повече романтика в развойните 
инвестиции, филмовото дело се откроява като златна кокошка: твърди се, че четирите най-
касови филма, заснети в България, са донесли на своите продуценти 900 млн. долара приходи 
в световен мащаб. Сравнението не е по-добро от онези 500 млн. долара крайна продукция, 
която тръгва като скална маса от медната мина "Асарел", но така или иначе 25% ръст на 
филмовата заетост през последните години заслужава да се спомене.  
Рекламният пазар у нас е малък. Нетните приходи от реклама за 2013 г. възлизат на 303 млн. 
лв., твърди Българската асоциация на комуникационните агенции. Лъвският пай от над 60% 
отива за телевизионната реклама. А самите телевизии се нареждат сред мощните структури на 
родния пазар. Брутните телевизионни приходи през 2013 г. гонят 1 млрд. лв. и се покачват с 
цели 18%. Растежът през годината почти изцяло се дължи на обществени поръчки на 
министерства и общини, по европейски програми, както и на парламентарните избори през май.  
Друга творческа индустрия, напипала успешния бизнес модел, е книгоиздаването. По 
информация на Веселин Тодоров, председател на УС на Асоциация "Българска книга", 
продажбите на книги у нас през 2013 г. имат 2% ръст до около 140 млн. лв. 40% в това число се 
пада на учебници и учебни помагала, които не минават през книжарниците, а се доставят 
директно в училищата. Постижението е далеч от 10-те процента покачване на оборота през 
2012 г., но все пак е по-силно от общия ръст на БВП за годината. Радващ момент е, че през 
миналата година се наблюдава сериозен ръст на продажбите на български автори. Десет от 50-
те най-продавани книги за 2013 г. са на наши автори на художествена литература.  
Относно начините, по които държавата може да помогне на развитието на този сектор, Тодоров 
поставя на първо място обновяването на библиотечните фондове. Нужни са около 15 млн. лв. 
годишно, за да се спазват одобрените от България и от ЮНЕСКО стандарти. Освен това може 
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да помисли за намаляването на ДДС за книги, за повече инициативи за насърчаване на 
четенето, а и за осигуряване на средства за издаване на някои специфични и 
труднопродаваеми, най-вече академични издания.  
Да отгледаш творец  
"Творчески бизнес" е постоянен епитет, нещо като "зелена вода" и "студена вода", разсъждава 
копирайтърът Любомир Любомиров. Творческият момент е фактор за успех на всяка идея с 
пазарна и икономическа насоченост. Потъването на доскоро най-големия производител на 
телефони NOKIA показа, че думата "креативност" не се изчерпва с дизайна и концепцията - 
творчески подход е нужен и в търговията.  
Обаче по същата логика творците се нуждаят от поне базова търговска подготовка. Оказва се, 
че предприемачество не се изучава в нито едно от 23-те средни училища по изкуствата. Имало 
е планове в тях да се организират няколко тренировъчни предприятия, които да подготвят 
учениците да бъдат собственици на бизнес и сами да развиват идеите си. Логично е бъдещите 
творци да се запознаят с реалната среда, в която ще си изкарват хляба - но културното 
министерство не дава: за да не се разсейвали децата от заниманията си с изкуство. Стената е 
пробита по време на служебното правителство, на ред е предприемачеството в спортните 
училища.  
В тази връзка организаторът на "Беглика фест" Георги Мавров твърди: "Образованието е 
почвата за творческия бизнес. Трябва да я подготвим добре, за да берем плодовете на по-
високата добавена стойност. Те носят имидж на държавата, дават самочувствие на българите, 
задвижват икономическите колела и създават щастие. Не може да убиваш мечтите на децата и 
родителите с държавната образователна система - с липсата на финансиране и с дотациите в 
грешни посоки, и да очакваш социално-икономическата сфера да се развива."  
Ако засега това звучи малко сложно, ето пример от творческия опит на "Беглика". След пет 
години, през които този етно- и екофестивал в сърцето на Родопите не спираше да се 
разраства, организаторите решиха да направят пауза, за да помислят къде по-точно искат да 
стигнат, формулата кристализира като "по-малко, но по-качествени хора", обединени от общи 
интереси и ценности. Големите шумни тълпи не са добри за природата в крайна сметка. Новата 
цел е хората, които са се срещнали горе, да продължат да си взаимодействат и след това. През 
2014 г. "Беглика фест" се завръща с фокус върху творчеството и образованието и от 
посетителите се очаква да бъдат не зрители, а участници в мрежата на фестивала.  
Според Мавров тази тенденция е характерна изобщо за фестивалния бизнес у нас: големите 
формати трудно продължават, шансът е за малките фокусирани събития. И Все пак - 
съзнателно да спреш да се разрастваш? Пред подобна дилема стоят само напреднали 
предприемачи: в повечето случаи не се стига до подобен избор. Успешните стартъпи бързо се 
сблъскват с неприятната реалност на твърде късия си жизнен цикъл. Няма дългосрочен успех в 
творческия бизнес: когато си на върха, вече трябва да започваш нов проект.  
Такъв нов проект за някои може да се окаже конкурсът Thl3teen Arts, организиран от 
Министерството на икономиката и енергетиката. Този, който успее да представи по най-
убедителен начин идеите си пред специално жури, ще получи възможността да се пребори за 
титлата "Най-добър творчески предприемач в света" на финала на международния конкурс 
Creative Business Cup в Дания. Наградата е само 50 000 долара, но пък там ще присъстват 
представители на най-големите компании, които със сигурност ще се заинтересуват от една 
истинска творческа идея.  
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Резюме: С активите си от 198 млрд. лв. Алианц банк България е една от средно големите 
институции на местния пазар, като заема 12-о място според размера им. Банката е създадена 
през 1997 г. като "България инвест", след като застрахователният холдинг "България" купи 
бившата Ямболска банка и премести седалището й в София. Година по-късно институция беше 
преименувана в хода на процеса по включването й в групата на германския застрахователен 
холдинг Allianz. Освен "Алианц България холдинг" сред основните акционери в банката са и 
застрахователните компании от групата - "Алианц България" и "Енергия".  
 
Заглавие: Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на Алианц Банк 
България: Новите европейски изисквания за капитала няма да засегнат българските 
банки  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ИВАНОВА  
Текст: С активите си от 198 млрд. лв. Алианц банк България е една от средно големите 
институции на местния пазар, като заема 12-о място според размера им. Банката е създадена 
през 1997 г. като "България инвест", след като застрахователният холдинг "България" купи 
бившата Ямболска банка и премести седалището й в София. Година по-късно институция беше 
преименувана в хода на процеса по включването й в групата на германския застрахователен 
холдинг Allianz. Освен "Алианц България холдинг" сред основните акционери в банката са и 
застрахователните компании от групата - "Алианц България" и "Енергия".  
През 2014 г. Алианц банк България заема седма позиция в класацията на "Капитал", като се 
представя най-силно в категорията "Устойчивост и динамика", където е четвърта. За доброто 
представяне допринасят резултатите по показатели като съотношението между 
възвращаемостта на капитала (б-о място), както и благоприятната промяна в цената на 
финансиране (5-о място).  
Добрата възвращаемост на активите (б-о място) и на капитала (5-о място) я дърпат напред и в 
категорията за ефективност и рентабилност. Там обаче съотношението на печалбата преди 
обезценки към активите (11-място) натежава на крайното подреждане и банката остава 8-а в 
категорията.  
КАК ОЦЕНЯВАТЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА БАНКОВИЯ СЕКТОР? КОИ БЯХА ОСНОВНИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КАК СЕ СПРАВИ СЕКТОРЪТ С ТЯХ?  
Мисля, че миналата година беше успешна за всички банки. Нямаше проблеми, нивата на 
лошите кредити, ако не намаляваха, се запазваха. Така че не мисля, че от тази гледна точка 
банките ще имат проблеми. Смятам, че пикът на лошите кредити премина. Основните 
предизвикателства са бизнесът, развитието на икономиката. За съжаление няма големи нови 
проекти и бурно развитие в някой сектор. Основните предизвикателства са намиране на добри 
проекти за финансиране, активизиране на населението за покупка на нови жилища. За 
съжаление това не се забелязва миналата година, в началото на тази година ситуацията е 
подобна. Очакванията за ръст около 1.5-2% не дават голяма перспектива за финансиране. 
Естествено е, че нашето желание е банките да бъдат посредници, да спомагат за ръста на 
икономиката и се надяваме да се появят такива проекти, които да търсят финансиране. Но все 
още това не се забелязва, което засилва желанието на банките по-скоро да търсят клиенти в 
другите банки и да ги рефинансират, отколкото намирането на нови клиенти. Да се надяваме, 
че сигналите от последните дни за подобряване на перспективите и очакванията сред бизнеса 
ще се оправдаят. Като цяло обаче всичко зависи от развитието на икономиката, а както 
виждате, няколко месеца имаме дефлация. Всичко това води до по-малко бизнес за банките, 
повече ликвидност - всички банки са ликвидни. Важното е да видим развитие в държавата.  
КАКЪВ ЩЕ Е ЕФЕКТЪТ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНАЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ - 
ОЧАКВАТЕ ЛИ СЪТРЕСЕНИЯ ИЛИ РАЗМЕСТВАНИЯ? ЩЕ ПОВЛИЯЯТ ЛИ  
НОВИТЕ ПРАВИЛА НА НИВАТА НА ЛИХВИТЕ И КАК?  
Това решение едва ли беше необходимо да се взима. Резултатите в никакъв случай няма да са 
в ущърб на клиентите, но не бих казал, че ще спечелят много. Естествено отпада таксата за 
предсрочно погасяване, която едва ли не беше трън в очите. Но тя не е нещо, без което не 
може да се живее - ние предложихме ипотечен кредит без такса за предсрочно погасяване още 
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преди шест месеца, така че премахването й не е нещо фатално за банките. Да очакваме, че 
хората едва ли не ще започнат да се местят от една банка в друга всеки ден, също е 
неуместно. За да се преместя от една банка в друга, трябва да направя нова ипотека, трябва 
да се направят допълнителни разходи. Така че едва ли ще има някакъв ефект. Тези, които са 
решили да сменят банката си, вече е друго. Нашата банка никога не е държала на тази такса и 
приходите ни няма да пострадат кой знае колко от това, че няма да я има. Относно другите 
промени - по всяка вероятност ще има увеличение на лихвите. Но обикновено хората гледат 
колко е лихвата, а не колко плащат накрая под формата на такси. Така че, ако лихвата е слязла 
до 5%, а ще стане 5.5%, но няма други промени, крайната цена може да се окаже по-ниска. Ще 
има ефект върху приходите на банките, които ще понесат основния негатив от това решение. 
То е по-скоро популистично решение, което беше излишно. Но освен технически проблеми за 
банките, освен някакви нови преизчисления и намаления на приходите едва ли ще се постигне 
особен ефект. Все пак банките имат разходи при осъществяване на различни операции, за 
преводи, за обслужване на сметки на клиентите си и те би трябвало да се заплащат. Такива 
разходи хората заплащат дори и на държавната администрация.  
Други по-големи проблеми не мисля, че могат да се очакват. По-скоро големите банки, които 
имат стари дългосрочни портфейли с по-високи лихви, може да имат клиенти, които да решат 
да се рефинансират.  
КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ НА СЕКТОРА НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАПИТАЛА?  
Надявам се да не се отразят отрицателно. Промените се отнасят основно за капиталова 
адекватност, специфични провизии и др. Алианц банк винаги е имала добра капиталова 
адекватност и не е заделяла специфични провизии, така че няма да бъде засегната от 
регулациите. Не мисля, че ще има банка, която да се нуждае от допълнителен капитал или 
допълнителни действия. Естествено, когато това е необходимо, банките майки ще се намесят. 
Като цяло банковата ни система е стабилна, добре капитализирана и при новите регулации ще 
се запази.  
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА ИКОНОМИКАТА И КОИ СЕКТОРИ ЩЕ СА ДВИГАТЕЛИ НА 
РАСТЕЖ?  
Селско стопанство, туризъм - напоследък това са секторите. Естествено, ще се разчита на 
фирмите, които са експортно ориентирани, да увеличават своята продукция и своя износ. Но не 
мога да кажа нови производства или да посоча друг сектор, който да може да се сравнява с 
това, което бяха строителството или алтернативната енергия.  
КАКЪВ Е ФОКУСЪТ В ДЕЙНОСТТА НА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 
ГОДИНА?  
Нашата банка е ориентирана предимно към ритейл сегмента. Ще продължаваме да действаме 
в сферата на банкирането на дребно и малки и средни предприятия. Естествено имаме и 
големи корпоративни клиенти, но като цяло фокусът е към ритейла и малки и средни 
предприятия. Във връзка с това осигуряваме и кредитни линии - от Европейската 
инвестиционна банка, от Европейската банка за възстановяване и развитие, от JEREMIE за 
тяхното изгодно финансиране.  
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Резюме: Договорът е подписан още в първия ден на международната изложба за храни и 
напитки SIAL China 2014 в Шанхай  
Българска компания ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът е подписан още в първия 
ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай. Това съобщи 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. 
 
Заглавие: Конфитюр от рози ще изнася българска компания за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорът е подписан още в първия ден на международната изложба за храни и напитки 
SIAL China 2014 в Шанхай  
Българска компания ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът е подписан още в първия 
ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай. Това съобщи 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Друга българската 
фирма - Smart Capital, беше удостоена със сертификат за иновативен продукт с десерта ROO 
BAR Chia and coconut.  
България за пръв път участва на форума с национален щанд, а финансирането е по проект за 
развитието на експорта чрез Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Агенцията вече набира кандидати за участие в следващото издание на SIAL в Париж през 
октомври. Заявките се приемат до 30 май 2014 г., информация има на сайта 
www.sme.government.bg. Повечето от българските участници са имали по над 50 срещи с 
потенциални клиенти, дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки, информират 
организаторите на българското участие.  
Във форума участваха 17 български производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби 
и месни ястия, сирене и кашкавал, розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и 
алкохолни напитки.  
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