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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
22.5.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 5 

 телевизии 1 

 радиостанции 4 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 67 

 вестници, от които: 15 

 - национални 14 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 52 

Общо за деня 72 

 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 21.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 16.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми за новия 
период - Конкурентоспособност, Региони в растеж и новата Образование и наука. Очаква се 
преговорите по тях да приключат в края на август. По Конкурентоспособност средствата са с 250 
милиона евро повече от стария програмен период.  
 
Текст: 2.Новина  
Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми за новия 
период - Конкурентоспособност, Региони в растеж и новата Образование и наука. Очаква се 
преговорите по тях да приключат в края на август. По Конкурентоспособност средствата са с 
250 милиона евро повече от стария програмен период. Първата мярка, която ще стартира, е най-
желаната от бизнеса - за технологична модернизация. По регионалната програма се предлага 
финансиране да получат 67 от градовете. Вицепремиерът Зинаида Златанова обясни.  
Зинаида Златанова: Това, което очакваме, е хубави, защитими, конкретни проекти от 
Северозападния район. Аз няколко пъти съм разговаряла с представители на местните власти, 
че те са водещи и от тях се очаква да инициират, да търсят, да дават идеи. Те са хората, които 
най-добре знаят нуждите на района и биха могли да ни предлагат по приоритетите, които са 
допустими, защитими проекти, които ще се реализират приоритетно.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 13.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 100  
 
 
Резюме: 2.Новина  
България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената ситуация, 
потвърди енергийният министър Драгомир Стойнев.  
 
Текст: 2.Новина  
България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената ситуация, 
потвърди енергийният министър Драгомир Стойнев.  
Драгомир Стойнев: Имаме готовност и в НЕК, и всички работим за определени количества, които 
те, ако пожелаят, разбира се, да бъдат доставени на нашите сръбски партньори.  
Репортер: Правителството одобри новата Оперативна програма Конкурентоспособност. 
Министърът каза, че има готовност със средства от бюджета да се финансира предварително 
една от мерките.  
Драгомир Стойнев: Програмата считам, че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите са много 
положителни. Надявам се, след като бъде одобрена от Брюксел, веднага да стартираме именно 
с най-желаната мярка от бизнеса - технологичната модернизация.  
 



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: 8.Новина  
Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми за новия 
период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата "Образование и наука". Очаква се 
преговорите по тях да приключат в края на август. По "Конкурентоспособност" средствата са с 
250 милиона евро повече от стария програмен период. Първата мярка, която ще стартира, е най-
желаната от бизнеса - за технологична модернизация. По регионалната програма се предлага 
финансиране да получат 67 града.  
 
Текст: 8.Новина  
Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми за новия 
период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата "Образование и наука". Очаква 
се преговорите по тях да приключат в края на август.  
По "Конкурентоспособност" средствата са с 250 милиона евро повече от стария програмен 
период. Първата мярка, която ще стартира, е най-желаната от бизнеса - за технологична 
модернизация. По регионалната програма се предлага финансиране да получат 67 града.  
Вицепремиерът Зинаида Златанова обясни: „Това, което очакваме, е хубави, защитими, 
конкретни проекти от Северозападния район. Аз няколко пъти съм разговаряла с представители 
на местните власти, че те са водещи и от тях се очаква да инициират, да търсят, да дават идеи. 
Те са хората, които най-добре знаят нуждите на района и биха могли да ни предлагат по 
приоритетите, които са доспустими, защитими проекти, които ще се реализират приоритетно.”  
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Дата: 20.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Бизнесът в Благоевград поиска закритият преди време областен офис по ОП 
Конкурентоспособност да бъде отворен отново. Искането беше отправено на среща с министъра 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Представители на дребния и среден бизнес 
поставиха конкретни проблеми пред министъра, свързани с прекалената бюрокрация, липсата на 
навременни информационни кампании за възможностите, които дават оперативните програми 
пред фирмите, както и от безпардонното отношение на електроразпределителното дружество 
при изкупуване на енергия от ВЕИ или присъединяване към мрежата на производствени обекти. 
Държавата не може да се оттегли от икономиката, заяви Стойнев, и посочи като добър пример 
политиката на правителството за реиндустриализация, но с признанието за вина.  
 
Текст: 2.Новина  
Бизнесът в Благоевград поиска закритият преди време областен офис по ОП 
Конкурентоспособност да бъде отворен отново. Искането беше отправено на среща с 
министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
Представители на дребния и среден бизнес поставиха конкретни проблеми пред министъра, 
свързани с прекалената бюрокрация, липсата на навременни информационни кампании за 
възможностите, които дават оперативните програми пред фирмите, както и от безпардонното 
отношение на електроразпределителното дружество при изкупуване на енергия от ВЕИ или 
присъединяване към мрежата на производствени обекти.  
Държавата не може да се оттегли от икономиката, заяви Стойнев, и посочи като добър пример 
политиката на правителството за реиндустриализация, но с признанието за вина.  
Драгомир Стойнев: По вина на правителството и по моя лична вина, когато говорихме за 
реиндустриализация не успяхме хубаво да обясним какво имаме предвид. Реиндустриализация 
за нас почива на три стълба. Първият стълб, това е достъп до финансови ресурси. Имам 
предвид чрез Българска банка за развитие. Вторият, това е човешкият фактор. Бизнесът започва 
да се оплаква от липсата на квалифицирани кадри. Затова още от тази година ние започнахме 
въвеждането на т.нар. дуално обучение. Разбира се, законопроектът е в парламента. Но 
започваме с пилотни проекти. Третият стълб, който почива, върху който е стъпила нашата 
стратегия за реиндустриализация, това разбира се са иновациите.  
Новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, която бе преработена с 
активното участие на работодателските организации, ще бъде внесена утре на заседание на МС 
за одобрение, каза още министър Стойнев.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: 6.Новина  
През следващите седем години българският бизнес ще получи 250 млн. евро повече по 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. След днешното правителствено 
засдедание министърът на икономиката Драгомир Стойнев обясни, че целта е с тези пари да се 
модернизират предприятията, да се повиши производствения им капацитет, а на тази база да се 
увеличи икономическия растеж. Кабинетът утвърди още две програми – “Региони в растеж” и 
“Образование и наука”. Програмата за конкурентоспособност ще бъде с бюджет от милиард 414 
млн. евро. Най-много средства са заделени за малките и средни предприятия. Министър Стойнев 
изброи мерките, за които са предвидени 720 млн. евро Драгомир Стойнев, министър на 
икономиката: Подкрепа за преприемачеството чрез финаносив инструменти, усъвършенстване 
на технологиите и производствените процеси, подкрепа за дейности и предоставяне на услуги в 
пряка полза за развиите на бизнеса и експортния потенциал.  
 
Текст: 6.Новина  
През следващите седем години българският бизнес ще получи 250 млн. евро повече по 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. След днешното правителствено 
засдедание министърът на икономиката Драгомир Стойнев обясни, че целта е с тези пари да се 
модернизират предприятията, да се повиши производствения им капацитет, а на тази база да се 
увеличи икономическия растеж. Кабинетът утвърди още две програми – “Региони в растеж” и 
“Образование и наука”.  
Програмата за конкурентоспособност ще бъде с бюджет от милиард 414 млн. евро. Най-много 
средства са заделени за малките и средни предприятия. Министър Стойнев изброи мерките, за 
които са предвидени 720 млн. евро  
Драгомир Стойнев, министър на икономиката: Подкрепа за преприемачеството чрез финаносив 
инструменти, усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, подкрепа за 
дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развиите на бизнеса и експортния 
потенциал.  
За технологично развитие и модернизация на индустрията са предвидени 250 млн. евро.  
Драгомир Стойнев- министър на икономиката: Индикативните дейности включват подкрепа за 
сътрудничество между предприятията, научните среди и бизнеса. Подкрепа за разработване и 
внедряване на иновации.  
Част от парите по новата европрограма ще бъдат насочени към мегапроектите за изграждане на 
газовата връзка със Сърбия и за София Тех парк.  
Драгомир Стойнев- министър на икономиката: Ние работим по план. За съжаление има 
закъснение от сръбска страна. Необходими са по-спешни действия от тяхна страна. За София 
Тех парк ние нямаме конкретно забавяне. Разбира се, ако всичко върви по план, е възможно, 
разбира се, още тази година да продължи работата  
Още преди Брюксел да одобри оперативната програма, правителството е готово със средства от 
бюджета да финансира мярката за технологична модернизация, тъй като има голям интерес от 
бизнеса.  
Днес кабинетът утвърди и оперативната програма “Региони в растеж”, която основно е насочена 
за градско възстановяване и развитие на 67 града. Гласувана беше също програмата 
“Образование и наука”, с която се цели насърчаване на научната дейност и свързването на 
нуждите на бизнеса с образованието.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 22.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: 1,4 млрд. евро отиват в бизнеса през новия програмен период 2014-2020 г. по 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това е с 250 млн. евро повече от 
сегашната "Конкурентоспособност". Това съобщи вчера министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев, след като кабинетът одобри програмата си. От тях 1,201 млн. евро са от ЕС, а 213 млн. 
евро - национално съфинансиране. Програмата ще бъде изпратена за одобрение в Брюксел. 
Стартът й ще е с финансиране на технологичната модернизация на предприятията ни, каза 
Стойнев.  
 
Заглавие: 1,4 млрд. евро за бизнеса до 2020 г.  
Подзаглавие: Стойнев: 9 месеца поред има ръст на икономиката  
Автор:  
Текст: 1,4 млрд. евро отиват в бизнеса през новия програмен период 2014-2020 г. по 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това е с 250 млн. евро повече от 
сегашната "Конкурентоспособност". Това съобщи вчера министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев, след като кабинетът одобри програмата. От тях 1,201 млн. евро са от ЕС, а 213 млн. 
евро - национално съфинансиране. Програмата ще бъде изпратена за одобрение в Брюксел.  
Стартът й ще е с финансиране на технологичната модернизация на предприятията ни, каза 
Стойнев. Половината от средствата - 720 млн. евро, ще развиват предприемачеството, а 295 
млн. са за иновации. Пак към фирмите, но целево - за енергийна ефективност, са предвидени 
още 356 млн. евро. С тях ще се финансира и газовата връзка със Сърбия.  
Икономическият министър подчерта, че три поредни тримесечия има над 1% икономически ръст. 
Създадени били и 39 100 нови работни места - за първи път от 2009 г. насам.  
Имаме 1,6 млрд. евро, които да усвоим тази година от миналия програмен период, съобщи пък 
вицепремиерът Зинаида Златанова. Тя подчерта, че няма прекъсване на финансовия поток към 
всички сектори, които оперативните програми включват.  
Над 3 млрд. лв. са предвидени за развитието на регионите, съобщи министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева. 262 млн. евро са за финансови инструменти за жилищни сгради, а 
с 270 млн. евро ще се подобрява градската среда. В инфраструктура ще влязат 107 млн. евро, 
като бенефициенти ще са 67 общини, каза Терзиева. 163 млн. евро са за спортна и културна 
инфраструктура, а 143 млн. за интегриран градски транспорт. За развитие на образователната 
инфраструктура са предвидени 115 млн. евро. С 84 млн. евро ще се подобрява медицинската 
помощ, а други 51 млн. ще се насочат към центрове за деца и за медико-социални грижи в 
общините. 127 млн. евро ще са за опазване и развитие на културното наследство.  
Пътната агенция ще получи 194 млн. евро. С 20 млн. ще се помогне на общините за справяне 
със специфични рискове - свлачища, наводнения и други.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 488  
 
 
Резюме: 250 млн. евро повече за българския бизнес  
По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 
приоритетни оси, а парите, заделени за българския бизнес, са близо 250 млн. евро повече. Това 
заяви по-рано вчера Драгомир Стойнев след заседанието на Министерския съвет.  
Като пръв приоритет той посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия и обхваща близо 720 млн. евро. За оста "Енергийна и 
ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на програмата е 
насочена към техническата помощ на бизнеса.  
 
Заглавие: Наемат още 60 работници във ВМЗ  
Подзаглавие: 39 100 нови работни места е разкрило правителството от началото на годината, 
обяви министър Драгомир Стойнев  
Автор:  
Текст: Правителството е поело ангажимент ВМЗ-Сопот да остане държавно предприятие. Това 
каза пред журналисти при посещението си в завода министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев, предаде "Фокус".  
Стойнев се срещна с работници, синдикати и ръководството на завода. Ролята на държавата е 
да осигури дългосрочна политика и визия за развитието на завода, каквато според Стойнев вече 
има. Той уточни, че в момента няма никакви притеснения относно поръчките на завода, каквито 
има. Готвят се и нови поръчки. Неслучайно директорът на завода е в Израел заедно с министър-
председателя, тъй като предприятието е стратегическо за българската индустрия и за региона. 
Министърът увери, че съкращения във ВМЗ няма да има, напротив, търсят се нови 
квалифицирани работници. От началото на годината са наети 230 работника, предстои да бъдат 
наети още 60.  
Правителството се готви да върне професионалното образование - професионалните паралелки, 
които е имало навремето и които са подготвяли кадри за ВМЗ-Сопот. Министър Стойнев каза, че 
този проблем съществува в цялата страна, тоест липсват достатъчно квалифицирани кадри за 
отделните производства.  
Според Драгомир Стойнев вече може да се говори за последващи стъпки - подобряване 
условията на труд и увеличаване на работните заплати. Министърът на икономиката каза още, 
че в напреднала фаза са и преговорите с инвеститор, който ще осигури още работни места във 
ВМЗ-Сопот. "По неофициална информация става дума за китайски инвеститор, който ще 
изработва части за трактори. Окончателно инвеститорът ще бъде обявен след решение на 
Министерския съвет", каза Стойнев. 130 млн. лв. са дълговете на предприятието. Вече са 
разплатени 20 млн. от тях, заяви министърът.  
39 100 нови работни места са били разкрити от правителството от началото на 2014 г., каза още 
Драгомир Стойнев. Местата са били създадени само за първото тримесечие на годината. Според 
Стойнев такова нещо не се е случвало от 2009 година насам. В началото на мандата му 
икономическият растеж е бил 0,2%, а през последното тримесечие той вече е над 1%. Според 
министъра няма работодателска организация, която да не признава, че икономиката се е 
отлепила от дъното. Според него бизнесът вече е спокоен и може да мисли за бъдещи 
инвестиции. Драгомир Стойнев каза, че държавата е разплатила всички забавени плащания с 
фирмите и те са се отплатили с рекордно върнат ДДС през 2013 година - нещо, което не се е 
случвало от 2006 година насам.  
***  
250 млн. евро повече за българския бизнес  
По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 
приоритетни оси, а парите, заделени за българския бизнес, са близо 250 млн. евро повече. Това 
заяви по-рано вчера Драгомир Стойнев след заседанието на Министерския съвет.  
Като пръв приоритет той посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
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насочена към малки и средни предприятия и обхваща близо 720 млн. евро. За оста "Енергийна и 
ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на програмата е 
насочена към техническата помощ на бизнеса.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Земя  
Страница: 6  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи в МС министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев. Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във важен 
момент за икономиката ни, уточни министърът. Той отбеляза, че при встъпването в длъжност на 
правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 %. Сега три поредни 
тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем икономически растеж три пъти 
по-голям за следващите две години, заяви той. Стойнев е категоричен, че благодарение на този 
растеж през първите три месеца на годината са разкрити 39 100 нови работни места, нещо, 
което, по думите му, не се е случвало от 2009 година.  
 
Заглавие: Стойнев: Растежът даде 39 хил. нови работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи в МС министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев. Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във 
важен момент за икономиката ни, уточни министърът. Той отбеляза, че при встъпването в 
длъжност на правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 %. Сега три 
поредни тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем икономически растеж 
три пъти по-голям за следващите две години, заяви той. Стойнев е категоричен, че благодарение 
на този растеж през първите три месеца на годината са разкрити 39 100 нови работни места, 
нещо, което, по думите му, не се е случвало от 2009 година. Министърът се надява след като 
бъде одобрена от Брюксел, програмата да се стартира с най-желаната от бизнеса мярка - за 
технологична модернизация. Желанието ни е по възможност тази година да бъде пусната 
мярката, допълни Стойнев. Проектът за втората фаза на газова връзка със Сърбия, който е 
включен за новия програмен период, има закъснение от сръбска страна, съобщи още 
министърът на енергетиката. По другия проект от новата оперативна програма - за втората 
фаза на "София тех парк", министърът каза, че няма забавяне и е възможно още тази година да 
продължи работата по изграждането на научно-технологичния парк.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 10  
Брой думи: 155  
 
 
Резюме: Средствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия 
програмен период ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за предходния период. Това 
съобщи вчера министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Министрите одобриха на 
последното си заседание проекта за оперативна програма, който ще бъде изпратен в Брюксел за 
съгласуване. Общият бюджет на програмата е 1,414 млрд. евро, тя ще има 4 оси - "Технологично 
развитие и иновации", "Предприемачество и капацитет за растеж", "Енергийна и ресурсна 
ефективност" и "Техническа помощ". По програмата е предвидена подкрепа за изграждането на 
междусистемната газова връзка със Сърбия. В момента се работи по нея, но съседите изостават, 
каза Стойнев. Предвидено е финансиране и за фаза 2 на проекта "София Тех парк".  
 
Заглавие: 250 млн. евро повече пари за бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия 
програмен период ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за предходния период. Това 
съобщи вчера министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Министрите одобриха на 
последното си заседание проекта за оперативна програма, който ще бъде изпратен в Брюксел 
за съгласуване. Общият бюджет на програмата е 1,414 млрд. евро, тя ще има 4 оси - 
"Технологично развитие и иновации", "Предприемачество и капацитет за растеж", "Енергийна и 
ресурсна ефективност" и "Техническа помощ".  
По програмата е предвидена подкрепа за изграждането на междусистемната газова връзка със 
Сърбия. В момента се работи по нея, но съседите изостават, каза Стойнев. Предвидено е 
финансиране и за фаза 2 на проекта "София Тех парк".  
Над 3 млрд. лева са предвидени по оперативна програма "Региони в растеж", като националното 
финансиране е 466 млн. лева, съобщи регионалният министър Десислава Терзиева. Целевите 
градове, които ще получат финансиране по програмата, са 67. Програмата е разделена на 8 
приоритетни оси.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 2  
Брой думи: 297  
 
 
Резюме: 300 души ще започнат работа във ВМЗ-Сопот.  
Това обещание направи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след края 
на заседанието на Министерския съвет. Новината дойде в аванс часове преди Стойнев да 
посети Сопот и да разговаря с работниците в завода. Енергийният министър отново припомни за 
тригодишния план на правителството за стабилизиране. Сред мерките се предвижда ново 
оборудване и наемането на повече специалисти.  
 
Заглавие: 300 души ще бъдат наети във ВМЗ-Сопот  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 300 души ще започнат работа във ВМЗ-Сопот.  
Това обещание направи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след края 
на заседанието на Министерския съвет. Новината дойде в аванс часове преди Стойнев да 
посети Сопот и да разговаря с работниците в завода. Енергийният министър отново припомни за 
тригодишния план на правителството за стабилизиране. Сред мерките се предвижда ново 
оборудване и наемането на повече специалисти.  
"Преди година ВМЗ беше на практика във фалит след стачките за неизплатени заплати и дълга 
от около 100 млн. лв. Още през януари тази година обаче ръководството прогнозира печалба в 
края на 2014 г., след като предприятието стана държавно", заяви Стойнев.  
Енергийният министър се похвали и с по-голям икономическия растеж през първото тримесечие 
на 2014 г. По думите на министъра това е позволило разкриването на нови 39 000 работни места. 
Според Стойнев е отчетен растеж от 1%, което не се е случвано от 2009 г. насам.  
Министърът обърна внимание и на евросредствата. Стана ясно, че с близо 250 млн. евро повече 
пък ще бъде захранен бизнесът. Фирмите ще бъдат подпомогнати с пари по Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще се реализира в 4 насоки. Стойнев 
открои като приоритет технологичното развитие и иновациите.  
За предприемачество и капацитет на малките и средни предприятия ще бъдат дадени около 720 
млн. евро. Енергийната ефективност ще бъде подпомогнати с 356 млн. лв. По програмата е 
предвидена подкрепа и за изграждането на междусистемната газова връзка със Сърбия. Въпреки 
че засега реализацията й се бави, Стойнев изрази надежда, че от сръбска страна ще бъдат по-
активни.  
Междувременно вицепремиерът Зинаида Златанова отново успокои, че няма прекъсване на 
средствата от Европейския съюз.  
"Имаме 1, 6 млрд. евро, които да изпълняваме за тази година само от миналия програмен 
период", посочи тя. Златанова подчерта, че до месец правителството започва преговори и за 
новите европейските програми.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,6  
Брой думи: 528  
 
 
Резюме: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските 
власти на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния отчет 
на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейския съюз" (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви действия са предприели от ОЛАФ и колко 
разследвания са започнали след сигналите на българските си колеги.  
 
Заглавие: МВР е докладвало на ОЛАФ нередности по европрограми за над 40 млн. евро  
Подзаглавие: Злоупотребите с пари на ЕС у нас се наказват предимно с глоби и леки присъди  
Автор: Самуил Димитров  
Текст: Нередности за над 40 млн. евро са докладвали през миналата година българските власти 
на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това става ясно от годишния отчет на 
дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейския съюз" (АФКОС) в МВР. Не е ясно какви действия са предприели от ОЛАФ и колко 
разследвания са започнали след сигналите на българските си колеги.  
Нередности с най-голяма стойност има при усвояването на средства от оперативна програма 
"Околна среда". Става дума за 14 нарушения на обща стойност 10.4 млн. евро. С много малка 
разлика на второ място се нарежда Кохезионният фонд. Общо 48 са нередностите, регистрирани 
по Европейския фонд за регионално развитите и Европейския социален фонд. Тяхната обща 
стойност е 6.3 млн. евро. Нарушения за 3.6 млн. евро пък са засечени при усвояването на 
средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие 
на селските райони. Най-много като брой нередности се отчитат по програмата за регионално 
развитие - 23. Финансовото им изражение обаче е близо 2.4 млн. евро. Два пъти по-малко са 
нарушенията по "Развитие на човешките ресурси", а стойността им е 494 хил. евро. Подобни са 
изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в доклада. От 24 проверени проекта 
по "Околна среда", която отново е начело на класацията, са открити грешки с финансово влияние 
за 3.4 млн. лв. 2.7 млн. лв. пък е стойността на грешките по програма "Конкурентоспособност."  
Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по 
програма САПАРД, която е предприсъединителна и плащанията по нея приключиха в края на 
2009 г. Наблюдението върху тези програми обаче продължава 5 години след края им. По същата 
логика са отчетени и нередности по програма ИСПА, но те са далеч по-скромни - едва 723 хил. 
евро. Именно с измама по програма САПАРД страната ни стана печално известна. Едни от най-
шумните дела - срещу бизнесмена Марио Николов, обвинен, че е източил 7.5 млн. евро, години 
наред са пример за тромаво правосъдие и постоянни скандали. След години наред мотаене из 
съдебните инстанции материалите бяха пратени в специализирания съд, тъй като 
разследващите смятат, че престъпленията са извършени от организирана престъпна група.  
В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те приемат, 
че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени или би 
могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".  
На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно 
глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи 
престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са като 
преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за 
извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико 
Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е 
наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки 
предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид 
престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 22  
Брой думи: 101  
 
 
Резюме: Лекарите в университетската болница в Плевен са готови да оперират и рак на 
дебелото черво с робота "Да Винчи", похвали се ректорът на Медицинския университет проф. 
Славчо Томов. В момента медиците там използват техниката за гинекологични операции и 
интервенции за рак на простатата. В Университетския център вече работи и втори робот "Да 
Винчи". Иновативната технология със симулатор за обучение "Да Винчи Си" е инсталирана от 
МУ-Плевен, по ОП "Развитие на конкурентоспособността". С нея проф. Григор Горчев и екипът 
му оперираха пациент с рак на маточната шийка в първи стадий. С "Да Винчи" досега в клиниката 
са направени над 500 онкогинекологични интервенции.  
 
Заглавие: “Да Винчи" ще маха и тумори на дебелото черво  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лекарите в университетската болница в Плевен са готови да оперират и рак на дебелото 
черво с робота "Да Винчи", похвали се ректорът на Медицинския университет проф. Славчо 
Томов. В момента медиците там използват техниката за гинекологични операции и интервенции 
за рак на простатата. В Университетския център вече работи и втори робот "Да Винчи". 
Иновативната технология със симулатор за обучение "Да Винчи Си" е инсталирана от МУ-
Плевен, по ОП "Развитие на конкурентоспособността". С нея проф. Григор Горчев и екипът 
му оперираха пациент с рак на маточната шийка в първи стадий. С "Да Винчи" досега в клиниката 
са направени над 500 онкогинекологични интервенции.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 5  
Брой думи: 117  
 
 
Резюме: По новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност,, са определени с 
250 млн. евро повече за българския бизнес в сравнение с миналия програмен период, като 
бюджетът на програмата е 1,414 млрд. евро заедно с националното съфинансиране.  
 
Заглавие: 250 млн. евро повече за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" са определени с 
250 млн. евро повече за българския бизнес в сравнение с миналия програмен период, като 
бюджетът на програмата е 1,414 млрд. евро заедно с националното съфинансиране.  
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след заседание на 
Министерския съвет.  
По-късно в Сопот Стойнев заяви, че за година дълговете на ВМЗ са се стопили с 20 млн. лв., а 
заплатите се получават редовно. Той обяви, че икономиката се възстановява, като показателно 
за това е, че за първи път от началото на тази година са създадени 39 100 нови работни места. 
Това не се е случвало от 2009 година до момента. Бизнес климатът в страната се подобрява, 
каза Стойнев.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 27  
Брой думи: 330  
 
 
Резюме: 1,6 млрд. евро трябва да бъдат усвоени по старите схеми тази година  
 
Заглавие: Предсрочният старт на европрограмите се отлага  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 1,6 млрд. евро трябва да бъдат усвоени по старите схеми тази година  
Управляващите дадоха заден от намерението си за бърз старт на новите европрограми, като ги 
финансират с пари от бюджета, преди Европейската комисия да ги е одобрила. Това стана ясно 
след вчерашното заседание на кабинета, на което министрите одобриха проектите на 
оперативните програми "Конкурентоспособност", "Наука и образование" и "Региони в 
растеж". Все още не са готови текстовете на останалите 6 програми.  
"Нека да не спекулираме с темата за предварително отваряне на мерки от новия програмен 
период. Нека да изпълним този програмен период добре, да не допуснем загуби и да започнем 
нормално и в срок новите оперативни програми." Това заяви вицепремирерът по управление на 
еврофондовете Зинаида Златанова в отговор на въпрос по кои от трите програми ще има 
предварително изпълнение на мерки.  
Само преди две седмици тя обяви, че по програмите, за които има достатъчна увереност, че са с 
допустими разходи, ще започне предварително изпълнение. Засега такова решение има само за 
програма "Развитие на човешките ресурси". По нея с 20 млн. лв. от републиканския бюджет ще 
се финансират стажове за младежи, които ще започнат през лятото.  
Златанова коментира, че за нея "времето никога не е било за сметка на качеството". "Най-
важното е да имаме хубави документи, които да са съгласувани с ЕК, и да избегнем грешки от 
миналото", добави тя. Вицепремиерът не обясни вчера защо кабинетът е решил да изчака 
Брюксел да одобри програмите, за да започне да ги изпълнява. Според икономисти причината 
може да е напрежението в националния бюджет. Заради него кабинетът спря парите по 
закъсалата "Околна среда".  
Златанова посочи, че за 2014 г. България разполага с 1,6 млрд. евро от стария програмен период 
(2007-2013 г.). Според нея това гарантира, че потокът от средства по всички мерки, които се 
финансират с европари, няма да секне т.г.  
***  
1,4 млрд. евро за бизнеса до 2020 г.  
Бизнесът ще разполага с 1,4 млрд. евро до. 2020 г. по програмата "Конкурентоспособност". 
Това е с 250 млн. евро повече спрямо периода 2007-2013 г.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 3  
Брой думи: 399  
 
 
Резюме: Три оперативни програми - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и 
"Наука и образование за интелигентен растеж", ще бъдат изпратени за одобрение към Брюксел в 
края на май. Първите схеми за кандидатстване по тях пък може да бъдат открити до два месеца. 
Това съобщи след редовното заседание на Министерски съвет вицепремиерът Зинаида 
Златанова.  
 
Заглавие: Три програми заминават предсрочно за одобрение в Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава ЛЕЩАРСКА  
Текст: Три оперативни програми - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и 
"Наука и образование за интелигентен растеж", ще бъдат изпратени за одобрение към Брюксел в 
края на май. Първите схеми за кандидатстване по тях пък може да бъдат открити до два месеца. 
Това съобщи след редовното заседание на Министерски съвет вицепремиерът Зинаида 
Златанова.  
Бюджетът на трите програми e почти 3.7 млрд. евро, а парите за конкурентоспособност на 
българския бизнес се увеличават с 250 млн. евро спрямо предходния програмен период. Има 
шанс някои от схемите за фирмите и общините да стартират преди окончателното одобрение на 
Европейската комисия (ЕК) с пари от бюджета, но не бива да се забравя, че още не е приключил 
старият програмен период, посочи Златанова. Засега неразплатени по програмите за стария 
период 2007-2013 г. остават 1.6 млрд. евро, уточни тя. Крайният срок на ЕК за прием на 
оперативните програми е краят на юли.  
Градовете в ОПРР остават 67  
Бюджетът на програма "Региони в растеж" - наследник на "Регионално развитие", е 1.589 млрд. 
евро, каза регионалният министър Десислава Терзиева. Влизаме в преговори с 67 града, няма 
какво повече да се коментира, посочи още министърът. Европейската комисия настоя пред 
България да намали броя на градовете, но позицията на държавата и сдружението на общините 
остава непроменено. Имаме готовност да стартираме още това лято 5-6 схеми, сред които тези 
за втори и трети клас пътища, за социални дейности, образователна инфраструктура, каза още 
Терзиева.  
Технологичната модернизация е приоритет  
Икономическият министър Драгомир Стойнев припомни, че новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност" е с бюджет 1.414 млрд. евро, или с 250 млн. евро повече от 
предшественика й "Конкурентоспособност". Програмата е насочена към технологична 
модернизация, повишаване на енергийна ефективност, увеличаване на производствения 
капацитет и експортния потенциал на българския бизнес. В програмата са включени и 
надграждането на проекта "София тех парк", който дори не е започнал заради жалби, както и на 
газовата връзка между България и Сърбия, която се бавела заради северозападните ни съседи.  
Парите за наука са 1.34 млрд. лв.  
Министърът на образованието Анелия Клисарова обяви, че мерките в програмата за наука и 
образование с бюджет 685.6 млн евро са в синхрон с програмите за иновации и растеж на 
регионите. ЕК не е имала изисквания за нови закони за средното и висшето образование, за да 
одобри програмата, само за актуализирана и одобрена стратегия за висшето образование, 
посочи Клисарова. Стратегията, която предвижда реформа в управлението и финансирането на 
висшите учебни заведения, обаче е все още само проект.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22  
Брой думи: 1034  
 
 
Резюме: До края на май 2014 г. е публикуван за обществено обсъждане последният проект на 
новата програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) - най-очакваният инвестиционен 
ресурс за българския бизнес в следващите 7 години. Подготвената програма отговаря напълно 
на нуждите на българския бизнес, като приоритизира насърчаването на предприемачеството, 
технологичното развитие и иновациите. Идентифицирани са нуждите от повишаване на 
енергийната и ресурсната ефективност на предприятията, както и необходимостта от развитие 
на експортния потенциал на предприятията, за да се върви към по-конкурентоспособна 
икономика.  
 
Заглавие: Как да направим програмата за бизнеса по-ефективна  
Подзаглавие: Новата структура е добра, но все още някои от целите трябва да бъдат по-
реалистични  
Автор: Теодора ОВЧАРОВА*  
Текст: До края на май 2014 г. е публикуван за обществено обсъждане последният проект на 
новата програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) - най-очакваният 
инвестиционен ресурс за българския бизнес в следващите 7 години. Подготвената програма 
отговаря напълно на нуждите на българския бизнес, като приоритизира насърчаването на 
предприемачеството, технологичното развитие и иновациите. Идентифицирани са нуждите от 
повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията, както и 
необходимостта от развитие на експортния потенциал на предприятията, за да се върви към по-
конкурентоспособна икономика.  
Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) оценява усилията на 
Управляващия орган по програмата да поддържа диалог с представителите на бизнеса и 
експертите, за да може следващият програмен период да се базира на научените уроци и да 
бъде планиран като целенасочена инвестиция от 1.4 млрд. евро в българската икономика. Все 
пак консултантите имат някои предложения за гарантиране на устойчивост във функционирането 
на програмите. Някои от предложенията са следните:  
Енергийна ефективност за всички  
Енергийната ефективност е посочена като основен приоритет за икономиката. По инвестиционен 
приоритет "Енергийни технологии и енергийна ефективност" е заложено да бъдат подкрепени 
300 компании с проекти при отделен ресурс от 22.57% от общия бюджет на програмата. Това 
означава, че се планира 300 фирми да имат проекти от по 1 млн. евро, за да допринесат за 
енергийната ефективност на икономиката. БАКЕП препоръчва да се даде възможност на по-
голям брой фирми с по-малки проекти, за да се постигне по-мащабен ефект.  
От друга страна , макар бюджетът да изглежда достатъчно голям за важен приоритет, тук е 
включен проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", фаза 2. Това 
означава, че изобщо не е ясно каква част от бюджета ще отиде за енергийна ефективност при 
фирмите. БАКЕП смята, че проектът за газова връзка България - Сърбия трябва да бъде отделен 
и да има ясен бюджет, за да не се окаже, че ще бъде поставен под въпрос приносът за 
подобряване на енергийната ефективност в икономиката за сметка на проект със съмнителен 
ефект.  
Големите предприятия са водещи за ресурсната ефективност  
Инвестиционен приоритет "Ресурсна ефективност" цели повишаване на ресурсната ефективност 
на предприятията чрез подкрепа на дейности за увеличаване оползотворяването на отпадъци и 
намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и др. Бенефициенти 
по него са само МСП, а големите не са допуснати. Реално последните са тези, които имат 
производства с множество отпадни продукти и имат капацитет да подобрят ресурсната 
ефективност така, че да допринесат за общата оптимизация в икономиката. Затова считаме, че 
трябва да се допуснат за кандидатстване и големи предприятия.  
От друга страна, отделеният бюджет за тази цел е само 2.59% от общия размер на програмата. 
Той се равнява на парите, отделени за "Техническа помощ". При съществуващи общо 28 000 
МСП с този бюджет е планирано да се подкрепят само 60. От БА-КЕП предлагаме да се цели 
подкрепа за 140 МСП, което по-реалистично ще подкрепи икономическата среда. Смятаме, че 
може да се използват средства от ос 3 "Техническа помощ за подкрепа на капацитета на 
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бенефициентите". Усвояемостта на ОПК 2007 - 2013 показва значителен капацитет на 
бенефициентите и анализите за липса на такъв не са обективни.  
Реалистични очаквания и индикатори за успеваемост  
Индикаторите по отделните приоритети служат, за да се прецени в края на програмата дали 
заложените цели са били изпълнени. Експертите от БАКЕП имат забележки по някои от тях, 
понеже считат, че не са реалистични и не кореспондират с натрупания досега опит. В 
инвестиционен приоритет "Предприемачество" например се залага подкрепа за 6179 
новосъздадени предприятия и 250 съществуващи с иновативни идеи. Считаме за нереалистична 
появата на над 6000 иновативни нови компании, след като досега иновациите основно идват от 
съществуващия бизнес, а подкрепените от фондовете по JEREMIE за 2 години са 110. Нашето 
предложение е бройката да се балансира, като поне се изравни броят на работещите и новите 
фирми. Друг пример е инвестиционен приоритет "Енергийни технологии и енергийна 
ефективност". Фирмите, които ще получат подкрепа, ако постигнат 25% намаление на 
консумираната енергия спрямо цялата дейност на предприятието. Това е ефект, който не може 
да се постигне дори компанията да промени вида на енергийния източник, камо ли с промяната 
на оборудване или необходимите спестяващи дейности по сградите. Практиката показва, че 
оптимизацията на енергийното потребление може да достигне максимум до 10%, като средно 
смяната на машина може да допринесе с до 2%. БАКЕП предлага да се прецизира като 
намаляване на енергийната консумация с 25% спрямо актива или дейността. Това означава един 
нов производствен процес или оборудване да бъде с една четвърт по-ефективен от предишния.  
Икономиката има нужда от иновации, а не от бройки фирми  
Иновациите от бизнеса се подкрепят в приоритети "Технологично развитие и иновации" и 
"Предприемачество". Опитът от проведените схеми досега показва, че големият интерес идва от 
съществуващи компании за внедряване на иновации - през 2013 г. интересът беше 7 пъти по-
голям от наличния бюджет. По данни от Патентното ведомство е видно, че иновациите в 
страната идват от работещи фирми. БАКЕП смята, че философията на схемите, насочени към 
иновациите, трябва да се фокусира върху резултатността да има иновации в икономиката, а не 
да се поставя фокус върху създаване на бройки нови фирми или на партньорства между бизнеса 
и университети или научни организации. По инвестиционен приоритет "Предприемачество" 
стартиращите фирми е добре да се подкрепят чрез грантове и финансов инженеринг. По принцип 
подходът да се предоставят грантове за стартиране на бизнес винаги се е доказвал като по-
малко ефективен в сравнение с интегриран подход от рода на инструментите на финансовия 
инженеринг, който не само дава капитал, а предлага обучение и менторство за предприемача и 
възможности за допълнително развитие и инвестиции в компанията.  
Гарантиране на прогнозируемост и устойчивост  
Един от най-големите проблеми на бизнеса по отношение на програмата досега е, че често се 
правят изненадващи структурни, нормативни и документални промени, които водят до забавяне 
на проекти, неяснота кога ще може да се кандидатства, липса на прогнозируемост за 
инвестициите. За да се гарантира устойчивост на програмата и да сме по-сигурни, че 
заложените цели ще могат да се изпълнят, смятаме, че ще бъде добре, ако структурата на 
управление на ОПИК бъде заложена в документа на програмата. Така можем да имаме някаква 
гаранция, че политически промени или решения на други институции няма да навредят на 
основния инвестиционен ресурс за българската икономическа среда.  
***  
*Изпълнителен директор на "Елана инвестмънт" и член на работна група по оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" към Българската асоциация на консултантите по 
европейски проекти (БАКЕП)  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Аз Буки  
Страница: 1  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Правителството одобри проекта на първата ни оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. Възложи на министъра на 
образованието и науката да го внесе в Европейската комисия за окончателно одобрение, съобщи 
пресслужбата на Министерския съвет. Предвиденото финансиране по програмата от страна на 
Европейския съюз е в размер на 582 760 622 евро, а националното съфинансиране - 102 840 110 
евро. Очакваните резултати са увеличаване до 36% на дела на завършилите висше образование 
на възраст 30 -34 г. и намаляване под 11 на сто на преждевременно напусналите училище към 
2020 г. Очаква се преговорите да приключат в края на август. Приоритетните оси в програмата са 
4 - научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
 
Заглавие: България с Оперативна програма за образование и наука  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проекта на първата ни оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. Възложи на министъра на 
образованието и науката да го внесе в Европейската комисия за окончателно одобрение, съобщи 
пресслужбата на Министерския съвет. Предвиденото финансиране по програмата от страна на 
Европейския съюз е в размер на 582 760 622 евро, а националното съфинансиране - 102 840 110 
евро. Очакваните резултати са увеличаване до 36% на дела на завършилите висше образование 
на възраст 30 -34 г. и намаляване под 11 на сто на преждевременно напусналите училище към 
2020 г. Очаква се преговорите да приключат в края на август. Приоритетните оси в програмата са 
4 - научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Новият програмен документ очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в 
областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социален фонд.  
Правителството одобри и проектите на оперативните програми "Региони в растеж" и "Иновации и 
конкурентоспособност". Първата е с индикативен бюджет от 1,589 млрд. евро, а втората - с 
2,765 млрд. лв.  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Аз Буки  
Страница: 30  
Брой думи: 558  
 
 
Резюме: "Илевън" е фонд за рискови инвестиции, финансиран от инициативата "Обединени 
европейски ресурси за малки и средни предприятия (JEREMIE)" чрез ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Той разполага с бюджет от 12 млн. евро и 
осигурява финансиране за стартиращи иновативни бизнес идеи, най-вече в сферата на 
информационните технологии.  
 
Заглавие: "Илевън" дава 12 млн. евро за умни идеи  
Подзаглавие: България има шанса да стане център за иновации  
Автор: Виктория БОЯДЖИЕВА Стажант-репортер  
Текст: "Илевън" е фонд за рискови инвестиции, финансиран от инициативата "Обединени 
европейски ресурси за малки и средни предприятия (JEREMIE)" чрез ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Той разполага с бюджет от 12 млн. 
евро и осигурява финансиране за стартиращи иновативни бизнес идеи, най-вече в сферата на 
информационните технологии.  
Подходът е поетапен - след като даден екип от хора с иновативна идея е одобрен за 
финансиране, трябва да премине през три етапа. Прогресът му се следи през цялото време и ако 
компанията не се развива добре, средствата се спират. Екипите получават и оборудван офис. 
Партньори на фонда са световните компании Google и Springboard. Крайният срок за 
инвестиране на целия " джет на фонда е до края на 2015 г.  
Единадесет километра в секунда е скоростта, с която трябва да се движи едно тяло, за да излезе 
от орбитата на Земята. Оттам произлиза името на фонда за рискови инвестиции "Иле-вън", който 
изпълнява ролята на ускорител за развитието на прохождащи компании. Целта е да се развият 
до степен да излязат от региона и да се превърнат в глобални лидери.  
Фондът съществува от 18 месеца, но вече е инвестирал в 70 млади фирми. Това го прави един 
от трите най-активни фонда за инвестиции в стартиращи компании в Европа. На всеки 3 месеца 
започва нова конкурсна процедура за набиране на смели бизнес идеи. "Подобни темпове рядко 
се срещат в Европа. Ако можехме да си го позволим, бихме инвестирали и с по-високи темпове. 
Но още в началото установихме, че работим много добре при стартиращи 3 или 4 групи компании 
в рамките на година, като във всяка група има между 10 и 12 компании", разказа за в. "Аз Буки" 
Дилян Димитров - един от основателите на Фонда. Според него най-важният ефект от 
финансирането е това, че у нас се създава мрежа от предприемачи, едино-мислещи хора, които 
искат да правят технологични компании. Близо 200 души са създателите на компании с 
подкрепата на инвестициите на "Илевън", а още 100 български предприемачи получават 
средства за рискови инвестиции от фонда "Лаунчхъб". Това са хора, вече научили много за 
създаването на технологична компания и могат да го предадат на останалите.  
"България постепенно се превръща в център за иновации и тази й роля придобива все повече 
публичност. Имаме потенциал да станем център за иновации и стартиращи бизнеси в 
Югоизточна Европа", убеден е Димитров. Той е категоричен, че за инвеститорите няма значение 
откъде идваш, а доколко предлаганият продукт има клиенти, потенциал за развитие и за 
генериране на печалби. Проучване на пазара на стартиращите компании в Европа показва, че 
България е на трето място след Англия и Германия по брой финансирани компании.  
Фондът има стриктна процедура за подбор. Първо се разглеждат подробно всички проекти и 
пазарите, към които са насочени. Избират се 60 екипа, които получават покани за интервюта. 25-
те най-добри кандидати презентират идеите си пред жури, съставено от 10 души с различни 
професии и народност. Накрая продължават най-добрите 11-15 проекта. Хората, в които 
инвестира "Илевън", са млади и невинаги имат опит в корпоративна среда, затова трябва бързо 
да наваксат със специфичните умения, които трябва да притежава предприемачът. Предлага им 
се и перспектива за развитие след инвестициите от Фонда -идеите се презентират на "Demo 
days", които се провеждат най-вече в София, но и в Лондон.  
"Вече се забелязва, че проектите стават по-зрели", констатира Димитров. Има все повече 
серийни предприемачи с повече опит, които избират Фонда, за да си гарантират по-бърз и 
сигурен успех.  
 



 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Репортер  
Страница: 10  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Българският бизнес сега ще разполага с 250 милиона евро повече, отколкото за 
предишния програмен период. Общият обем на еврос-редствата до 2020 г. за бизнеса е в размер 
на 1,414 млрд. евро.  
 
Заглавие: 81,4 млрд. от ЕК за българските фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българският бизнес сега ще разполага с 250 милиона евро повече, отколкото за 
предишния програмен период. Общият обем на еврос-редствата до 2020 г. за бизнеса е в размер 
на 1,414 млрд. евро.  
Това обяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев след заседанието на Министерски 
съвет, на което бяха финализирани оперативните програми за периода до 2020 г.  
Програмата се харесва в Брюксел, отзивите са положителни, отчете Стойнев. Оперативната 
програма, насочена към българския бизнес, е ОП "Иновации и конкурентоспособност".  
Икономическият министър Драгомир Стойнев припомни, че българският бизнес не е одобрявал 
първоначалната й концепция, разработена от предишния кабинет. Затова се наложило нейното 
изтегляне от ЕК и разработване на ново.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 21.05.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 9  
Брой думи: 261  
 
 
Резюме: Хотелиери искат частен отрезвител  
Частен отрезвител да приютява пияните туристи в Слънчев бряг, настояват хотелиерите в 
комплекса. За целта трябва да бъдат направени законови промени, които да се одобрят от МВР 
и здравното министерство. В момента такова специализирано заведение има само в Бургас, а 
почерпените до забрава летовници са карат в полицейския участък. През летния сезон в курорта 
са концентрирани най-много пияни на най-малка площ у нас, аргументират се предприемачите.  
СЕГА  
 
Заглавие: НАЗАЕМ ОТ...  
Подзаглавие: ПРЕСА  
Автор:  
Текст: Хотелиери искат частен отрезвител  
Частен отрезвител да приютява пияните туристи в Слънчев бряг, настояват хотелиерите в 
комплекса. За целта трябва да бъдат направени законови промени, които да се одобрят от МВР 
и здравното министерство. В момента такова специализирано заведение има само в Бургас, а 
почерпените до забрава летовници са карат в полицейския участък. През летния сезон в курорта 
са концентрирани най-много пияни на най-малка площ у нас, аргументират се предприемачите.  
СЕГА  
Един младеж се върна в родината след агитация от държавата  
Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на кабинета да 
върне обратно българите от странство, отчетоха от Агенцията по заетостта. От чужбина обаче 
идва само единият от тях, другият е учил и живее в България. Основната роля тук е на 
Българската агенция за инвестиции, която заедно с A3 реализира проект по ОП 
"Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв. Неговата задача бе сънародниците ни зад 
граница да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да работят и правят бизнес.  
СТАНДАРТ  
Отчитаме си сами водомерите  
Собствениците на апартаменти ще контролират пряко как се отчитат водомерите им от местното 
ВиК дружество. Това е една от мерките, които ДКЕВР предлага да бъде въведена чрез нови 
единни общи условия, които да са валидни за всички водоснабдителни оператори в страната. 
Документът все още е на етап проект и е изпратен на компаниите за съгласуване и предложения. 
Идеята е при всички ВиК дружества да се въведе практиката поне веднъж в годината отчитането 
на показанията на водомерите по апартаментите да става в присъствието на представител на 
етажната собственост, съобщиха от регулатора.  
21.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намрена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 21.05.2014  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2014/05/21/news16734200.html  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма. Общият 
бюджет на новата програма (2014-2020 г.) е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във важен 
момент за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в длъжност на 
правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега три поредни 
тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-голям за 
следващите две години, каза министърът. 
 
Заглавие: Получаваме 1.4 млрд. евро от ЕС за иновации за 6 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма.  
Това съобщи на пресконференция в МС министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев, цитиран от БТА.  
Общият бюджет на новата програма (2014-2020 г.) е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във 
важен момент за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в 
длъжност на правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега 
три поредни тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-
голям за следващите две години, каза министърът.  
Той отбеляза, че благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 
39 100 нови работни места, нещо, което, по думите му, не се е случвало от 2009 година.  
В отговор на въпрос министърът изрази надежда след като бъде одобрена от Брюксел, 
програмата да се стартира с най-желаната от бизнеса мярка - за технологична модернизация. 
Желанието ни е по възможност тази година да бъде пусната мярката, допълни министърът.  
Той напомни, че проектът за втората фаза на газова връзка със Сърбия, който е включен за 
новия програмен период, има закъснение от сръбска страна.  
По другия проект от новата оперативна програма - за втората фаза на "София тех парк", 
министърът каза, че няма забавяне и е възможно още тази година да продължи работата по 
изграждането на научно-технологичния парк.  
В отговор на въпрос за искането от Сърбия България да й предостави електроенергия, 
министърът каза, че още вчера са били проведени разговори със сръбския посланик, а 
вицепремиерът Даниела Бобева е координатор на усилията на правителството в подкрепа на 
нашите съседи.  
Имаме готовност и в НЕК, и всички работим за определени количества, които те пожелаят, да 
бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, каза министърът.  
 

http://banks.dir.bg/2014/05/21/news16734200.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2014/05/21/davame-tok-na-navodnena-syrbiia.226183  
Брой думи: 507  
 
 
Резюме: България има готовност за доставка на ток към пострадалата от наводнения Сърбия, 
съобщи енергийният министър Драгомир Стойнев в Министерския съвет. Стойнев представи в 
Министерския съвет одобрената днес от кабинета оперативна програма за българския бизнес 
„Иновации и конкурентоспособност“.Вицепремиерът Зинаида Златанова съобщи, че до края на 
май оперативните програми ще бъдат изпратени на ЕК и навлизаме във фаза на официални 
преговори с Брюксел по тях. 
 
Заглавие: Даваме ток на наводнена Сърбия  
Подзаглавие: С 250 млн. евро повече получава бизнеса през следващия програмен период  
Автор: Веселина Йорданова  
Текст: България има готовност за доставка на ток към пострадалата от наводнения Сърбия, 
съобщи енергийният министър Драгомир Стойнев в Министерския съвет.  
Стойнев заяви, че вчера са проведени разговори със сръбския посланик, а вицепремиерът 
Даниела Бобева е координатор на усилията на правителството да подпомогнем съседите си.  
Работим за определени количества, които да бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, 
съобщи министърът, след като по-рано днес стана ясно, че от Сърбия е постъпило искане за 
закупуване на ток.  
Стойнев представи в Министерския съвет одобрената днес от кабинета оперативна програма 
за българския бизнес „Иновации и конкурентоспособност“.Вицепремиерът Зинаида Златанова 
съобщи, че до края на май оперативните програми ще бъдат изпратени на ЕК и навлизаме във 
фаза на официални преговори с Брюксел по тях.  
Според Стойнев програмата идва в ключов момент за българската икономика. „Три поредни 
тримесечия има икономически растеж над 1%, започнахме с отрицателен растеж“, коментира 
министърът, който обяви, че се надява на три пъти по-голям ръст за следващите две години. 
Според него именно заради този растеж в първото тримесечие на 2014 г. има над 39 000 нови 
работни места, което не се е случвало от 2009 година. Парите за следващия програмен период 
до 2020 г. ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за периода 2007-2013 г.  
Общият бюджет на „Иновации и конкурентоспособност“ е 1.414 млрд. евро с включеното 
национално съфинансиране. Програмата ще има 4 оси – Технологично развитие и иновации, 
Предприемачество и капацитет за растеж, Енергийна и ресурсна ефективност, Техническа 
помощ.  
По програмата е предвидена подкрепа за изграждането на междусистемната газова връзка 
България – Сърбия. Стойнев заяви, че по нея се работи по план, но има закъснение от сръбска 
страна и са необходими по-спешни действия от тях, за да подкрепят българските усилия. 
Финансиране е предвидено и за фаза 2 на проекта „София тех парк“, за който Стойнев отчете, че 
няма забавяне.  
Според министъра отзивите от Брюксел по оперативната програма към момента са 
положителни и той се надява мярката, свързана с технологична модернизация, да бъде отворена 
още тази година. По-късно днес министърът ще посети ВМЗ Сопот. Стойнев обяви 
предварително, че предприятието ще наеме допълнително на работа 300 души.  
Над 3 млрд. лева са предвидени по Оперативната програма „Региони в растеж“ за новия 
програмен период, включеното национално съфинансиране е 466 млн. лева, съобщи 
регионалният министър Десислава Терзиева.  
Целевите градове са 67. Програмата е разделена на 8 приоритетни оси – Устойчиво и 
интегрирано градско развитие, Регионална образователна инфраструктура, Регионална здравна 
инфраструктура, Регионална социална инфраструктура, Регионален туризъм, Регионална пътна 
инфраструктура, Превенция на риска (основно от свлачища), Техническа помощ.  
За пръв път образователното министерство има собствена оперативна програма. За „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ са предвидени около 1.340 млрд. лева, съобщи Анелия 
Клисарова. Програмата има четири оси - Научни изследвания и технологично развитие, 
Насърчаване на инвестиции на предприятията в научно-изследователска дейност, Образование 
и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, насочена 
основно към децата със специални образователни потребности.  

http://www.dnes.bg/business/2014/05/21/davame-tok-na-navodnena-syrbiia.226183
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Довършваме програмен период и започваме нов, коментира вицепремиерът Зинаида Златанова. 
1.6 млрд. евро има още да се изпълняват за стария период до 2013 година, почти никъде няма 
прекъсване на мерки по програмите, съобщи още вицепремиерът.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/21/2304467_stoinev_rastejut_dade_39_hil_novi_rabotn
i_mesta/#comments  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Благодарение на икономическия растеж през първото тримесечие на 3014 г. са 
разкрити 39100 нови работни места - нещо, което не се е случвало от 2009 г. Това изтъкна след 
заседанието на правителството министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, 
цитиран от БТА.  
 
Заглавие: Стойнев: Растежът даде 39 хил. нови работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благодарение на икономическия растеж през първото тримесечие на 3014 г. са разкрити 
39100 нови работни места - нещо, което не се е случвало от 2009 г. Това изтъкна след 
заседанието на правителството министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, 
цитиран от БТА.  
Той подчерта, цитиран от БТА, че при встъпването в длъжност на сегашния кабинет икономиката 
е спаднала с 0.2 на сто, след което три последователни тримесечия е отчетен растеж от над 1%. 
Целта на правителството е през следващите две години ръстът на икономиката да се ускори 
тройно.  
Днес министърът съобщи, че парите за следващия програмен период по оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо 
предходната програма "Конкурентоспособност". Общият бюджет на новата програма е 1.414 
млрд. евро.  
По данни на "Евростат" брутният вътрешен продукт на България през миналата година е 
нараствал със следните стъпки: през второто тримесечие с 0.1% спрямо предходното, през 
третото с 0.4%, през четвъртото с 0.3%, а през първото тримесечие на 2014 г. - с 0.2%. В 
сравнение със същия период на предходната година растежът на БВП е съответно с 0.4% през 
второто тримесечие на 2013 г., с 0.9% през третото, с 1.2% през четвъртото и 1.1% през първите 
три месеца на 2014 г.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/21/2304467_stoinev_rastejut_dade_39_hil_novi_rabotni_mesta/#comments
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/21/2304467_stoinev_rastejut_dade_39_hil_novi_rabotni_mesta/#comments
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_70299/Stoinev_3_poredni_mesetsa_imame_polojitelen_ikonomicheski_r
astej/  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Стойнев: 3 поредни месеца имаме положителен икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  

Това съобщи на пресконференция в Министерски съвет министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев.  
Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във важен момент 
за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в длъжност на 
правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега три поредни 
тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-голям за 
следващите две години, каза министърът.  
Стойнев отбеляза, че благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са 
разкрити 39 100 нови работни места, нещо, което, по думите му, не се е случвало от 2009 година. 
В отговор на въпрос министърът изрази надежда след като бъде одобрена от Брюксел, 
програмата да се стартира с най-желаната от бизнеса мярка - за технологична модернизация. 
Желанието ни е по възможност тази година да бъде пусната мярката, допълни министърът.  
Той напомни, че проектът за втората фаза на газова връзка със Сърбия, който е включен за 
новия програмен период, има закъснение от сръбска страна. По другия проект от новата 
оперативна програма - за втората фаза на "София тех парк", министърът каза, че няма 
забавяне и е възможно още тази година да продължи работата по изграждането на научно-
технологичния парк.  
В отговор на въпрос за искането от Сърбия България да й предостави електроенергия, 
министърът каза, че още вчера са били проведени разговори със сръбския посланик, а 
вицепремиерът Даниела Бобева е координатор на усилията на правителството в подкрепа на 
нашите съседи. Имаме готовност и в НЕК, и всички работим за определени количества, които те 
пожелаят, да бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, каза министърът.  
 

http://www.frognews.bg/news_70299/Stoinev_3_poredni_mesetsa_imame_polojitelen_ikonomicheski_rastej/
http://www.frognews.bg/news_70299/Stoinev_3_poredni_mesetsa_imame_polojitelen_ikonomicheski_rastej/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/21/2304629_kabinetut_prashta_v_brjuksel_proektite_na_tri/  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж", съобщи правителствената пресслужба. Предстои ресорните министри да 
ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение.  
 
Заглавие: Кабинетът праща в Брюксел проектите на три европрограми - за регионите, за 
бизнеса и за образованието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж", съобщи правителствената пресслужба. Предстои ресорните министри 
да ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение.  
ОП "Региони в растеж" е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1.589 млрд. евро.  
Предвижда се с пари по програмата да се осъществяват проекти за развитие на 67 града, като в 
това се включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване 
на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски 
транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от 
регионално значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и 
превенция на риска от свлачища.  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" се очаква да бъде финансирана от Брюксел с 
582.7 млн. евро, а българската държава да участва със 102.8 млн. евро. Очакваните резултати 
са увеличаване дела на завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и 
намаляване на преждевременно напусналите училище на под 11% към 2020 г.  
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2.765 млрд. лева от които 2.350 
млрд. лв. са от еврофондовете.  
Кабинетът се надява, че изпълнението й ще доведе до увеличаване на иновационната дейност 
на българските предприятия, повишаването на предприемаческата им активност, създаване и 
развитие на конкурентни предимства на предприятията, увеличен брой на производствените и 
търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на 
предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване 
ресурсната ефективност на предприятията.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/21/2304629_kabinetut_prashta_v_brjuksel_proektite_na_tri/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/21/1921517/dragomir-stoynev-parite-po-op-
inovatsii-i-konkurentosposobnost-shte-badat-s-250-miliona-evro-poveche-ot-tezi-za-predishniya-
period.html  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: София. Парите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат 
с 250 милиона евро повече от тези за предишния период. Това каза на пресконференция 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Парите по ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат с 250 милиона евро повече от тези за предишния период  
Подзаглавие:  
Автор: Яница ТАНЕВА  
Текст: София. Парите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще 
бъдат с 250 милиона евро повече от тези за предишния период. Това каза на пресконференция 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. При представянето на приоритетите на програмата министърът каза: „Благодаря на 
българския бизнес, тъй като те активно участваха в изграждането на тази оперативна програма. 
Те заявиха, че не признават концепцията, изпратена до Брюксел от предишното правителство”.  
„Благодарение на икономическия растеж през първото тримесечие на 2014 г. са създадени 39 
100 нови работни места – нещо, което не се е случвало от 2009 г. Парите ще бъдат с 250 
милиона евро повече, отколкото ОП за 2007-2013 г.”, допълни Стойнев.  
Оперативната програма на бизнеса ще има 4 приоритетни оси. Първата е „Технологично 
развитие и иновации”, която обхваща 20% от ресурса на програмата или 295 милиона евро. По 
нея се предвижда подкрепа за сътрудничество между предприятията, научните среди и бизнеса, 
подкрепа за иновации. Втората ос е „Предприемачество и капацитет за растеж”, която обхваща 
50,1 % от ресурса на програмата или 721 милиона евро. По третата ос „Енергийна и ресурсна 
ефективност” са предвидени 25 % от ресурса или 356 милиона евро. По нея се предвиждат 
инвестиции в енергийно ефективни технологии и възобновяеми източници за собствено 
потребление. Четвъртата ос „Техническа помощ” се очаква да разполага с 40 милиона евро.  
„Програмата трябва да бъде одобрена от Брюксел. Очертава се да пуснем първа мярка за 
технологична модернизация през тази година. Надявам се, след като бъде одобрена от Брюксел, 
да започне първата мярка. За „София Тех Парк” нямаме конкретно забавяне. Ако всичко върви 
по план, е възможно тази година да продължи изграждането на технологичния парк”, допълни 
министър Драгомир Стойнев.  
Той обяви, че „ВМЗ Сопот” не само вече работи, но и наема допълнителни 300 души.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/21/1921517/dragomir-stoynev-parite-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-shte-badat-s-250-miliona-evro-poveche-ot-tezi-za-predishniya-period.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/21/1921517/dragomir-stoynev-parite-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-shte-badat-s-250-miliona-evro-poveche-ot-tezi-za-predishniya-period.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/21/1921517/dragomir-stoynev-parite-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-shte-badat-s-250-miliona-evro-poveche-ot-tezi-za-predishniya-period.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-s-250-mln-evro-poveche-sa-parite-po-op-inovacii-i-
konkurentosposobnost,172687/  
Брой думи: 527  
 
 
Резюме: Парите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период ще бъдат 
с 250 млн. евро повече, отколкото за периода 2007 – 2013 година, съобщи министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Министерския съвет след заседанието на 
правителството.  
 
Заглавие: Стойнев: С 250 млн. евро повече са парите по ОП Иновации и 
конкурентоспособност  
Подзаглавие: По програмата ще бъде финансирано и изграждането на газовата връзка със 
Сърбия, съобщи министърът на икономиката и енергетиката  
Автор: Веселина Йорданова  
Текст: Парите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период ще бъдат 
с 250 млн. евро повече, отколкото за периода 2007 – 2013 година, съобщи министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Министерския съвет след заседанието на 
правителството. Министрите днес дадоха одобрението си на проекта за оперативна програма, 
който ще бъде изпратен в Брюксел за съгласуване.  
Общият бюджет на програмата е 1,414 млрд. евро с включеното национално съфинансиране. 
Програмата ще има 4 оси – „Технологично развитие и иновации“, „Предприемачество и 
капацитет за растеж“, „Енергийна и ресурсна ефективност“ и „Техническа помощ“.  
По програмата е предвидена подкрепа за изграждането на междусистемната газова връзка със 
Сърбия. Стойнев уточни, че по нея се работи, но има закъснение от сръбска страна и са 
необходими по-активни действия от страна на сръбските власти.  
Финансиране е предвидено и за фаза 2 на проекта „София Тех парк“, за който Стойнев отчете, че 
няма забавяне.  
Според министъра отзивите от Брюксел по оперативната програма към момента са 
положителни и той се надява мярката, свързана с технологична модернизация, да бъде отворена 
още тази година.  
Над 3 млрд. лева са предвидени по ОП „Региони в растеж“ за новия програмен период, 
включеното национално съфинансиране е 466 млн. лева, съобщи от своя страна регионалният 
министър Десислава Терзиева.  
Целевите градове, които ще получат финансиране по програмата, са 67. Програмата е 
разделена на 8 приоритетни оси – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, „Регионална 
образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“, „Регионална социална 
инфраструктура“, „Регионален туризъм“, „Регионална пътна инфраструктура“, „Превенция на 
риска“ (основно от свлачища) и „Техническа помощ“.  
За пръв път образователното министерство има собствена оперативна програма. За „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ са предвидени около 1,34 млрд. лева, съобщи министърът 
на образованието Анелия Клисарова.  
Програмата има четири оси - „Научни изследвания и технологично развитие“, „Насърчаване на 
инвестиции на предприятията в научно-изследователска дейност“, „Образование и учене през 
целия живот“, „Образователна среда за активно социално приобщаване“, насочена основно към 
децата със специални образователни потребности.  
Довършваме програмен период и започваме нов, коментира от своя страна вицепремиерът 
Зинаида Златанова. 1,6 млрд. евро има още да се изпълняват за стария период до 2013 година, 
почти никъде няма прекъсване на мерки по програмите, съобщи тя.  
До края на май проектите за новите оперативни програми ще бъдат изпратени на ЕК и навлизаме 
във фаза на официални преговори с Брюксел по тях, допълни още Златанова.  
Според Стойнев програмата за подпомагането на иновациите и конкурентоспособността идва в 
ключов момент за българската икономика. „Три поредни тримесечия има икономически растеж 
над 1 %, започнахме с отрицателен растеж“, коментира министърът, който обяви, че се надява 
на три пъти по-голям за следващите две години.  
Според него именно заради този растеж в първото тримесечие на 2014 година има над 39 000 
нови работни места, което не се е случвало от 2009 година.  

http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-s-250-mln-evro-poveche-sa-parite-po-op-inovacii-i-konkurentosposobnost,172687/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-s-250-mln-evro-poveche-sa-parite-po-op-inovacii-i-konkurentosposobnost,172687/
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България има готовност за доставка на ток към пострадалата от наводнения Сърбия, допълни 
още енергийният министър след редовното правителствено заседание. Той уточни, че вчера са 
проведени разговори със сръбския посланик, а вицепремиерът Даниела Бобева е координатор 
на усилията на правителството да подпомогнем съседите си.  
„Работим за определени количества, които да бъдат предоставени на нашите сръбски 
партньори“, съобщи министърът.  
По-късно днес министърът ще посети ВМЗ Сопот. Стойнев обяви предварително, че 
предприятието ще наеме допълнително на работа 300 души.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/blizo-300-mln-lv-za-biznesa-do-kraya-na-godinata-po-novata-
konkurentosposobnost-news220512.html  
Брой думи: 764  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката планира да усвои близо 300 млн. лв. за технологична 
модернизация на фирмите по новата програма "Конкурентоспособност" до края на годината. 
Това става ясно от разпределението на индикативния годишен бюджет на програмата.  
 
Заглавие: Близо 300 млн. лв. за бизнеса до края на годината по новата 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Три оперативни програми поемат към Брюксел за одобрение  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката планира да усвои близо 300 млн. лв. за технологична 
модернизация на фирмите по новата програма "Конкурентоспособност" до края на годината. 
Това става ясно от разпределението на индикативния годишен бюджет на програмата. Няма 
дата кога ще бъде отворена схемата, но тази програма заедно с "Региони в растеж" и "Наука и 
образование" поемат към Европейската комисия за одобрение.  
Това стана след като получиха зелена светлина от правителството, съобщи правителствената 
информационна служба.  
Очаква се на следващото заседание на кабинета да бъдат одобрени и останалите четири 
оперативни програми. Няма яснота кога ще се случи това с Програмата за развитие на селските 
райони и програма "Рибарство", които са най-изостанали в подготовката си.  
Плановете на кабинета са до есента оперативните програми да бъдат одобрени от Брюксел, а 
най-късно в края на годината да бъдат отворени и първите схеми за кандидатстване.  
От трите одобрени от правителството оперативни програми, единствено "Региони в растеж" 
представи финалния вариант, който беше подкрепен и от Националното сдружение на общините.  
"Региони в растеж" се изпраща със спорните 67 града  
Оперативна програма "Региони в растеж" ще бъде изпратена със спорните 67 града за 
подпомагане. Еврокомисията вече обяви, че е против подпомагането на 28-те града от четвърто 
ниво, които ще получат финансиране и от селската програма. Това е причината, заради която се 
очакват тежки преговори с Брюксел по одобрението на програмата.  
Индикативният бюджет на "Региони в растеж" е близо 1.6 млрд. евро. Целта е тези средства да 
помогнат за преодоляване на социално-икономическите различия и дисбалансите между 
регионите. Българските региони са едни от най-бедните в Европейския съюз, като 
Северозападният и Северен централен регион държат последните места.  
Програмата е разделена на осем приоритетни оси, като най-голяма е първата за градско 
развитие, където попадат 67-те града. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради (262 млн. евро), подобряване на градската 
среда (270 млн. евро), инвестиции в образователна (89 млн. евро), спортна и културна (163 млн. 
евро) инфраструктура и интегриран градски транспорт (143 млн. евро).  
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна (133 млн. евро), здравна (84 млн. евро), социална (51 млн. евро) и 
пътна (194 млн. евро), регионален туризъм (127 млн. евро) и превенция на риска от свлачища (20 
млн. евро).  
Отварят схемите за технологично обновление на бизнеса за 144 млн. евро  
Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност", която финансира бизнеса, е най-
големия печеливш от разпределението на парите през този програмен период. Безвъзмездната 
помощ за нея беше увеличена с над 213 млн. евро спрямо изминалия и достигна 1.2 млрд. евро. 
Това е 85% от бюджета на програмата. Националното съфинансиране е 212 млн. евро  
Целта на програмата е постигане на ускорен темп на растеж на икономиката, за да се догонят 
развитите европейски страни като е поставен акцент върху екологията и енергетиката.  
Заложено е още през тази година да бъдат отворени първите схеми за бизнеса за технологично 
обновление, като ресурса който е планиран да бъде усвоен е 144 млн. евро, става ясно от 
индикативното разпределение на бюджета на програмата по години.  
Програма "Конкурентоспособност" има две основни приоритетни оси. По-голямата част от 
средствата са насочени в иновации, предприемачество и потенциал за растеж – 864 млн. евро 
безвъзмездна помощ. От тях 251 млн. евро ще отидат за технологично развитие на бизнеса и 

http://www.mediapool.bg/blizo-300-mln-lv-za-biznesa-do-kraya-na-godinata-po-novata-konkurentosposobnost-news220512.html
http://www.mediapool.bg/blizo-300-mln-lv-za-biznesa-do-kraya-na-godinata-po-novata-konkurentosposobnost-news220512.html
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иновации, 153 млн. евро – за предприемачество и 460 млн. евро – за растеж на малките и средни 
предприятия.  
Другата приоритетна ос е енергийна и ресурсна ефективност с бюджет от 302 млн. евро. От тях 
31 млн. евро ще отидат за финансиране на екологични мерки на фирмите, което се прави за 
първи път по тази програма.  
"Наука и образование" извоюва допълнителни 80 млн. евро  
Новата оперативна програма "Наука и образование" успя да си извоюва близо 80 млн. евро 
отгоре спрямо първоначално определената безвъзмездна финансова помощ от ЕС и така сега 
ще разчита на близо 583 млн. евро до 2020 г. Заедно с националното финансиране от близо 103 
млн. евро общият бюджет на програмата е близо 686 млн. евро.  
Ресурсът ще бъде инвестиран в научно-изследователска дейност, висше образование, както и 
училищно образование, обучение и учене през целия живот.  
Оперативната програма има четири приоритетните оси – научни изследвания и технологично 
развитие (241 млн. евро), образование и учене през целия живот (211 млн. евро), образователна 
среда за активно социално приобщаване (107 млн. евро), техническа помощ (23 млн. евро). 
(б.ред. Данните в скобите са само безвъзмездната помощ без съфинансирането)  
Очакваните резултати са да се увеличи делът на завършилите висше образование на възраст 
30-34 г. на 36%, а преждевремнно напусналите училище да намалеят под 11% през 2020 г.  
През тази година не е планирано да бъдат отваряне схеми за финансиране, става ясно от 
индикативното разпределение на бюджета на програмата.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/05/21/news16735193.html  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при 
кандидатстване по оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от 
порядъка на шест месеца до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в 
проекта, междувременно са остарели, споделиха предприемачи в енергоремонтно предприятие в 
София.  
 
Заглавие: Йотова: За малките и средни предприятия ще има повече пари по ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при 
кандидатстване по оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от 
порядъка на шест месеца до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в 
проекта, междувременно са остарели, споделиха предприемачи в енергоремонтно предприятие в 
София. Г-жа Йотова сподели, че в новия програмен период правителството на Пламен 
Орешарски е предприело необходимите стъпки проектите да се разглеждат за броени дни, а не 
за месеци, както е било досега. «Добрата новина за малките и средни предприятия е, че ще има 
повече пари по ОП «Конкурентоспособност“, както и че бюрокрацията при управлението на 
програмата е сведена до минимум.“, заяви Илияна Йотова. «Мисля, че е задължително 
министерствата да изпращат обратна връзка до тези, чиито проекти за европейско финансиране 
се отхвърлят. Така ще се подобри прозрачността, а бизнесът ще знае какви грешки да избягва 
при следващо кандидатстване.“, каза още г-жа Йотова. Според нея задграничните ни 
дипломатически представителства трябва да положат още усилия, за да създават условия и 
контакти за развитие на българските предприятия на чуждите пазари. «Държавата трябва да 
защитава своите предприемачи в чужбина, когато интересите им са накърнени. Европейските 
средства ще спомогнат на бизнеса само когато има успешна национална политика за развитие 
на икономиката. Усилията на един посланик не стигат, нужно е държавната администрация да 
застава с цялата си тежест зад българските предприятия, когато им се анулират конкурси в друга 
страна, които те са спечелили.“По - късно г-жа Йотова се срещна с жители на кв. “Филиповци“ в 
столицата. Европейският съюз отделя огромен бюджет за социалнослаби, включително и роми, 
но тези пари потъват някъде, споделиха хората. «Искаме по-строг контрол от Вас върху 
общината и тези, които харчат нашите пари“, казаха още те. Според г-жа Йотова е много важно 
децата да ходят на училище и да получават поне минимум образование, за да могат по-лесно да 
си намират работа. «У нас повече говорим за интегриране на ромите, отколкото реално се върши 
нещо. Общината е длъжник на жителите на “Филиповци“, защото не може да се искат само скъпи 
наеми, без да се подобряват елементарните условия за живот.“, каза г-жа Йотова. Тя обеща да 
оборудва специална зала за тренировки по бокс с разрешението на директора на 103-то 
училище.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/2014/05/21/news16735193.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16734820  
Брой думи: 76  
 
 
Резюме: Три оперативни програми за програмния период 2014-2020 г. са одобрени от 
правителството – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, съобщиха от Министерски съвет.  
 
Заглавие: Преговаряме с ЕК по 3 нови оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три оперативни програми за програмния период 2014-2020 г. са одобрени от 
правителството – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, съобщиха от Министерски съвет.  
Възложено е на министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и на 
образованието и науката да ги внесат в ЕК за окончателно одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд.  
Fakti.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16734820
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Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16734741  
Брой думи: 57  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – Региони в растеж, Иновации и конкурентоспособност и Наука и образование за 
интелигентен растеж, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение, съобщи прес службата на Министерския съвет.  
 
Заглавие: Правителството започва преговори с Еврокомисията по три от оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – Региони в растеж, Иновации и конкурентоспособност и Наука и образование за 
интелигентен растеж, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение, съобщи прес службата на Министерския съвет.  
Infostock.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16734741
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16733855  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите 
си проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел.  
 
Заглавие: Правителството планира до август да договори с ЕК новите оперативни 
програми за периода 2014-2020г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите си 
проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел. Драгомир Стойнев пък се 
похвали, че средствата за бизнеса ще бъдат с 250 млн. евро повече в сравнение с предходния 
седемгодишен период.  
Правителството е готово да договори с Европейската комисия приоритетните оси и цифрите по 
новите оперативни програми през август. Това обяви министърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева след редовното заседание на кабинета. Вицепремиерът Зинаида Златанова 
обаче уточни, че няма поставени срокове. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев пък съобщи, че средствата по оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ ще бъдат с 250 млн. евро повече за следващите седем години. 
Правителството представи и проекта за новата оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, в която са заложени над 1 млрд. лева. За “Региони в растеж“ пък се очаква 
да получим над 3 млрд. лв.  
Ekip News  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16733855
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_17036995  
Брой думи: 590  
 
 
Резюме: Навлизаме в нов етап на официални преговори с ЕК по отношение на оперативните 
програми. Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова на пресконференция след 
заседанието на Министерски съвет, на което бяха финализирани оперативните програми за 
периода до 2020-а., цитирана от news.bg. Златанова обясни, че това е финалната права при 
одобрението на оперативните програми. Тя благодари на екипите на министерствата и на 
министрите за свършената работа. Оперативната програма, насочена към българския бизнес, е 
ОП „Иновации и конкурентоспособност". 
 
Заглавие: Договарянето на европарите до 2020 г. е на финала, обяви Златанова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Навлизаме в нов етап на официални преговори с ЕК по отношение на оперативните 
програми.  
Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова на пресконференция след заседанието на 
Министерски съвет, на което бяха финализирани оперативните програми за периода до 2020-а., 
цитирана от news.bg.  
Златанова обясни, че това е финалната права при одобрението на оперативните програми. Тя 
благодари на екипите на министерствата и на министрите за свършената работа.  
Оперативната програма, насочена към българския бизнес, е ОП „Иновации и 
конкурентоспособност".  
Икономическият министър Драгомир Стойнев припомни, че българският бизнес не е одобрявал 
първоначалната й концепция, разработена от предишния кабинет. Затова се наложило нейното 
изтегляне от ЕК и разработване на ново.  
Три поредни месеца имаме икономически растеж над 1%, похвали се той. Създадени са 39 100 
нови работни места нещо, което не се е случвало от далечната 2009-а, доволен е министър 
Стойнев.  
Оперативната програма има 4 приоритетни оси - технологично развитие и иновации, 
предприемачество и капацитет за растеж, енергийна и ресурсна ефективност, техническа помощ.  
Българският бизнес сега ще разполага с 250 милиона евро повече, отколкото за предишния 
програмен период. Общият обем на евросредствата до 2020-а за бизнеса е в размер на 1,414 
млрд евро. Програмата се харесва в Брюксел, отзивите са положителни, отчете Драгомир 
Стойнев.  
Десислава Терзиева представи от своя страна Оперативна програма „Региони в растеж 2014-
2020". Над 3 милиарда лева ще бъдат инвестирани в развитието на регионите, доволна е тя. 
Акцент е политиката за градско развитие в 67 целеви града. 262 милиона евро са предвидени за 
енергийна ефективност. 270 милиона евро ще отидат за подобряване на градската среда, а 163 
милиона евро - за социална инфраструктура. 143 милиона евро ще бъдат инвестирани в 
интегриран градски транспорт.  
Министерство на здравеопазването може да е бенефициент по програмата по проекти в сектор 
„Здравеопазване". Надяваме се до август преговорите с ЕК да приключат, заяви Десислава 
Терзиева.  
Образователният министър Анелия Клисаров е доволна, че ведомството й за пръв път има 
собствена оперативна програма. Общата стойност на оперативната програма е 1 340 917 048 
лева, информира тя.  
За научна инфраструктура и технологично развитие са заделени близо 596 милиона лева. За 
учене през целия живот са предвидени 484 608 000 лева. Целта е да се спре ранното отпадане 
на учениците. Очакването е процентът на преждевременно отпадналите ученици до 2020 г. да 
падне до 11%. За приоритет „образователна среда за активно образователно приобщаване" са 
предвидени над 206 милиона лева. За ромска интеграция по образователната програма са 
заделени около 180 000 лева.  
На свой ред заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова посочи, 
че за 4-те месеца, откакто съществува националният план за младежката гаранция за младежта, 
в програмата са включени 10 298 души до 24 години.  

http://money.ibox.bg/news/id_17036995
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6392 младежи са започнали работа в реалния сектор. По субсидирана заетост са ангажирани 
2807 младежи. 110 милиона евро са определени от ЕК за България за периода 2014-2015 година. 
Към 30 април 2014 г. са регистрирани 31 108 безработни младежи.  
МТСП отчита с над 3000 по-малко безработни младежи само за един месец, както и 5417 по-
малко млади безработни сравнено с април 2013 година. Успехи отчита социалното ведомство по 
отношение на мерките за намаляване на безработицата сред младежите до 29 години. Броят им 
намалява с близо 7000 от началото на годината. 68 290 са безработните младежи до 29 години. 
15 000 младежи са заети в реалната икономика, а над 5000 са ангажирани в субсидирана 
заетост, включително в програми за стажуване и чиракуване.  
Зинаида Златанова обобщи, че все още усвояваме 1,6 млрд. евро за тази година от миналия 
програмен период. Нямаме прекъсване на финансовия поток, нямаме прекъсване на мерки почти 
никъде, обясни вицепремиерът. Завършваме стария програмен период, започваме нов, отчете 
тя.  
Автор: money.bg  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/55307  
Брой думи: 126  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в Министерския съвет министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: 250 млн. евро повече за бизнеса са планирани за следващия програмен период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в Министерския съвет министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  
Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма идва във важен момент 
за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в длъжност на 
правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега три поредни 
тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-голям за 
следващите две години, каза министърът.  
Той отбеляза, че благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 
39 100 нови работни места, нещо, което, по думите му, не се е случвало от 2009 година.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/55307
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/55319  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - „Региони в растеж", „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за 
интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение, съобщи прес службата на Министерския съвет.  
 
Заглавие: Правителството започва преговори с Еврокомисията по три от оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - „Региони в растеж", „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование 
за интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение, съобщи прес службата на Министерския съвет.  
ОП „Региони в растеж" е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-
икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските 
региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на 
социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните 
политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение - 
образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска от 
свлачища.  
Новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" е конструирана така, че активно да 
допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020". Документът очертава рамката и определя 
приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със средства от 
Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния 
период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група с 
участието на широк кръг партньори - представители на неправителствения сектор, социално-
икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и 
др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма - научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно образование, 
обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири - научни 
изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, образователна 
среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране - 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите 
училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/55319
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регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  
Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да 
посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и 
гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до 
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна 
ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми 
източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_70318/Iotova_CHakame_poveche_pari_po_OP_Konkurentnosposobnost
/  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: “Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при кандидатстване по 
оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от порядъка на шест месеца 
до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в проекта, междувременно са 
остарели”, оплакаха се предприемачи на Илияна Йотова.  
 
Заглавие: Йотова: Чакаме повече пари по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при кандидатстване по 
оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от порядъка на шест месеца 
до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в проекта, междувременно са 
остарели”, оплакаха се предприемачи на Илияна Йотова.  
Тя ги увери, че в новия програмен период правителството на Пламен Орешарски е предприело 
необходимите стъпки проектите да се разглеждат за броени дни, а не за месеци, както е било 
досега.  
„Добрата новина за малките и средни предприятия е, че ще има повече пари по ОП 
„Конкурентоспособност”, както и че бюрокрацията при управлението на програмата е сведена 
до минимум”, заяви Илияна Йотова.  
„Мисля, че е задължително министерствата да изпращат обратна връзка до тези, чиито проекти 
се отхвърлят. Така ще се подобри прозрачността, а бизнесът ще знае какви грешки да избягва 
при следващо кандидатстване”, каза още Йотова.  
Според нея задграничните ни дипломатически представителства трябва да положат още усилия, 
за да създават условия и контакти за развитие на българските предприятия на чуждите пазари. 
„Държавата трябва да защитава своите предприемачи в чужбина, когато интересите им са 
накърнени. Европейските средства ще спомогнат на бизнеса само когато има успешна 
национална политика за развитие на икономиката. Усилията на един посланик не стигат, нужно е 
държавната администрация да застава с цялата си тежест зад българските предприятия, когато 
им се анулират конкурси в друга страна, които те са спечелили.”  
Йотова се срещна и с жители на кв. „Филиповци” в столицата. Европейският съюз отделя огромен 
бюджет за социалнослаби, включително и роми, но тези пари потъват някъде, споделиха хората. 
„Искаме по-строг контрол от вас върху общината и тези, които харчат нашите пари”, казаха още 
те.  
Според Йотова е много важно децата да ходят на училище, за да могат по-лесно да си намират 
работа. „У нас повече говорим за интегриране на ромите, отколкото реално се върши нещо. 
Общината е длъжник на жителите на Филиповци, защото не може да се искат само скъпи наеми, 
без да се подобряват елементарните условия за живот”, заяви Йотова. Тя обеща да оборудва 
специална зала за тренировки по бокс с разрешението на директора на 103-то училище.  
 

http://www.frognews.bg/news_70318/Iotova_CHakame_poveche_pari_po_OP_Konkurentnosposobnost/
http://www.frognews.bg/news_70318/Iotova_CHakame_poveche_pari_po_OP_Konkurentnosposobnost/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/otpuskat_250_mln_evro_poveche_za_biznes-
238684.html  
Брой думи: 126  
 
 
Резюме: София. Парите, заделени за българския бизнес, са близо 250 млн. евро повече. Това 
обяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев като подчерта, че по време на 
новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 приоритетни оси, 
предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Отпускат 250 млн. евро повече за бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Парите, заделени за българския бизнес, са близо 250 млн. евро повече. Това 
обяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев като подчерта, че по време на 
новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 приоритетни оси, 
предаде БГНЕС.  
Пръв приоритет е конкурентоспособността, която ще бъде насочена към технологичното 
развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на научноизследователската 
дейност, подчерта още Стойнев.  
Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е насочена към малки и средни 
предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро.  
За оста "Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че във ВМЗ Сопот дейността е възродена и ще бъдат наети 300 души 
допълнително.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/otpuskat_250_mln_evro_poveche_za_biznes-238684.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/otpuskat_250_mln_evro_poveche_za_biznes-238684.html


 

 

52 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/iiotova-predpriyatiya-pari-1411496.html  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при 
кандидатстване по оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от 
порядъка на шест месеца до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в 
проекта, междувременно са остарели, споделиха предприемачи в енергоремонтно предприятие в 
София.  
 
Заглавие: Йотова: За малките и средни предприятия ще има повече пари по ОП 
„Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Най-голямата трудност досега бе чакането за одобрение при 
кандидатстване по оперативните програми. Забавянията при разглеждане на проект са от 
порядъка на шест месеца до две години и дори той да бъде одобрен, технологиите, описани в 
проекта, междувременно са остарели, споделиха предприемачи в енергоремонтно предприятие в 
София. Г-жа Йотова сподели, че в новия програмен период правителството на Пламен 
Орешарски е предприело необходимите стъпки проектите да се разглеждат за броени дни, а не 
за месеци, както е било досега. „Добрата новина за малките и средни предприятия е, че ще има 
повече пари по ОП „Конкурентоспособност", както и че бюрокрацията при управлението на 
програмата е сведена до минимум.", заяви Илияна Йотова.  
„Мисля, че е задължително министерствата да изпращат обратна връзка до тези, чиито проекти 
за европейско финансиране се отхвърлят. Така ще се подобри прозрачността, а бизнесът ще 
знае какви грешки да избягва при следващо кандидатстване.", каза още г-жа Йотова.  
Според нея задграничните ни дипломатически представителства трябва да положат още усилия, 
за да създават условия и контакти за развитие на българските предприятия на чуждите пазари. 
„Държавата трябва да защитава своите предприемачи в чужбина, когато интересите им са 
накърнени. Европейските средства ще спомогнат на бизнеса само когато има успешна 
национална политика за развитие на икономиката. Усилията на един посланик не стигат, нужно е 
държавната администрация да застава с цялата си тежест зад българските предприятия, когато 
им се анулират конкурси в друга страна, които те са спечелили."  
По - късно г-жа Йотова се срещна с жители на кв. "Филиповци" в столицата. Европейският съюз 
отделя огромен бюджет за социалнослаби, включително и роми, но тези пари потъват някъде, 
споделиха хората. „Искаме по-строг контрол от Вас върху общината и тези, които харчат нашите 
пари", казаха още те. Според г-жа Йотова е много важно децата да ходят на училище и да 
получават поне минимум образование, за да могат по-лесно да си намират работа. „У нас повече 
говорим за интегриране на ромите, отколкото реално се върши нещо. Общината е длъжник на 
жителите на "Филиповци", защото не може да се искат само скъпи наеми, без да се подобряват 
елементарните условия за живот.", каза г-жа Йотова. Тя обеща да оборудва специална зала за 
тренировки по бокс с разрешението на директора на 103-то училище.  
 

http://www.cross.bg/iiotova-predpriyatiya-pari-1411496.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/konkyrentosposobnost-izprashta-period-1411485.html  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от 
оперативните програми за новия период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата 
"Образование и наука". Очаква се преговорите по тях да приключат в края на август.  
 
Заглавие: Кабинетът изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от 
оперативните програми за новия период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата 
"Образование и наука". Очаква се преговорите по тях да приключат в края на август.  
По "Конкурентоспособност" средствата са с 250 милиона евро повече от стария програмен 
период. Първата мярка, която ще стартира, е най-желаната от бизнеса - за технологична 
модернизация. По регионалната програма се предлага финансиране да получат 67 града.  
Това, което очакваме, е хубави, защитими, конкретни проекти от Северозападния район. Аз 
няколко пъти съм разговаряла с представители на местните власти, че те са водещи и от тях се 
очаква да инициират, да търсят, да дават идеи. Те са хората, които най-добре знаят нуждите на 
района и биха могли да ни предлагат по приоритетите, които са доспустими, защитими проекти, 
които ще се реализират приоритетно, обясни вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от 
БНР.  
 

http://www.cross.bg/konkyrentosposobnost-izprashta-period-1411485.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.ekipnews.com  
Връзка: 
http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/pravitelstvoto_planira_do_avgust_da_dogovori_s_e
k_novite_operativni_programi_za_perioda_2014_2020g_/170925/  
Брой думи: 166  
 
 
Резюме: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите 
си проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел.  
 
Заглавие: Правителството планира до август да договори с ЕК новите оперативни 
програми за периода 2014-2020г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите си 
проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел. Драгомир Стойнев пък се 
похвали, че средствата за бизнеса ще бъдат с 250 млн. евро повече в сравнение с предходния 
седемгодишен период.  
Правителството е готово да договори с Европейската комисия приоритетните оси и цифрите по 
новите оперативни програми през август. Това обяви министърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева след редовното заседание на кабинета. Вицепремиерът Зинаида Златанова 
обаче уточни, че няма поставени срокове.  
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пък съобщи, че средствата по 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат с 250 млн. евро повече 
за следващите седем години.  
Правителството представи и проекта за новата оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, в която са заложени над 1 млрд. лева. За "Региони в растеж" пък се очаква 
да получим над 3 млрд. лв.  
 

http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/pravitelstvoto_planira_do_avgust_da_dogovori_s_ek_novite_operativni_programi_za_perioda_2014_2020g_/170925/
http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/pravitelstvoto_planira_do_avgust_da_dogovori_s_ek_novite_operativni_programi_za_perioda_2014_2020g_/170925/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1267168  
Брой думи: 684  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
 
Заглавие: Започват преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение. Това съобщи пресслужбата на кабинета. ОП "Региони в растеж" е съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Индикативният й бюджет 
възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-
икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските 
региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на 
социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните 
политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение - 
образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска от 
свлачища.  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж "Европа 2020". Документът очертава рамката и определя приоритетите за 
финансиране в областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на 
програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието на широк кръг 
партньори - представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, 
академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма - научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно образование, 
обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири - научни 
изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, образователна 
среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране - 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36 на сто и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11 на сто към 2020 г. В съответствие със Споразумението за 
партньорство, което определя стратегията на държавата, нейните приоритети, както и 
организацията за ефективното и ефикасно използване на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
дефинира използването на помощта по Европейския фонд за регионално развитие в сферите на 
иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна ефективност.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1267168
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Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да 
посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и 
гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до 
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна 
ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми 
източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4094407  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.  
 
Заглавие: 250 млн. лева повече за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително.  
Междувременно вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова каза, че 
навлизаме в нов етап по отношение на преговорите за европейските програми.  
Тя подчерта, че документите ще бъдат изпратени на ЕК до края на май, което е 1 месец по-рано 
от срока, който правителството си е поставило.  
"Имахме добро партньорство с всичко партньори, както и с неправителствения сектор", каза още 
Златанова.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4094407
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4094858  
Брой думи: 678  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
 
Заглавие: Започват преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование 
за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-
икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските 
региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на 
социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт.  
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и определя приоритетите за 
финансиране в областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на 
програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието на широк кръг 
партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, 
академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите 
училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4094858
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Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да 
посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и 
гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до 
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна 
ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми 
източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.  
24 часа онлайн  
 



 

 

60 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4094419  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.  
 
Заглавие: 250 млн. лева повече за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително.  
Междувременно вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова каза, че 
навлизаме в нов етап по отношение на преговорите за европейските програми.  
Тя подчерта, че документите ще бъдат изпратени на ЕК до края на май, което е 1 месец по-рано 
от срока, който правителството си е поставило.  
"Имахме добро партньорство с всичко партньори, както и с неправителствения сектор", каза още 
Златанова.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4094419
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4094863  
Брой думи: 675  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
 
Заглавие: Започват преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование 
за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-
икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските 
региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на 
социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт.  
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и определя приоритетите за 
финансиране в областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на 
програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието на широк кръг 
партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, 
академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите 
училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4094863
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Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да 
посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и 
гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до 
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна 
ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми 
източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/300-dushi-shte-badat-naeti-vav-vmz-sopot_NDY1Mzs5NQ==.html  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: 300 души ще започнат работа във ВМЗ-Сопот.  
Това обещание направи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след края 
на заседанието на Министерския съвет.  
 
Заглавие: 300 души ще бъдат наети във ВМЗ-Сопот  
Подзаглавие: Икономиката се съживява и дава нови 39 000 работни места  
Автор:  
Текст: 300 души ще започнат работа във ВМЗ-Сопот.  
Това обещание направи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след края 
на заседанието на Министерския съвет. Новината дойде в аванс часове преди Стойнев да 
посети Сопот и да разговаря с работниците в завода. Енергийният министър отново припомни за 
тригодишния план на правителството за стабилизиране. Сред мерките се предвижда ново 
оборудване и наемането на повече специалисти.  
„Преди година ВМЗ беше на практика във фалит след стачките за неизплатени заплати и дълга 
от около 100 млн. лв. Още през януари тази година обаче ръководството прогнозира печалба в 
края на 2014 г., след като предприятието стана държавно”, заяви Стойнев.  
Енергийният министър се похвали и с по-голям икономическия растеж през първото тримесечие 
на 2014 г. По думите на министъра това е позволило разкриването на нови 39 000 работни места. 
Според Стойнев е отчетен растеж от 1%, което не се е случвано от 2009 г. насам.  
Министърът обърна внимание и на евросредствата. Стана ясно, че с близо 250 млн. евро повече 
пък ще бъде захранен бизнесът. Фирмите ще бъдат подпомогнати с пари по Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще се реализира в 4 насоки. Стойнев 
открои като приоритет технологичното развитие и иновациите.  
За предприемачество и капацитет на малките и средни предприятия ще бъдат дадени около 720 
млн. евро. Енергийната ефективност ще бъде подпомогнати с 356 млн. лв. По програмата е 
предвидена подкрепа и за изграждането на междусистемната газова връзка със Сърбия. Въпреки 
че засега реализацията й се бави, Стойнев изрази надежда, че от сръбска страна ще бъдат по-
активни.  
Междувременно вицепремиерът Зинаида Златанова отново успокои, че няма прекъсване на 
средствата от Европейския съюз.  
"Имаме 1, 6 млрд. евро, които да изпълняваме за тази година само от миналия програмен 
период", посочи тя. Златанова подчерта, че до месец правителството започва преговори и за 
новите европейските програми.  
 

http://novinar.net/news/300-dushi-shte-badat-naeti-vav-vmz-sopot_NDY1Mzs5NQ==.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-
%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Стойнев: Бизнесът ще получи 250 млн. евро повече през новия програмен 
период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  
Това съобщи на пресконференция в Министерски съвет министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази 
програма идва във важен момент за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при 
встъпването в длъжност на правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 
0,2 на сто. Сега три поредни тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем 
растеж три пъти по-голям за следващите две години, каза министърът. Той отбеляза, че 
благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 39 100 нови 
работни места, нещо, което, по думите му, не се е случвало от 2009 година. В отговор на въпрос 
министърът изрази надежда след като бъде одобрена от Брюксел, програмата да се стартира с 
най-желаната от бизнеса мярка - за технологична модернизация. Желанието ни е по възможност 
тази година да бъде пусната мярката, допълни министърът.  
Той напомни, че проектът за втората фаза на газова връзка със Сърбия, който е включен за 
новия програмен период, има закъснение от сръбска страна. По другия проект от новата 
оперативна програма - за втората фаза на "София тех парк", министърът каза, че няма 
забавяне и е възможно още тази година да продължи работата по изграждането на научно-
технологичния парк. В отговор на въпрос за искането от Сърбия България да й предостави 
електроенергия, министърът каза, че още вчера са били проведени разговори със сръбския 
посланик, а вицепремиерът Даниела Бобева е координатор на усилията на правителството в 
подкрепа на нашите съседи. Имаме готовност и в НЕК, и всички работим за определени 
количества, които те пожелаят, да бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, каза 
министърът.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://news.data.bg/2/bulgaria/585410/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-250-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-106194  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: На последното си заседание преди европейските избори кабинетът реши да представи 
три от новите оперативни програми, които ще представи в Брюксел за одобрение за новия 
програмен период. По оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” ще се разчита 
на 250 млн. евро повече финансиране, обяви енергийният министър Драгомир Стойнев. 
Приоритетите в сектора ще бъдат технологично развитие и иновации и технологична 
модернизация на малките и средните предприятия, която може да започне още тази година. 
 
Заглавие: През идните 7 г.: Повече за бизнеса и много висшисти!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На последното си заседание преди европейските избори кабинетът реши да представи 
три от новите оперативни програми, които ще представи в Брюксел за одобрение за новия 
програмен период.  
Министрите на икономиката, строителството и образованието обявиха приоритетите в сферите 
им през следващите 7 години –  
колкото е продължителността на програмния период.  
По оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” ще се разчита на 250 млн. евро 
повече финансиране, обяви енергийният министър Драгомир Стойнев. Приоритетите в сектора 
ще бъдат технологично развитие и иновации и технологична модернизация на малките и 
средните предприятия, която може да започне още тази година.  
385 млн. евро ще бъдат отделени за енергийна и ресурсна ефективност  
и за развитието на възобновяемите енергийни източници със собствено потребление.  
Ще се инвестира приоритетно и в газовата връзка България – Сърбия.  
Страната ни върви по график в строежа й, но съседите изостават, стана ясно от думите на 
Стойнев.  
Сред приоритетите в образованието за следващия програмен период е все по-малко деца да 
отпадат от училище и  
все повече младежи на възраст между 29 и 34 години да имат висше образование.  
Това стана ясно от представянето на целите за новия програмен период от просветния министър 
Анелия Клисарова  
Сред другите приоритети са повече пари за научни изследвания и технологично развитие, за 
образование и учене през целия живот и подобряване на образователната среда за децата със 
специални потребности.  
Задава се и реформа в университетите, където ще бъдат отделяни повече средства за качество.  
BNews.bg  
 

http://www.bnews.bg/article-106194


 

 

66 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0
%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0
%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%
D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1
%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80
%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D
0%BD  
Брой думи: 667  
 
 
Резюме: 20 май 2014 г., София. Операция на живо с революционната система за роботизирана 
хирургия Da Vinci Si бе демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция 
извърши проф. Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата 
страна. Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от 
Медицински университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“, което поставя висшето училище сред 
водещите центрове в Европа с две системи за роботизирана хирургия. 
 
Заглавие: Първа демонстрация на роботизирана хирургия в реално време бе извършена в 
Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 20 май 2014 г., София. Операция на живо с революционната система за роботизирана 
хирургия Da Vinci Si бе демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция 
извърши проф. Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата 
страна.  
Медиите имаха възможност да наблюдават в реално време, „през очите на хирурга“, операцията 
и да задават въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от 
конзолата на системата.  
Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицински 
университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с 
две системи за роботизирана хирургия.  
Демонстрацията за медии се състоя в зала „Амброаз Паре“ на единствения за Източна Европа и 
Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център. Центърът е оборудван с 
високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. 
Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка 
извън страната. Системата за телевръзка свързва в реално време опериращия хирург, 
конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и 
терапия в страната и чужбина. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти и 
специализанти за обучение с авангардна апаратура.  
В Телекомуникационния център е монтиран първият в Източна Европа виртуален ендотренажор 
– система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със софтуер, съдържащ 180 000 
оперативни интервенции, записани от практиката в целия свят. С провеждането на 
високоспециализирани курсове по лапароскопска хирургия за лекари специалисти и медицински 
сестри е създадена школа в обучението.  
Проф. Славчо Томов, ректор на Медицински университет – Плевен, представи на гостите проект 
за инсталиране на 3D студио за обучение в Телекомуникационния център за новата учебна 
година. Аудиторията имаше възможност да го тества, като за няколко минути се пренесе в 
триизмерното пространство на човешката анатомия със специални 3D очила.  
Въвеждането на обучение в триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на висшето 
училище и ще затвърди облика му на модерен образователен център по телехирургия за 
обучение с авангардни технологии.  
През октомври 2014 г. под патронажа на МУ – Плевен, в София ще се проведе ІІІ Международен 
конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор Горчев, на който 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/241941_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната 
хирургия.  
За Медицински университет – Плевен  
Медицински университет – Плевен, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна 
болница. Понастоящем МУ – Плевен, е университет с три факултета: Факултет „Медицина“, 
Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“. В структурата на висшето училище 
влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. 
Провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни 
грижи, обществено здраве и социални дейности.  
Днес Медицински университет – Плевен, е с водещи позиции на съвременен образователен и 
научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на 
авангардни технологии в обучението и клиничната практика.  
Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, 
онкология и хирургия. Проф. Горчев е ректор на Медицински университет – Плевен, в периода 
2003 – 2013 г., а към настоящия момент е Почетен ректор, ръководител на Телекомуникационния 
ендоскопски център и член на Съвета на настоятелите към висшето училище. Той е началник на 
Клиниката по гинекология към Университетската болница УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 
Плевен.  
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., е лекар, дипломирал се с отличие във Висшия медицински 
институт – Плевен, с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. От м. февруари 
2013 г. той е ректор на Медицински университет – Плевен. Преди това проф. Томов е бил част от 
Академичното ръководство на МУ – Плевен, като декан на факултет „Здравни грижи“ (2011 – 
2013 г.).  
студио за обучение в Телекомуникационния център за новата учебна година. Аудиторията имаше 
възможност да го тества, като за няколко минути се пренесе в триизмерното пространство на 
човешката анатомия със специални 3D очила.  
Въвеждането на обучение в триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на висшето 
училище и ще затвърди облика му на модерен образователен център по телехирургия за 
обучение с авангардни технологии.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/post/100410607/dragomir-stoinev-imame-gotovnost-da-dadem-tok-na-sarbia  
Брой думи: 95  
 
 
Резюме: България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената 
ситуация - потвърди енергийният министър Драгомир Стойнев:  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Имаме готовност да дадем ток на Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената ситуация - 
потвърди енергийният министър Драгомир Стойнев:  
Имаме готовност и в НЕК, и всичи работим за определени количества, които те, ако пожелаят, 
разбира се, да бъдат доставени на нашите сръбски партньори  
Правителството одобри новата оперативна програма "Конкурентоспособност“ . Стойнев 
обяви, че има готовност със средства от бюджета да се финансира предварително една от 
мерките:  
Програмата считам, че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите с амного положежителни. 
Надявам се след като бъде одобрена от Брюксел веднага да старираме с най-желаната мярка от 
бизнеса - технологичната модернизация.  
 

http://bnr.bg/post/100410607/dragomir-stoinev-imame-gotovnost-da-dadem-tok-na-sarbia


 

 

69 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/post/100410778/pravitelstvoto-izprashta-za-odobrenie-v-bruksel-tri-ot-
operativnite-programi  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми 
за новия период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата "Образование и наука". 
Очаква се преговорите по тях да приключат в края на август.  
 
Заглавие: Правителството изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството прие и изпраща за одобрение в Брюксел три от оперативните програми 
за новия период - "Конкурентоспособност", "Региони в растеж" и новата "Образование и наука". 
Очаква се преговорите по тях да приключат в края на август.  
По "Конкурентоспособност" средствата са с 250 милона евро повече от стария програмен 
период. Първата мярка, която ще стартира, е най-желаната от бизнеса - за технологична 
модернизация. По регионалната програма се предлага финансиране да получат 67 града.  
Това, което очакваме, е хубави, защитими, конкретни проекти от Северозападния район. Аз 
няколко пъти съм разговаряла с представители на местните власти, че те са водещи и от тях се 
очаква да инициират, да търсят, да дават идеи. Те са хората, които най-добре знаят нуждите на 
района и биха могли да ни предлагат по приоритетите, които са доспустими, защитими проекти, 
които ще се реализират приоритетно, обясни вицепремиерът Зинаида Златанова.  
 

http://bnr.bg/post/100410778/pravitelstvoto-izprashta-za-odobrenie-v-bruksel-tri-ot-operativnite-programi
http://bnr.bg/post/100410778/pravitelstvoto-izprashta-za-odobrenie-v-bruksel-tri-ot-operativnite-programi
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/Започват-официалните-преговори-с-ЕК-по-проектите-на-
три-оперативни-програми-_l.a_at.1_i.434247.html  
Брой думи: 675  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж”, "Иновации и конкурентоспособност” и "Наука и образование за 
интелигентен растеж”,  
и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и на 
образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение.  
 
Заглавие: Започват официалните преговори с ЕК по проектите на три оперативни 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. – "Региони в растеж”, "Иновации и конкурентоспособност” и "Наука и образование 
за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
ОП "Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро. Обхватът и 
съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на тематичната 
работна група за разработването й, включваща представители на над 70 заинтересовани страни. 
ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и 
териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената 
балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите 
различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните 
политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение – 
образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция  
на риска от свлачища.  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж "Европа 2020”. Документът очертава рамката и определя приоритетите за 
финансиране в областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на 
програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието на широк кръг 
партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, 
академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – 
научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите 
училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 

http://www.insmarket.bg/Новини/Започват-официалните-преговори-с-ЕК-по-проектите-на-три-оперативни-програми-_l.a_at.1_i.434247.html
http://www.insmarket.bg/Новини/Започват-официалните-преговори-с-ЕК-по-проектите-на-три-оперативни-програми-_l.a_at.1_i.434247.html
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регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  
Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да 
посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и 
гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до 
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на 
предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на 
предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна 
ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми 
източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.  
 



 

 

72 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

2
/2

0
1

4
 

Дата: 21.05.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Преговаряме-с-ЕК-по-три-оперативни-
програми_l.a_c.382_i.398551.html  
Брой думи: 685  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - "Региони в растеж","Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
 
Заглавие: Преговаряме с ЕК по три оперативни програми  
Подзаглавие: "Региони в растеж","Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж" отиват за окончателно одобрение  
Автор: Георги Георгиев  
Текст: Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014-2020 г. - "Региони в растеж","Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж", и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и 
енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно 
одобрение.  
Това съобщи пресслужбата на кабинета. ОП "Региони в растеж" е съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Индикативният й бюджет 
възлиза на 1,589 млрд. евро, пише БТА.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-
икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските 
региони.  
Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-
икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво. Приоритетите на програмата, които 
ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са насочени към подкрепа на политиката 
за градско развитие в 67 града и териториалните измерения на секторните политики.  
Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни 
сгради, подобряване на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура 
и интегриран градски транспорт.  
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение - образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска 
от свлачища.  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж "Европа 2020".  
Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и 
на образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата 
на тематична работна група с участието на широк кръг партньори - представители на 
неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, 
организациите на и за хората с увреждания и др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма - научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно образование, 
обучение и учене през целия живот.  
Приоритетните оси в програмата са четири - научни изследвания и технологично развитие, 
образование и учене през целия живот, образователна среда за активно социално приобщаване, 
техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране - 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 г. на 36 на сто и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11 на сто към 2020 г.  

http://www.inews.bg/Бизнес/Преговаряме-с-ЕК-по-три-оперативни-програми_l.a_c.382_i.398551.html
http://www.inews.bg/Бизнес/Преговаряме-с-ЕК-по-три-оперативни-програми_l.a_c.382_i.398551.html
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В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  
Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е 
постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса 
(напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, 
интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен 
резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и 
внедряване на иновации).  
В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на 
ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив 
растеж, с акцент върху екологията и енергетиката. Общият индикативен бюджет на програмата 
е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от ЕФРР, а останалите са национално 
съфинансиране.  
Изпълнението на програмата ще доведе до увеличаване на иновационната дейност на 
българските предприятия, повишаването на предприемаческата им активност, създаване и 
развитие на конкурентни предимства на предприятията, увеличен брой на производствените и 
търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на 
предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване 
ресурсната ефективност на предприятията.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/bylgariq-gotova-da-pomaga-na-syrbiq-s-tok-65081.html  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: България е готова да доставя ток за Сърбия. Енергийният министър Драгомир Стойнев 
обясни, че се водят разговори с НЕК за подпомагане с електроенергия пострадалата от 
наводненията държава.  
 
Заглавие: България готова да помага на Сърбия с ток  
Подзаглавие: Енергийният министър Драгомир Стойнев обясни, че се водят разговори с НЕК  
Автор:  
Текст: България е готова да доставя ток за Сърбия. Енергийният министър Драгомир Стойнев 
обясни, че се водят разговори с НЕК за подпомагане с електроенергия пострадалата от 
наводненията държава.  
ВСИЧКО ЗА УЖАСА В СЪРБИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК!  
Количествата, от които се нуждае западната ни съседка се уточняват. България обаче е в 
готовност да откликне, стана ясно от думите на Стойнев.  
Министърът даде подробности за приоритетите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" в 
новия програмен период. Парите, заделени за българския бизнес, били с близо 250 млн. евро 
повече.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително.  
 

http://livenews.bg/bylgariq-gotova-da-pomaga-na-syrbiq-s-tok-65081.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Issue=21&Article=496429  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: До 2020 година българският бизнес ще разполага с 250 млн. евро повече, отколкото 
през първия програмен период. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев, който представи пред журналисти одобрената днес от кабинета оперативна 
програма за българския бизнес „Иновации и конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Бизнесът получава 250 млн. евро повече до 2020-а  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 2020 година българският бизнес ще разполага с 250 млн. евро повече, отколкото през 
първия програмен период. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев, който представи пред журналисти одобрената днес от кабинета оперативна програма 
за българския бизнес „Иновации и конкурентоспособност“.  
Общият бюджет на програмата е 1.414 млрд. евро с включеното национално съфинансиране. Тя 
ще има четири оси – технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за 
растеж, енергийна и ресурсна ефективност и техническа помощ. Предстои до края на месеца 
окончателните варианти на всички оперативни програми да бъдат изпратени на ЕК, с което 
навлизаме във фаза на официални преговори с Брюксел.  
Според Стойнев програмата идва в ключов момент за българската икономика. „Три поредни 
тримесечия има икономически растеж над 1%, започнахме с отрицателен растеж“, коментира 
министърът, който обяви, че се надява на три пъти по-голям ръст за следващите две години. 
Именно заради този растеж в първото тримесечие на тази година има над 39 хил. нови работни 
места, което не се е случвало от 2009 година насам. Парите за следващия програмен период до 
2020 година ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото през първия програмен период.  
С пари по „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде изграждана междусистемната газова 
връзка между България и Сърбия. По нея се работи по план, но има закъснение от сръбска 
страна, посочи Стойнев. С европари ще се финансира и втората фаза на проекта „София тех 
парк“, по който се работи и нямало забавяне.  
Стана ясно още, че отзивите от Брюксел по програмата за бизнеса са положителни. Затова и 
надеждата е мерките, свързани с технологична модернизация да бъдат отворени за 
кандидатстване още през тази година, заяви министърът. Той припомни, че българският бизнес 
не е одобрявал първоначалната концепция на цялата програма, която впрочем беше 
разработена от екипа в управлението на ГЕРБ. Затова се наложило тя да бъде изтеглена от 
Брюксел и да бъде разработена на ново.  
Драгомир Стойнев потвърди думите на вицепремиера Даниела Бобева, че страната ни има 
готовност да достави ток на пострадалата от наводнения Сърбия в знак на подкрепа след 
загубите и щетите, причинени от наводненията там. Още вчера са били проведени разговори със 
сръбския посланик, а вицепремиерът Даниела Бобева е координатор на усилията на 
правителството в подкрепа на съседната страна. Имаме готовност и в Националната 
електрическа компания, и всички работим за определени количества, които те пожелаят, да 
бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, каза енергийният министър.  
По-късно днес той ще посети ВМЗ Сопот. Очаква се предприятието да наеме допълнително на 
работа 300 души.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Issue=21&Article=496429
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/202939-стойнев-бизнесът-ще-получи-250-млн-евро-повече-
през-новия-програмен-период.html  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Стойнев: Бизнесът ще получи 250 млн.евро повече през новия програмен 
период  
Подзаглавие: За първото тримесечие са открити 39 100 нови работни места  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност".  
Това съобщи на пресконференция в Министерски съвет министърът на икономиката и 
енергетиката  
Драгомир Стойнев. Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро. Тази програма 
идва във важен момент за икономиката ни, каза министърът. Той отбеляза, че при встъпването в 
длъжност на правителството икономическият растеж е бил отрицателен - минус 0,2 на сто. Сега 
три поредни тримесечия има над един процент растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-
голям за следващите две години, каза министърът. Той отбеляза, че благодарение на този 
растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 39 100 нови работни места, нещо, 
което, по думите му, не се е случвало от 2009 година. В отговор на въпрос министърът изрази 
надежда след като бъде одобрена от Брюксел, програмата да се стартира с най-желаната от 
бизнеса мярка - за технологична модернизация. Желанието ни е по възможност тази година да 
бъде пусната мярката, допълни министърът.  
Той напомни, че проектът за втората фаза на газова връзка със Сърбия, който е включен за 
новия програмен период, има закъснение от сръбска страна. По другия проект от новата 
оперативна програма - за втората фаза на "София тех парк", министърът каза, че няма 
забавяне и е възможно още тази година да продължи работата по изграждането на научно-
технологичния парк. В отговор на въпрос за искането от Сърбия България да й предостави 
електроенергия, министърът каза, че още вчера са били проведени разговори със сръбския 
посланик, а вицепремиерът  
Даниела Бобева е координатор на усилията на правителството в подкрепа на нашите съседи. 
Имаме готовност и в НЕК, и всички работим за определени количества, които те пожелаят, да 
бъдат предоставени на нашите сръбски партньори, каза министърът.  
 

http://www.novini.bg/news/202939-стойнев-бизнесът-ще-получи-250-млн-евро-повече-през-новия-програмен-период.html
http://www.novini.bg/news/202939-стойнев-бизнесът-ще-получи-250-млн-евро-повече-през-новия-програмен-период.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://glasove.com/politika/36922-stojnev-imame-gotovnost-da-dadem-tok-na-syrbiq  
Брой думи: 100  
 
 
Резюме: България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената 
ситуация, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев: Правителството 
одобри новата оперативна програма "Конкурентоспособност“. Стойнев обяви, че има готовност 
ъс средства от бюджета да се финансира предварително една от мерките: Програмата считам, 
че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите са много положежителни. Надявам се след като бъде 
одобрена от Брюксел, веднага да старираме с най-желаната мярка от бизнеса - технологичната 
модернизация. 
 
Заглавие: Стойнев: Имаме готовност да дадем ток на Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България ще предостави на Сърбия електроенергия като помощ в бедствената ситуация, 
заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев:  
Имаме готовност и в НЕК, и всичи работим за определени количества, които те, ако пожелаят, 
разбира се, да бъдат доставени на нашите сръбски партньори, заяви министърът, съобщава 
БНР.  
Правителството одобри новата оперативна програма "Конкурентоспособност“. Стойнев 
обяви, че има готовност ъс средства от бюджета да се финансира предварително една от 
мерките: Програмата считам, че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите са много 
положежителни. Надявам се след като бъде одобрена от Брюксел, веднага да старираме с най-
желаната мярка от бизнеса - технологичната модернизация.  
 

http://glasove.com/politika/36922-stojnev-imame-gotovnost-da-dadem-tok-na-syrbiq
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/96012-pregovarame-s-ek-po-3-novi-operativni-programi  
Брой думи: 686  
 
 
Резюме: Три оперативни програми за програмния период 2014-2020 г. са одобрени от 
правителството – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, съобщиха от Министерски съвет.  
 
Заглавие: Преговаряме с ЕК по 3 нови оперативни програми  
Подзаглавие: Региони в растеж, Иновации и конкурентоспособност и Наука и образование за 
интелигентен растеж, ще бъдат внесени за окончателно одобрение  
Автор:  
Текст: Три оперативни програми за програмния период 2014-2020 г. са одобрени от 
правителството – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, съобщиха от Министерски съвет.  
Възложено е на министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и на 
образованието и науката да ги внесат в ЕК за окончателно одобрение.  
ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.  
Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на 
тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 
заинтересовани страни.  
ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и 
териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената 
балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите 
различия и дисбаланси на регионално ниво.  
Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са 
насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните 
измерения на секторните политики.  
Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни 
сгради, подобряване на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура 
и интегриран градски транспорт.  
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално 
значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на 
риска от свлачища.  
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да допринася 
за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж „Европа 2020”.  
Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и 
на образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд през програмния период.  
Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието 
на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-
икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и 
др.  
Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са 
концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната 
програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно 
образование, обучение и учене през целия живот.  
Приоритетните оси в програмата са четири – научни изследвания и технологично развитие, 
образование и учене през целия живот, образователна среда за активно социално приобщаване, 
техническа помощ.  
Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро.  
Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите висше образование на възраст 30-
34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите училище на под 11% към 2020 г.  
В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, 
нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на 

http://fakti.bg/biznes/96012-pregovarame-s-ek-po-3-novi-operativni-programi
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европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна 
ефективност.  
Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, 
научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури 
на гражданското общество и местните власти.  
Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и 
непосредствен ефект върху бизнеса (например технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 
иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации).  
В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на 
ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив 
растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.  
Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), а останалите са национално съфинансиране.  
Изпълнението на програмата ще доведе до увеличаване на иновационната дейност на 
българските предприятия, повишаването на предприемаческата им активност, създаване и 
развитие на конкурентни предимства на предприятията, увеличен брой на производствените и 
търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на 
предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване 
ресурсната ефективност на предприятията.  
София /  
България  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/bulgariya/250-mln-leva-poveche-za-biznesa_54719/  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС, 
цитиран от 24 часа.  
 
Заглавие: 250 млн. лева повече за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС, 
цитиран от 24 часа.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително.  
Междувременно вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова каза, че 
навлизаме в нов етап по отношение на преговорите за европейските програми.  
Тя подчерта, че документите ще бъдат изпратени на ЕК до края на май, което е 1 месец по-рано 
от срока, който правителството си е поставило.  
"Имахме добро партньорство с всичко партньори, както и с неправителствения сектор", каза още 
Златанова.  
 

http://www.struma.com/bulgariya/250-mln-leva-poveche-za-biznesa_54719/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.tvevropa.com  
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/98300  
Брой думи: 166  
 
 
Резюме: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите 
си проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел.  
 
Заглавие: Правителството планира до август да договори с ЕК новите оперативни 
програми за периода 2014-2020г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министрите на икономиката, образованието и благоустройството представиха готовите си 
проекти за оперативните програми за периода 2014-2020. Предстои те да бъдат съгласувани и 
договорени с Европейската комисия. Регионалният министър Десислава Терзиева обяви, че се 
очаква през август програмите да получат съгласието на Брюксел. Драгомир Стойнев пък се 
похвали, че средствата за бизнеса ще бъдат с 250 млн. евро повече в сравнение с предходния 
седемгодишен период.  
Правителството е готово да договори с Европейската комисия приоритетните оси и цифрите по 
новите оперативни програми през август. Това обяви министърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева след редовното заседание на кабинета. Вицепремиерът Зинаида Златанова 
обаче уточни, че няма поставени срокове.  
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пък съобщи, че средствата по 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат с 250 млн. евро повече 
за следващите седем години.  
Правителството представи и проекта за новата оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, в която са заложени над 1 млрд. лева. За "Региони в растеж" пък се очаква 
да получим над 3 млрд. лв.  
 

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/98300
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/economy/2014-05-21/s-250-mln-evro-poveche-sa-zadelenite-sredstva-za-
biznesa-prez-sledvashtiya-programen-period  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в МС министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев, предаде БТА.  
 
Заглавие: С 250 млн. евро повече са заделените средства за бизнеса през следващия 
програмен период  
Подзаглавие: Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро.  
Автор:  
Текст: Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в МС министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев, предаде БТА.  
Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро.  
"Тази програма идва във важен момент за икономиката ни."  
Министър Стойнев отбеляза, че при встъпването в длъжност на правителството икономическият 
растеж е бил отрицателен - минус 0,2%.  
"Сега три поредни тримесечия има над 1% растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-
голям за следващите две години.", каза министърът.  
Благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 39 100 нови 
работни места, нещо, което, по думите на енергийния министър, не се е случвало от 2009 година.  
 

http://bgonair.bg/economy/2014-05-21/s-250-mln-evro-poveche-sa-zadelenite-sredstva-za-biznesa-prez-sledvashtiya-programen-period
http://bgonair.bg/economy/2014-05-21/s-250-mln-evro-poveche-sa-zadelenite-sredstva-za-biznesa-prez-sledvashtiya-programen-period
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.bulevard.bg  
Връзка: http://www.bulevard.bg/news/3345/tarsite-finansirane-za-biznesa-si  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: Регистрирайте се безплатно за участие във второто издание на форума "Финансиране 
на бизнеса" е на 27 май в зала "Сердика" на столичния хотел "Шератон".  
 
Заглавие: Търсите финансиране за бизнеса си?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Регистрирайте се безплатно за участие във второто издание на форума "Финансиране на 
бизнеса" е на 27 май в зала "Сердика" на столичния хотел "Шератон".  
Форумът се организира от MoitePari.bg и е мястото, където предприемачи, финансови 
мениджъри, счетоводители, представители на малки и средни предприятия (МСП) могат да 
намерят успешно решение за финансиране.  
Участието е безплатно. Изисква се само предварителна регистрация, която можете да направите 
и онлайн, но побързайте, защото местата са ограничени.  
В програмата са включени водещи финансови експерти от банкови и небанкови институции, с 
доказани традиции и възможности за кредитирането на МСП. Сред тях са представители на 
Българската банка за развитие, "Сосиете Женерал Експресбанк", Банка ДСК, Българската 
асоциация на консултантите по eвропейски програми (БАКЕП), Empower Capital Advisors, 
"Сожелиз" (SoGeLease.bg), DS-Concept Factoring.  
В панела за банковото финансиране от 10,05 ч. се представят новите банкови програми, 
включително и онези, които са подкрепени с европейски средства. В началото на презентациите 
ще бъдат изложени проблемите във финансирането на бизнеса и настоящото му състояние като 
резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg.  
Ако все още не сте се включили в анкетата за финансиране на МСП - направете го сега онлайн! 
Решенията, въпроси и отговори ще се търсят в дискусионния панел от 11,30ч., след 
презентациите.  
Програмата продължава в 14 ч. с презентации и информационни дискусии за дяловото 
финансиране, факторинг и лизинг. Партньорите на организаторите - водещите компании за 
небанково финансиране и бизнес консултанти, - ще информират за възможностите и 
предимствата на небанковото финансиране.  
В панела за европейските програми лично представители на БАКЕП представят основните 
моменти в оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". За 
земеделските производители е подготвена специална презентация за фондовете от Емил Дърев, 
член на Управителния съвет на БАКЕП и Росен Петров, консултант за бизнес кредитиране на 
земеделски производители от "Кредитланд". В дискусионната част ще се включат и банкови 
представители.  
Виж още: Решения за успешно кредитиране на бизнеса  
 

http://www.bulevard.bg/news/3345/tarsite-finansirane-za-biznesa-si
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Българско участие на международна изложба  
за парфюмерия, козметика и СПА индустрия в Япония  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българско участие на международна изложба  
за парфюмерия, козметика и СПА индустрия в Япония  
В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята продукция 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект за интернационализацията, финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013. Със средствата на проекта Агенцията поема разходите 
на участниците за: наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на 
оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на изложителите в официалния каталог, 
издаване на брошура, рекламиране на участието.  
 

https://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877
098  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Националното участие на десет български производители в изложбата се организира 
от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по 
проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изключителен интерес към българските продукти на Международната изложба Beauty 
World Japan 2014  
Българското розово масло и вода, продуктите за лице и тяло от лавандула и роза дамасцена 
привлякоха изключителен интерес на японските търговци и дистрибутори на Международната 
специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия BeautyWorld Japan 2014, 
която се провежда от 19 до 21 май 2014 г в Токио.  
Националното участие на десет български производители в изложбата се организира от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по 
проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
Цялата публикация: http://www.sme.government.bg/?p=23069  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/70379/Ministar-Stojnev-obeshta-250-mln-evro-poveche-za-
biznesa  
Брой думи: 103  
 
 
Резюме: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече", 
заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Министър Стойнев обеща 250 млн. евро повече за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече", 
заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност.  
Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е насочена към малки и средни 
предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста "Енергийна и ресурсна ефективност" са 
заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на програмата е насочена към техническата 
помощ на бизнеса.  
 

http://www.novinite.bg/articles/70379/Ministar-Stojnev-obeshta-250-mln-evro-poveche-za-biznesa
http://www.novinite.bg/articles/70379/Ministar-Stojnev-obeshta-250-mln-evro-poveche-za-biznesa
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.gradat.bg  
Връзка: 
http://www.gradat.bg/news/2014/05/21/2304329_kzk_otmeni_izbora_na_izpulnitel_na_obekt_ot_sofiia_t
eh/  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени избора на изпълнител на една от 
инженеринговите поръчки на София тех парк - на обект "Иновационен форум", където избраният 
изпълнител беше "Монолит София" АД. Жалбата е подадена от ДЗЗД ПАРК СИТИ.  
 
Заглавие: КЗК отмени избора на изпълнител на обект от София тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени избора на изпълнител на една от 
инженеринговите поръчки на София тех парк - на обект "Иновационен форум", където избраният 
изпълнител беше "Монолит София" АД. Жалбата е подадена от ДЗЗД ПАРК СИТИ.  
"Проучването по преписката установи, че оценителната комисия е отстранила 
незаконосъобразно жалбоподателя от участие в процедурата.  
Съгласно одобрената методика за оценка на предложенията, при констатирано несъответствие 
по подпоказател П 2.1. "Технологична последователност на процесите и дейностите", част от 
техническите предложения, комисията следва да присъди минимален брой точки по съответния 
подпоказател, а не да отстрани изцяло офертата. Доколкото комисията за провеждане на 
процедурата следва да прилага методиката съобразно изискванията в документацията, 
отстраняването на жалбоподателя представлява нарушение на процедурата за избор на 
изпълнител.  
КЗК връща обществената поръчка от етап разглеждане на техническите предложения съобразно 
мотивите в решението.", се казва в решението на КЗК.  
Проектът за София тех парк се изпълнява по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г.".  
 

http://www.gradat.bg/news/2014/05/21/2304329_kzk_otmeni_izbora_na_izpulnitel_na_obekt_ot_sofiia_teh/
http://www.gradat.bg/news/2014/05/21/2304329_kzk_otmeni_izbora_na_izpulnitel_na_obekt_ot_sofiia_teh/
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/rastezh-programa-evro-1411450.html  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации 
и конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в МС министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: С 250 млн. евро повече са заделените средства за бизнеса през следващия 
програмен период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Парите за следващия програмен период по оперативната програма "Иновации 
и конкурентоспособност" ще са с 250 млн. евро повече спрямо предходната програма 
"Конкурентоспособност", съобщи на пресконференция в МС министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев.  
Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. евро.  
"Тази програма идва във важен момент за икономиката ни."  
Министър Стойнев отбеляза, че при встъпването в длъжност на правителството икономическият 
растеж е бил отрицателен - минус 0,2%.  
"Сега три поредни тримесечия има над 1% растеж, желаем да достигнем растеж три пъти по-
голям за следващите две години.", каза министърът.  
Благодарение на този растеж през първото тримесечие на годината са разкрити 39 100 нови 
работни места, нещо, което, по думите на енергийния министър, не се е случвало от 2009 година.  
 

http://www.cross.bg/rastezh-programa-evro-1411450.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.business.actualno.com  
Връзка: http://business.actualno.com/Stojnev-iztykva-vyzrajdaneto-na-VMZ-obeshtava-i-250-mln-evro-
poveche-za-malkija-biznes-news_29603.html  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Във ВМЗ-Сопот ще бъдат наети още 300 души. Това заяви икономическият и енергиен 
министър Драгомир Стойнев, който днес ще посети предприятието, предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Стойнев изтъква възраждането на ВМЗ, обещава и 250 млн. евро повече за 
малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Във ВМЗ-Сопот ще бъдат наети още 300 души. Това заяви икономическият и енергиен 
министър Драгомир Стойнев, който днес ще посети предприятието, предаде БГНЕС.  
Преди година ВМЗ беше на практика във фалит след стачките за неизплатени заплати и дълга от 
около 100 милиона лева. Още през януари тази година обаче ръководството прогнозира печалба 
в края на 2014-та година, след като предприятието стана държавно.  
„Разработваме тригодишен план за стабилизация. Включва нови машини за производство, да 
обновим нашето оборудване, трябва да намерим специалисти, които да обслужват 
оборудването", каза преди време Иван Стоенчев, директор на предприятието.  
След като днес Зинаида Златанова обяви, че правителството е готово да преговаря за 
оперативните програми за новия програмен период, Стойнев заяви, че по време на новия 
програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще има 4 приоритетни оси, а 
парите, заделени за българския бизнес, ще са близо 250 млн. евро повече.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
 

http://business.actualno.com/Stojnev-iztykva-vyzrajdaneto-na-VMZ-obeshtava-i-250-mln-evro-poveche-za-malkija-biznes-news_29603.html
http://business.actualno.com/Stojnev-iztykva-vyzrajdaneto-na-VMZ-obeshtava-i-250-mln-evro-poveche-za-malkija-biznes-news_29603.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.business.actualno.com  
Връзка: http://business.actualno.com/Pravitelstvoto-odobri-novata-OP-Konkurentosposobnost-
news_29651.html  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Правителството одобри новата Оперативна програма "Конкурентоспособност“. По този 
повод министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви, че има готовност със 
средства от бюджета да се финансира предварително една от мерките, предаде БНР.  
 
Заглавие: Правителството одобри новата ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри новата Оперативна програма "Конкурентоспособност“. По този 
повод министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви, че има готовност със 
средства от бюджета да се финансира предварително една от мерките, предаде БНР.  
Той добави: „Програмата, считам че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите са много 
положителни. Надявам се, след като бъде одобрена от Брюксел, веднага да стартираме с най-
желаната мярка от бизнеса - технологичната модернизация”.  
Парите за следващия програмен период по оперативната програма ще са с 250 млн. евро 
повече спрямо предходната програма "Конкурентоспособност". Информацията съобщи на 
пресконференция в МС министър Стойнев. Общият бюджет на новата програма е 1,414 млрд. 
евро, информира БТА.  
Оперативната програма на бизнеса ще има 4 приоритетни оси.  
Първата е „Технологично развитие и иновации”, която обхваща 20% от ресурса на програмата 
или 295 милиона евро. По нея се предвижда подкрепа за сътрудничество между предприятията, 
научните среди и бизнеса, подкрепа за иновации. Втората ос е „Предприемачество и капацитет 
за растеж”, която обхваща 50,1 % от ресурса на програмата или 721 милиона евро.  
По третата ос „Енергийна и ресурсна ефективност” са предвидени 25 % от ресурса или 356 
милиона евро. По нея се предвиждат инвестиции в енергийно ефективни технологии и 
възобновяеми източници за собствено потребление. Четвъртата ос „Техническа помощ” се 
очаква да разполага с 40 милиона евро, информира "Фокус".  
 

http://business.actualno.com/Pravitelstvoto-odobri-novata-OP-Konkurentosposobnost-news_29651.html
http://business.actualno.com/Pravitelstvoto-odobri-novata-OP-Konkurentosposobnost-news_29651.html
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.news.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n445784  
Брой думи: 129  
 
 
Резюме: През новия програмен период 2014-2020 по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече. 
Това каза министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Бизнесът ще има 250 млн.евро повече през новия програмен период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През новия програмен период 2014-2020 по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече. 
Това каза министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, предаде БГНЕС.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително.  
 

http://news.expert.bg/n445784
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1163610  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, предаде репортер на 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Стойнев: Ще има 250 млн. евро повече за българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По време на новия програмен период по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще 
има 4 приоритетни оси, а парите заделени за българския бизнес са близо 250 млн. евро повече". 
Това заяви министърът на икономиката и енергетика Драгомир Стойнев, предаде репортер на 
БГНЕС.  
Като пръв приоритет Стойнев посочи конкурентоспособността, която ще бъде насочена към 
технологичното развитие и иновациите за предоставяне на подкрепа за развитието на 
научноизследователската дейност. Втората ос "Предприемачество и капацитет за развитие" е 
насочена към малки и средни предприятия, като обхваща близо 720 млн. евро. За оста 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са заделени близо 356 млн. лв., а четвъртата ос на 
програмата е насочена към техническата помощ на бизнеса.  
Стойнев подчерта, че заминава на посещение във ВМЗ Сопот и обясни, че дейността на 
предприятието е възродена и ще бъдат наети 300 души допълнително. /БГНЕС  
София / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1163610
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Дата: 21.05.2014  
Източник: www.clubz.bg  
Връзка: http://www.clubz.bg/4045-ministrite_se_hvalqt_kak_shte_harchat_miliardi  
Брой думи: 306  
 
 
Резюме: Министрите от кабинета Орешарски се похвалиха с бюджетите на европейските 
програми, които ще харчат през следващия програмен период. Днес правителството утвърди 
бюджетите, но тепърва предстои Брюксел да си каже думата.  
 
Заглавие: Министрите се хвалят как ще харчат милиарди  
Подзаглавие: Брюксел обаче още не е съгласувал бюджетите  
Автор:  
Текст: Министрите от кабинета Орешарски се похвалиха с бюджетите на европейските програми, 
които ще харчат през следващия програмен период. Днес правителството утвърди бюджетите, 
но тепърва предстои Брюксел да си каже думата.  
Парите по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен 
период ще бъдат с 250 млн. евро повече, отколкото за периода 2007 – 2013 година, доволен бе 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след заседанието на 
правителството.  
Общият бюджет на програмата е 1,414 млрд. евро. В тази сума влизат и средствата от 
националното съфинансиране. Програмата ще има 4 оси – „Технологично развитие и 
иновации“, „Предприемачество и капацитет за растеж“, „Енергийна и ресурсна ефективност“ и 
„Техническа помощ“.  
По програмата ще се финансира и изграждането на газовата връзка със Сърбия. Според 
Стойнев по този важен проект се бави, но вината затова не била наша, а на властите в Белград, 
които бяха посъветвани от нашия министър да предприемат по-активни действия.  
Над 3 млрд. лева са предвидени по програмата „Региони в растеж“ за новия програмен период, 
включеното национално съфинансиране е 466 млн. лева. За това пък се похвали регионалният 
министър Десислава Терзиева.  
Колежката й в образованието Анелия Клисарова пък бе видимо зарадвана, че в новия програмен 
период и нейното ведомство ще си има оперативна програма. За „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ са предвидени около 1,34 млрд. лева.  
Програмата има четири оси - „Научни изследвания и технологично развитие“, „Насърчаване на 
инвестиции на предприятията в научно-изследователска дейност“, „Образование и учене през 
целия живот“, „Образователна среда за активно социално приобщаване“, насочена основно към 
децата със специални образователни потребности.  
Довършваме програмен период и започваме нов. Все още са в изпълнение проекти за 1,6 млрд. 
евро по стария програмен период, каза вицепремиерът Зинаида Златанова. Според нея до края 
на май проектите за новите оперативни програми ще бъдат изпратени на ЕК и ще започнат 
официални преговори с Брюксел по тях, допълни още Златанова.  
Клуб Z  
 

http://www.clubz.bg/4045-ministrite_se_hvalqt_kak_shte_harchat_miliardi

