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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 23.05.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2489  
 
 
Резюме: Тема: Пария за вашия бизнес – разговори с Юнал Тасим и Ели Милушева  
Водещ: Здравейте., Това е съвместната рубрика на Дарик радио с Министерството на 
икономиката и енергетиката, в която представяме ОП „Конкурентоспособност”. В следващите 
15 минути ще си припомним част от интервютата, които ръководителят на програмата Ели 
Милушева и ресорният зам.-министър Юнал Тасим дадоха специално за Дарик. Ще се 
фокусираме основно върху новия програмен период, тъй като тепърва бизнесът ще има 
възможност да работи по него. Трябва обаче да припомним, че оперативната програма стана 
най-успешната сред всички, субсидирани от европейските фондове в България. 
 
Текст: Тема: Пария за вашия бизнес – разговори с Юнал Тасим и Ели Милушева  
 
Водещ: Здравейте., Това е съвместната рубрика на Дарик радио с Министерството на 
икономиката и енергетиката, в която представяме ОП „Конкурентоспособност”. В следващите 
15 минути ще си припомним част от интервютата, които ръководителят на програмата Ели 
Милушева и ресорният зам.-министър Юнал Тасим дадоха специално за Дарик. Ще се 
фокусираме основно върху новия програмен период, тъй като тепърва бизнесът ще има 
възможност да работи по него. Трябва обаче да припомним, че оперативната програма стана 
най-успешната сред всички, субсидирани от европейските фондове в България. Според Ели 
Милушева това е заради мотивацията на екипа на програмата.  
Ели Милушева: Тази година наистина е много успешна. Аз лично за себе си го отчитам на 
вътрешна мотивация. Ръководството на програмата – всички началници на отдели, зам.-
директори, г-н Тасим също – зам.-министърът, имахме изключително силна мотивация тази 
програма да се случи по най-добрия начин. Оттам нататък предприехме всички възможни 
мерки, които са в посока подобряване. Това са сроковете за верификация на разходите и на 
отчетите драстично беше намален, отдел „Наблюдение и контрол” гледат отчетите не както 
преди – всички отчети да се гледат в София, а се разпръскваха на регионален принцип. Това 
изключително много засили сроковете и облекчи тежестта в София. Сроковете за верификация 
на разходите също бяха намалени. Въобще всички административни механизми, които 
можахме да направим, ги направихме. Оттам дойде и много позитивния отзвук, просто нещата 
се случиха. И на първо място – мотивацията. Тук е моментът да поздравя целия екип – 
наистина имаше силна мотивация и желание нещата да се случат и в крайна сметка се случиха.  
Водещ: Какви ще бъдат ключовите моменти от новата оперативна програма и как 
управляващият орган отговори на нуждите на бизнеса, ще научим от Юнал Тасим.  
Репортер: Смятате ли и в следващата оперативна програма авансовите плащания да са до 
65%? Или дори може би повече? Защото достъпът до финансов ресурс е нещо, което е 
огромен проблем за бизнеса. Има много проекти, които просто са спечелени, но бизнесът няма 
как да си вземе кредит дори, за да ги изпълни и увисват.  
Юнал Тасим: Безспорно е така. Значи, връщане назад няма. Обявихме вече минимум 65% 
авансово плащане и бизнесът реагира адекватно. Тоест успяхме да го улесним на самия старт 
проекта. Но същевременно трябва да помислим в друга посока, това, че даваме възможност 
65% авансово плащане, това съвсем не значи, че банките веднага ще бъдат склонни и не са 
склонни да дадат гаранции. Това е така, защото банковата система работи по техни правила. 
Голямо задължение и дълг, не дълг, по-скоро като идея е ние да разработим такива финансови 
инструменти, чисто български, които да подпомогнат този процес. Знаем и сме оценили един 
проект като добър и надежден, ние да можем да улесним този процес за самите банки, тоест да 
разработим продукт, който да има автоматизъм между одобрение и гаранцията за изпълнение 
на проекта. Това в момента работим. Създали сме един екип от специалисти, които аз лично ги 
водя. Предстоят ни посещения в няколко държави със сродни икономики в Европа, които имат 
повече от един инвестиционен фонд. Знаете, че България е приела най-лесния вариант. 
Преотстъпили сме 36% от бюджета на програмата на Европейския инвестиционен фонд. И в 
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крайна сметка Европейския инвестиционен фонд се занимава с наши проблеми. Ние трябва да 
разработим, и ще го направим, бъдете сигурни, каквато и съпротива да има наш български 
продукт, който да е ясен, проследяем и той да се случва в пределите на България. И това ще се 
случи в рамките на няколко месеца. И мисля, че успешно ще защитим и пред ЕК.  
Репортер: Предполагам, че вече сте водили разговори с някои от банките? Има ли интерес от 
тяхна страна да работят с вас, да предлагат подобен продукт?  
Юнал Тасим: Да, имали сме такива срещи. Но има и разбира се, една голяма спекулация, че 
едва ли не българското правителство мисли как да направи така, че такива инструменти, или 
по-скоро да предостави лесни решения на Българската банка за развитие. Има логика в това. 
Но това не е задължително и не може да се случи в България, защото всички банки работят при 
един и същи режим. Второ, имаше съмнения за капацитета на Българската банка за развитие 
дали може да осъществи такива инструменти. Очевидно имат проблем, защото финансовите 
инструменти започнаха с Българската банка за развитие и след това бяха прехвърлени в 
Европейския инвестиционен фонд. Тоест подходът не е бил най-верният. И затова вероятно ще 
ползваме като база Българската банка за развитие, ако те разбира се пожелаят на конкурентен 
принцип, но ще участват много повече банки при създаването на новия финансов инструмент в 
България. Така че първо няма да фаворизираме банка, второ, няма да изкривим банковия 
пазар, защото ще участват на конкурентен принцип повече банки. Такава беше съпротивата на 
банките, защото не разбираха каква е идеята. Но предстои много сериозна работа. Има голямо 
очакване от бизнеса в точно този процес – от одобрението през банката да се съкрати и по този 
начин наистина реално да помогнем на бизнеса в неговата работа.  
Репортер: Говорите за един или за няколко финансови инструменти? Защото съгласете се, че 
разликата между една средна фирма и едно микропредприятие, състоящо се от двама души е 
доста различно като начин за кандидатстване?  
Юнал Тасим: Безспорно. В Европа има различни практики. Направихме анализ на всички 
държави. Оказа се, че България е абсолютно шампион по това да отдели максимален размер 
на средства за финансови инструменти. Затова имаме похвала от Брюксел. Но точно тази 
похвала мен лично не ме радва. Защото когато много те хвалят от Брюксел, това значи, че 
някъде българските интереси не са били защитени в нужната степен. Прегледът показа много 
интересни неща. България е от малкото държави, които ползват само един инвестиционен 
посредник и това е Европейския инвестиционен фонд. Има държави, които ползват 13 фонда. 
Най-различни практики. И никой не е седнал да се занимава с този въпрос. И затова е този 
екип, който ще отиде в различни държави със сходна територия и икономика, защото ние 
имаме огромна, ние сме последната икономика в Европа и трябва да бъдем по-иновативни и в 
тази възможност за финансови инструменти. Но ако трябва да обобщя, трябва да кажа, че 
финансовите инструменти, които в момента са 36% от общия бюджет на оперативната 
програма, ще бъдат редуцирани. И няма да бъде само един фонд. Това са двете основни 
разлики, върху които работим към настоящия момент. В конкретни параметри не съм в 
състояние да говоря. Защото това, което питат от Брюксел, това, което питат банките е какъв е 
размерът, кои са банките – това са вече... По-важно е да изградим чисто прагматично 
философска структура на тези инструменти и после вече да облечем в имена на банки и т.н. 
Разбира се, всичко на конкурентен принцип.  
Репортер: Ще има ли големи инфраструктурни проекти в новата оперативна програма, 
защото като че ли „София Тех Парк” боксува в момента?  
Юнал Тасим: Не само „София Тех Парк”. Ние заварихме програмата с два големи проекта – 
газовата връзка България-Сърбия, когато още с идването на власт на нашето правителство 
решихме, че този проект не може да се осъществи в рамките на оперативната програма - 
тази, която в момента върви. И затова направихме първи стъпки за фазиране на този проект и 
от там спестихме около 50 млн. евро, с които в момента върви последната технологична 
модернизация. Специално за тази наша реакция имаме много благодарности от бизнеса, 
защото те не очакваха тези допълнителни 50 млн. евро, които в момента вървят. „София тех 
парк” е един огромен проект, не лош проект, но има тежки проблеми. Смисъл, че този проект 
трябва да приключи на 31 септември 2015 г. Ние силно се съмняваме това да се случи и затова 
в момента преговаряме с бенефициента и с ЕК този обект също да мине на фазиране, за да 
спасим този обект, защото, ако някоя съставна част от този проект не е налице, тогава 
оперативната програма ще загуби пари, а изпълнението ще се плаща от държавния бюджет. 
Това е недопустимо и няма да го позволим, защото България има нужда от много средства, а 
ние няма да бъде пречка за това. В такъв смисъл, големите проекти не са за препоръчване и 
няма да подкрепим такива проекти, примерно над 10 млн. Те са неефективни, трудно 
управляеми, много рискови. България не може да си позволи да загуби пари, това е водещото, 
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а не защото проектът е за големи или средни. Значимостта е отделна тема, но рисковете да 
загубим пари е много голям и от там е изводът, че няма да подкрепим големи проекти.  
Репортер: Като цяло в бизнеса има две нагласи – от една страна, че трябва наистина да има 
големи проекти от типа на „София Тех Парк”, говори се, че е необходим такъв и в Пловдив, 
повече с аграрна насоченост, други пък казват точно това, което казвате и вие - че няма нужда 
да се наливат пари в нещо, което по-скоро ще работи като кол център в български условия, 
отколкото наистина като технологичен парк.  
Юнал Тасим: Вижте, този въпрос е много интересен. Не, че нямам мнение, но все пак 
отговорността каква ще е дейността на тези паркове, е на бенефициента. Разбира се, ако те са 
надлежни, ние ги финансираме. Друг е въпросът, че България се нуждае и от това, и от 
първото, което каза бенефициента, че те са много средства и се губи полезността на тези пари. 
Аз съм почнал да мисля по този начин, но така или иначе ние трябва да бъде иновативни, 
защото това не ни харесва, да бъде последната икономика, а оперативната програма е 
инструмент да имаме друга цел, например да бъдем 20-тата икономика на Европа, защо не.  
Репортер: Какви ще бъдат двете схеми на новата оперативна програма - технологична 
модернизация и енергийна ефективност?  
Юнал Тасим: Най-общо може и така да се каже. Има и предварителен коментар от ЕК, че може 
и да отделим иновацията като отделна ос. Мислим по този въпрос, защото иновациите са 
приоритет за Европа, но за нас е още по-важно, защото разликата между това да 
модернизираме нашите дружества с машинни съоръжения, които са произведени в Европа, със 
сигурност ни оставя като последната икономика. Но ако акцентът са иновациите и зелената 
икономика, защото в новата програма ние залагаме основно на тези две мерки, ние смятаме, 
че ще има по-висока добавена стойност и така се доближаваме повече до целта. Така че за 
техническа модернизация има предостатъчно пари, но акцентът ще бъдат иновациите и 
зелената икономика и енергийната ефективност. Общо бюджетът е 1,2 млрд. евро.  
Репортер: Ще има ли начин тази оперативна програма за бизнес да си сътрудничи с другата, 
която е за образование? Тя е изцяло нова за България, но все пак там също ще има пари за 
наука, а знаем, че връзката наука и бизнес е изключително важна, но в България почти я няма.  
Юнал Тасим: Споделям това, което казвате, тя е нова програма. В началото имахме много 
тежки съмнения дали може да стартира тази програма. Ние предложихме тази програма да е 
при нас, т.е. тези средства за новата оперативна програма да са при нас, защото ние имаме 
административен капацитет, имаме структура. Те са нов екип, млад екип амбициозни хора, 
Наскоро имахме среща с тази ръководството на тази програма и направихме демаркация къде 
сме ние, т.е. нашата програма „Иновации и конкурентоспособност”, къде са те. Това е много 
важно, защото ние ще се занимаваме с приложна наука, а те ще се занимават с 
фундаментална наука. Това е демаркацията, това е границата. Това, разбира се,сме го обявили 
и пред нашите партньори в Брюксел, това ще бъде. В същото време се разбрахме да им 
оказваме помощ, защото са млад екип, амбициозен, вярно, но има съмнение, че може и да не 
се справят. Ние стоим като резервен вариант да им помагаме.  
Репортер: Как ще отваряте схемите – серийно или ще бъдат отворени през цялото време? Тук 
отново има две становища на бизнеса – от една страна, ако има срок, значи може да се 
кандидатства в последния момент, от друга страна, ако е отворен, всяка фирма може да се 
подготви и когато наистина е готова, тогава да кандидатства.  
Юнал Тасим: И двата подхода имат различни предимства. Но при нас ще бъде реакцията на 
бизнеса. В крайна сметка ние трябва да бъде достатъчно реактивни, какъвто е и бизнесът, 
иначе не сме актуални. Така че да се каже, че ще ползваме само единия начин или другия, би 
било грешно. Според ситуацията. Не според ситуацията, по-скоро след предварителни срещи и 
разговори по хоризонтална линия с фирмите, които евентуално ще бъдат бенефициент, така че 
това е водещото, това е най-важното, а ние сме в услуга на това тяхно желание. Така че дали 
ще бъдат с отворен край или със срок времето ще покаже. По-важното е, че тази година няма 
да е нулева за оперативната програма. Мислим, че от септември, октомври най-късно ще 
имаме първите бенефициенти по енергийна ефективност, най-вероятно и по иновации. Освен, 
че ще изпълняваме 224 млн. евро, които имаме за разплащане, ние може би между 150 и 200 
млн. лева от новата оперативна програма, имаме такава амбиция.  
Репортер: Ще осигурите ли консултантска помощ, особено за малките фирми, защото една от 
причините най-малките да не кандидатстват, е именно липсата на капацитет при тях?  
Юнал Тасим: Това е голям проблем. Държа да подчертая, че оперативната програма е 
насочена не само да поддържа конкурентоспособността, но да направим такива фирми по-
конкурентни не само на нашия пазар, но и на външния пазар. Така че все пак има един 
минимален праг. Този праг е спорен, разбира се, ние не финансираме дружества, които имат 
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под 100 хиляди лева оборот. Може би ще смъкнем малко, но не можем да... като изключим 
софтуерните фирми, стартиращи фирми, които са по финансовите инструменти. Ще мислим по 
този въпрос, но не трябва да смятаме, че трябва да помагаме на всички, защото голяма част от 
тях не са жизнени по дефиниция.  
Репортер: Има разлика между човек, който има павилион за хранителни продукти, и човек, 
който развива предприятие.  
Юнал Тасим: Ще ви кажа моите фаворити кои са. Много ми е тъжно като гледам бенефициент, 
който има две неща – има лаптоп, има и акъла си, има и идея за 1 милион. Има жизненост в 
тази идея. Ние казваме окей, в следващия момент отива в банките, те не дават един лев за 
неговите умения, които е натрупал, и за неговия лаптоп, който е под 1000 лева. Казват 
„Прекрасно, но ние не можем да дадем един лев, защото не сте надежден партньор.” Какво 
правим ние – държава, правителство и т.н.? Много е важно да разработим и други схеми, които 
пък подпомагат и хора, които нямат финансовата възможност, но имат прекрасни идеи, воля и 
знания да свършат нещо полезно за България. Така че новият финансов инструмент, за който 
преди малко говорих с вас, ще бъде насочен към такива умни, креативни хора, които искат в 
България да свършат нещо много важно и полезно, защото Европа точно това стимулира. А 
банките имат съвсем друга гледна точка – тях ги интересува тяхната възвръщаемост и да има 
сигурна защита. Каква защита като се срещнеш с един умен човек с неговия лаптоп, от гледна 
точка на банките? От гледна точка на българската държава това е основен капитал. Така че ще 
подкрепяме този капитал.  
Водещ: Така завършва съвместната ни рубрика на Дарик с Министерство на икономиката и 
енергетиката.  
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Дата: 23.05.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашият бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1160  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП “Конкурентоспособност”  
Водещ: Добър ден. В ефира на радио Фокус дойде времето на предаването Пари за вашия 
бизнес. Аз съм Радина Христова. В изданието днес очаквайте разговор с още един от 
успешните бенефициенти по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика, както и актуална информация от управляващия орган по оперативната програма. 
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти по ОП “Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Добър ден. В ефира на радио Фокус дойде времето на предаването Пари за вашия 
бизнес. Аз съм Радина Христова. В изданието днес очаквайте разговор с още един от 
успешните бенефициенти по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, както и актуална информация от управляващия орган по оперативната програма. 
Вашите въпроси, свързани с програмата може да представите на редакционните ни телефони 
и имейл, съответно 0882 802 802 и имейл radiofocus@focus-news.net.  
Следващите минути ни предстои разговор с Лидия Василева, чиято фирма е един от многото 
успешни бенефициенти по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”. Предприятието е създадено през 1997 г. и е специализирано в производството на 
изделия в областта на информационно-комуникационните и акустичните технологии. 
Разработените и произвежданите от фирмата продукти в областта на комуникациите, като 
усилватели на мощност, комутатори, антени, антена тунери и други са предназначени основно 
за професионални и радиолюбителски цели. Те са на челните места в съответните класации за 
този род изделия. Продуктите на фирмата се изнасят посредством мрежа от дистрибутори в 
повече от 90 страни в света. Основният проект на фирмата е изцяло насочен към постигането 
на конкурентоспособност на фирмата на международните пазари чрез инвестиция в модерна 
технология и оборудване за производство на продукти с високо качество и съответстващи на 
световните норми и изисквания. Успешното изпълнение на проекта води до доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на три металообработващи машини и широка гама измервателна 
апаратура, които ще доведат до значително подобряване ефективността на производството. 
Още за проекта, изпълнението му и резултатите след завършването му, очакваме от 
ръководителя – Лидия Василева.  
Лидия Василева: При първия проект бяха повече трудностите. Все пак е нужно човек да добие 
някакъв опит. И защото изискванията бяха по-завишени за първия. В смисъл, такива са 
изискванията на договарящия орган и към тях изискванията, предполагам. Книжнината беше 
повече. При втория проект малко се намалиха нещата. Сега, понеже продължаваме да 
работим, като че ли още така са се намалили книжата. Но определено, между първия и втория 
при предаване на финалния отчет, значително по-лесно мина. Ние ползваме услуги на 
консултант. Много съм доволна и от помощта, която договарящият орган, тези момичета, които 
отговаряха за нашите проекти. Всичко каквото сме попитали – навреме ни е отговорено, така, 
се желание да ни се помогне. Просто се усеща. Смятам, че много добре работят тези момичета 
и момчета, които са там. Нямам към тях никакви оплаквания. Всичко си беше, много леко мина, 
така, не сме имали някакви сериозни проблеми. Какво друго да ви кажа? Някакви препоръки? 
Може би, ако може още да се намалят тези документи, които ги изискват. Защото особено при 
първия проект едни и същи, при завършен някакъв етап от проекта, всичко това се преснимат 
документи, сканират се и т.н. И след това, при финалния отчет още веднъж цялата тази работа. 
Разбира се, при втория проект не беше точно така. Каквото бяхме отчели като етапи, след това 
при финалния резултат не трябваше отново да се правят. Има някакво, усеща се, че са 
намалили, гледат да намалят работата, която се изисква от нас.  
Репортер: Да, какво се промени във фирмата с изпълнението на двата проекта? Казахте, че сте 
получили ново оборудване, нови машини. Наложи ли се повишаването на квалификацията на 
работната ръка, и също така наемането на още хора. Как се отрази като цяло на фирмата това?  
Лидия Василева: Ами, много добре. значи, ние сме увеличили персонала почти с 10 човека – 
сумиране за двата проекта. Това са нови хора. Защото машините са съвсем нови, съвсем 
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машини, които в България може би да ги има на още едно-две места. И съвсем млади хора, 
които искат да се научат на ново, на нова техника да работят. Сега, да не говорим, че тези 
машини са много производителни. Отделно, че ние си свършваме много бързо нашата работа, 
за която сме ги купили. Отделно, вземаме поръчки на външни фирми, защото не можем да им 
запълним капацитета на тези машини. Просто пък да не говорим вече за качеството, което се 
получава при рязане, при огъване. Въобще страхотно повишихме качеството, 
производителността, количеството, увеличихме работниците. Просто много сме доволни от 
тази програма.  
Репортер: И сега и най-важното. Казахте всички позитиви до момента, които имате след 
изпълнението на двата проекта. А как оценявате фирмата си сега – по-конкурентноспособни ли 
сте? Все пак това е и името на оперативната програма.  
Лидия Василева: Да. По-конкурентноспособни, защото сме повиши качеството. Ние можем да 
отговорим вече на всякаква поръчка, която дойде, всичко свързано с обработка, с машини, 
цифрово-програмни машини. Досега, ако сме можели, след като направихме първия проект, ако 
можехме да режем различни дебелини вече на различни материали, цветни и черни, сега вече 
можем да обработваме на няколко, дори на 5 оси детайли – нещо, което много малко фирми 
могат да правят.  
Репортер: Предстои започването на новия програмен период – до 2020 г. Бихте ли 
кандидатствали отново по оперативната програма? Предстои тепърва схемите да бъдат 
оповестени и да бъде дадена повече информация. Но все пак, с опита, който имате досега, 
бихте ли се насочили отново към оперативната програма?  
Лидия Василева: Да, да. Определено, да. Знам, че ще има повече по иновации. Нашите 
изделия, имаме много неща, много иновации, но кандидатствайки в края на миналата година с 
един иновативен продукт, но не бяха класирани, много странно защо, и то много назад в 
класацията. Ще кандидатстваме пак, задължително.  
Репортер: Чухме Лидия Василева, управител на една от успешните фирми-бенефициенти по 
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Останете на 
честотите на радио Фокус.  
От управляващия орган по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” съобщиха, че на интернет сайта им вече е публикуван списък на проектните 
предложения, предложени за отхвърляне на етап Оценка на административното съответствие и 
допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Схема 
Енергийна ефективност и зелена икономика. Списъка може да откриете в линка, публикуван в 
съобщението на страницата. И още за схема Енергийна ефективност и зелена икономика. 
Ръководителят на договарящия орган на ОП “Конкурентоспособност” излезе с решение за 
одобрение на 15-ия доклад на оценителната комисия от проведена оценка по открита 
процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен 
срок за кандидатстване по схема Енергийна ефективност и зелена икономика – приоритетна ос 
2 Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда на 
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, както и Приложение 
номер 1 – Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране. С друго решение на 
ръководителя на управляващия орган на оперативната програма е изменен чл. 8 от общите 
условия към сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение на договорите, които 
предстои да бъдат включени по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”. Детайли по промените може да прочетете в публикувания линк в съобщението на 
управляващия орган. Подробностите по трите съобщения, документите, свързани с тях, както и 
най-актуалната информация за ОП “Конкурентоспособност” може да намерите на сайта на 
управляващия орган – www.opcompetetivnost.bg.  
Така завършва предаването Пари за вашия бизнес за днес, 23 май. Бъдете с нас отново 
следващия петък във времето между 10 и 10.30 часа.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 1,16  
Брой думи: 1131  
 
 
Резюме: - Г-жо Косева, в колко държави по света ядат българско кисело мляко със закваски на 
"Ел Би Булгарикум"?  
- Като фирма с дългогодишни традиции при производството и експорта на млечни продукти и 
закваски "Ел Би Булгарикум" е марка, наложила се на пазари в Европа, Африка, Южна Америка, 
Близкия и Далечния изток. Един от стратегическите ни партньори е японската корпорация Meiji 
Co., която успешно продава кисело мляко по лиценз на "Ел Би Булгарикум" вече над 40 години.  
 
Заглавие: Мая Косева, председател на съвета на директорите на "Ел Би Булгарикум": 
След Япония българското кисело мляко е и в Китай  
Подзаглавие: "Ел Би Булгарикум" има колекция от над 100 вида закваски  
Автор: Тихомир ТОНЧЕВ  
Текст: - Г-жо Косева, в колко държави по света ядат българско кисело мляко със закваски на 
"Ел Би Булгарикум"?  
- Като фирма с дългогодишни традиции при производството и експорта на млечни продукти и 
закваски "Ел Би Булгарикум" е марка, наложила се на пазари в Европа, Африка, Южна Америка, 
Близкия и Далечния изток. Един от стратегическите ни партньори е японската корпорация Meiji 
Co., която успешно продава кисело мляко по лиценз на "Ел Би Булгарикум" вече над 40 години. 
В края на април в Шанхай, Китай, се проведе среща с ръководството на китайския завод на 
Meiji, открит в началото на годината. На нея бяха обсъдени стратегията и възможностите за 
развитие на производството и продажбата на кисело мляко с българска закваска на китайския 
пазар, чиито перспективи са големи предвид постоянно нарастващото търсене с 10% годишно 
на такива продукти.  
- Има ли интерес български закваски да се продават и в други държави?  
- Българското кисело мляко е национален продукт и незаменима храна у нас от векове. 
Специфичният му вкус и аромат, високата хранителна и диетична стойност доведоха до голямо 
търсене и добра пазарна реализация на продукта не само в България, но и в чужбина. Нашите 
закваски са създадени от млечнокисели бактерии, първоначално изолирани и селекционирани 
от природни източници в различни географски райони на България, от оргинални домашно 
приготвени млечни продукти или от сурово мляко. Закваските съдържат щамове млечнокисели 
бактерии, идентифицирани по стандартите на Международната федерация по млекарство (IDF) 
и селекционирани по технологични свойства.  
- Колко различни закваски има в колекцията на "Ел Би Булгарикум"?  
- В резултат на задълбочена научноизследователска работа днес "Ел Би Булгарикум" ЕАД 
разполага с най-голямата в България колекция от над 1000 млечнокисели бактерии и над 100 
различни комбинации закваски. Също така притежава и най-богатата колекция от пробиотични 
микроорганизми в България. По брой щамове от двете бактерии на киселото мляко Lactobacillus 
bulgaricus и Strepococcus thermophilus колекцията ни е сред най-богатите в света.  
- С какво закваските ви са уникални и превъзхождат тези на конкурентите?  
- Изключителните качества на българското кисело мляко се дължат основно на българската 
закваска - симбиотична комбинация между Lactobacillus bulgaricus и Strepococcus thermophilus, 
природноклиматичните условия в България и уменията на нашия народ. България е от малкото 
страни, които могат да се гордеят с традиционни млечни продукти, направили я известна по 
целия свят. "Ел Би Булгарикум", като основен научен център в млечния отрасъл, е активен 
участник в разработването на стандарти за производството на традиционните продукти и 
международната им защита. Държавата се ангажира със съхраняването на идентичността на 
българското кисело мляко, като Министерският съвет взе решение за даване право на "Ел Би 
Булгарикум" ЕАД да предоставя на своите лицензополучатели правото да ползват името 
"България" при маркетирането на киселото мляко, произведено съгласно лицензионните 
договори. Това е показателно за значението, което отдава държавата за запазване 
идентичността на българското кисело мляко.  
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- Как се справя едно държавно предприятие с частните конкуренти в производството на млечни 
продукти?  
- Трудно. Към момента на нашия пазар има над 250 български производители на млечни 
продукти, без да броим представените на пазара чуждестранни фирми. "Ел Би Булгарикум" 
ЕАД като единственото държавно предприятие в бранша спазва всички правила и закони, 
грижейки се и за своите служители. Активно съдействаме на Министерството на земеделието и 
храните за регулирането на млечния сектор в България и преодоляването на "сивия". 
Необходимо е всички млекопреработвателни предприятия да реализират дейността си при 
равни условия. Ние сме не просто един от многото прогоюдители на млечни продукти в 
България - напротив, производственото направление е в известна степен съпътстващо в 
профила на компанията и то има за цел по-скоро поддържане на бранда LB Bulgaricum и 
съхранение на българските рецептури и традиции. Важна част от дейността на дружеството са 
разработването, доброто управление, опазването и предоставянето на технологии и ноу-хау, 
интелектуална собственост и закваски за млечни продукти. Компаниите от сектора, търсещи 
автентични и качествени закваски за собственото си производство, предпочитат да ги закупуват 
от нас.  
- Планирате ли пускане на нови продукти на пазара?  
- Разбира се, една от основните ни цели е разработването на нови поколения закваски и 
формули за здравословни храни, като същевременно с това съхраним и традициите в 
производството на оригиналните български млечни продукти. Един от най-новите продукти е 
полибактериалният препарат, който представлява сух концентрат от няколко бактериални щама 
с комплекс от пробиотични свойства. Той спомага за профилактика на високите нива на 
холестерола, има антиоксидантна активност и имуностимулиращ ефект. Особено важно е да се 
отбележи, че откриването на щам с имуностимулиращ ефект, принадлежащ към бактериалния 
вид L. bulgaricus, е изключителна рядкост. Още по-важно е, че този ефект е клинично доказан. В 
продукта могат да се добавят и други бактериални щамове с по-богат комплекс от полезни 
свойства. Продуктът е и с повишената усвоимост на протеиновата материя, дължаща се на 
частичното разграждане на протеините до по-бързо и лесно усвоими вещества.  
- Какви са финансовите резултати на "Ел Би Булгарикум"?  
- За 2013 г. "Ел Би Булгарикум" ЕАД отчита положителен финансов резултат с балансова 
печалба в размер на 648 000 лв., което е ръст от 25,8% спрямо предходната година. Нарастват 
и приходите от продажби с над 3 000 000 лв., като общият им размер е 15 637 000 лв.  
Рентабилността на приходите от продажби е 9,64%. Това е тенденция на поддържане на високи 
равнища и съответно за запазването на добър финансово-икономически статус на дружеството 
като цяло. Положителните резултати дават възможност значително да се ускори 
инвестиционният процес и по този начин да поддържа своята конкурентоспособност.  
Дадохме добър старт и на тази година, като за първото тримесечие "Ел Би Булгарикум" отново 
отчита балансова печалба от 647 000 лв. Приходите от продажби бележат ръст от 444 000 лв. 
спрямо същия период на 2013 г. и достигат 4 023 000 лв.  
- Как се снабдявате със суровина? Има ли достатъчно българско сурово мляко?  
- Компанията произвежда сирене и кашкавал, които изнася по целия свят - Европа, Близкия 
изток, Австралия и САЩ. Зад тази качествена продукция не стои само модерното оборудване, 
но и качествената суровина. Изкупуваме основно краве мляко, по-малко овче и козе, изцяло от 
български ферми, категоризирани в първа група.  
Голяма част от производителите на млечни продукти се снабдяват със суровина от чужбина, но 
ние държим продуктите ни да са изцяло български, което включва и самата суровина.  
- Предвиждате ли нови инвестиции в производствените центрове във Видин и София?  
- В момента дружеството има подписани договори за два проекта по ОП 
"Конкурентоспособност" на стойност близо 7,8 млн. лева. Чрез тях се финансират 
производствените мощности за базите ни в София и Видин, както и научноизследователският 
център на "Ел Би Булгарикум". Новото оборудване ще помогне за разработването и 
внедряването на нови поколения закваски, функционални храни и пробиотични продукти.  
***  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 1,5  
Брой думи: 1070  
 
 
Резюме: Тази година за развитието на иновациите правителството е отделило 20 млн. лв., 
половината от които са насочени към Националния иновационен фонд (НИф), заяви Евгений 
Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП), на откриването на 14-ото издание на форума "Бизнес растеж 
с иновации". Събитието се състоя на 22 май 2014 г. в Sofia Event Center в столицата и се 
проведе под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. 
Даниела Бобева и със съдействието на ИАНМСП.  
 
Заглавие: 20 млн. лв. за иновации за тази година отпуска кабинетът  
Подзаглавие:  
Автор: Констанца ГРИГОРОВА  
Текст: Тази година за развитието на иновациите правителството е отделило 20 млн. лв., 
половината от които са насочени към Националния иновационен фонд (НИф), заяви Евгений 
Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП), на откриването на 14-ото издание на форума "Бизнес растеж 
с иновации". Събитието се състоя на 22 май 2014 г. в Sofia Event Center в столицата и се 
проведе под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. 
Даниела Бобева и със съдействието на ИАНМСП.  
"НИФ се управлява от нашата агенция и за тази седма поредна сесия за него са предвидени 6,2 
млн. лв. Това е финансова схема, която е изключително ефективна - практиката до този момент 
е показала, че усвояемостта на средствата е 81%. Ако в предходната шеста сесия бяха 
подадени 63 проекта, сега имаме 152", допълни Иванов.  
Поради неотложен ангажимент вицепремиер Даниела Бобева беше възпрепятствана да 
присъства лично на форума, но изпрати поздравителен адрес към аудиторията. В него тя 
цитира данни, според които степента на иновативност в българските компании е ниска, в 
резултат на недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и висшите учебни 
заведения. Българските малки и средни предприятия са на 108-мо място от 148 държави по 
отношение на бизнес сложност и иновации. България е на последно място в ЕС по 
иновационно представяне. В посланието си вицепремиерът изтъква, че има сектори, които се 
развиват добре в технологично отношение и не отстъпват на най-напредналите държави. "По-
обстоен анализ и заключения може да се видят в проекта на Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност", който бе одобрен на 21 май от Министерски съвет", посочи Бобева. 
На същата дата кабинетът одобри проектите на още две оперативни програми - "Региони в 
растеж" и "Наука и образование". Разработена е и е приета и нова национална стратегия за е-
управление с времеви хоризонт 2020, и пътна карта за нейното управление.  
"Тази година конференцията е с изцяло обновен формат - засилен акцент върху дискусионната 
част. Друг нов елемент в събитието е, че наред с общовалидните теми, като как да изберем 
подходящото технологично решение за нас и управлението на промяната, сме се спрели на два 
конкретни бизнес процеса - управлението на производството и управление на веригата за 
доставки", съобщи Недялка Йоловска, управител на ICT Media.  
Йоловска цитира резултати от специално проучване, направено от списание CIO България през 
март т. г. сред български компании от различни индустрии по повод планираните и реализирани 
проекти за внедряване и обновяване на бизнес софтуер, както и предизвикателствата за 
осъществяване на тези проекти. Най-често реализираните проекти през последните 2 години са 
свързани с внедряване и обновяване на ERP системи, BI и мобилни решения, специализирани 
бизнес системи.  
Повечето от участниците в проучването се въздържат от преки инвестиции в нови софтуерни 
продукти, но за сметка на това голямо внимание се обръща на проектите за интеграция на 
данни и приложения. За развитието на своята информационна среда организациите прилагат 
разнообразни комбинации от подходи, но във все по-голяма степен разчитат на услугите на 
специализирани ИТ компании. Купуването на готови решения и привличането на 
специализирана фирма за внедряването е подход, който използват 73 на сто от участниците в 
проучването на сп. CIO България, докато през последните 2 години те са били около 60 
процента. Сред изброените предизвикателства при внедряването и развитието на системи за 
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управление на бизнеса участниците посочват реализацията на необходимите софтуерни 
разработки и процеса на тестване, финансирането на проектите, съобразяването с 
наследените системи, избора на конкретна система и т.н.  
"Темата за развитие на бизнеса чрез иновации е актуална, защото икономическата среда, в 
която се развиваме, е изключително динамична. В България все още стоим в криза и именно 
иновативният подход, креативното мислене е един основен фактор, който помага на фирмите 
да оцелеят в тази динамична среда. Една компания, колкото и голяма да е тя, ако не акцентира 
именно върху иновациите, върху приложението на науката, и най-добрите постижения в своята 
дейност, рано или късно нищо добро не я очаква", посочи Евгений  
Иванов.  
"Основният фактор, за да иновираш, е да "ти стиска", което означава да си наистина смел, за 
да направиш нещо ново. Най-важната предпоставка за развитието е човек да иновира 
постоянно", подчерта Орлин Дочев, управляващ партньор на "Некст Консулт".  
"Като представител на SAP и собственик на компания от малкия и среден бизнес, темата за 
иновациите и как ние възприемаме системите и как ги прилагаме в ежедневните си процеси е 
актуална тема за мен. И в двете си роли се сблъсквам с една и съща ситуация - системи, които 
вече не съществуват - големи, тромави и трудни за употреба. Това се променя бързо и се 
усеща чрез иновациите в системите, в начина, по който работим с приложенията, както и в 
начина, по който събираме, трансформираме, анализираме данни и ги споделяме. Наблюдавам 
тези промени и на българския пазар, на база разговори с мои колеги", заяви Барет Конуей, 
"Глобални клиентски операции", "Мобилни решения" в SAP.  
"Когато всички рисуваме схемите за изпълнение на проектите, и описваме дейностите, които 
трябва да извършим, когато сме решили да внедряваме нова информационна система, всички 
слагаме една точка "Управление на промяната". След това, зад тази точка не съм видяла нещо 
повече от комуникационен план, и очакваме, че промяната ще се случи, защото имаме спонсор 
и екип по проекта. Промяната е всеки ден сред нас. Наблюдават се колосални темпове на 
промени - нови бизнес модели, изчезване на цели бизнеси, изменят се и изискванията и 
очакванията на потребителите - начинът, по който ги обслужват организациите, начинът, по 
който комуникират с организацията и компанията, както и промяна в хората - в начина, по който 
служителите очакват да работят в организацията и да функционират офиса и системите, да 
бъдат мобилни и свързани навсякъде, нещо повече - системите да не ги обременяват", обясни 
Лозина Алексиева, съдружник "Управленско консултиране" в KPMG в България.  
"Компютризацията се развива, но 10 пъти по-бързо се развиват потребителите на 
технологиите", каза Орлин Дочев.  
Той цитира данни от изследване на IBM, според което 66% от компаниите не познават 
клиентите си в дълбочина. Според Дочев, в тази област ситуацията в България е по-зле. "Как 
ще ни обслужват добре, при положение че не ни познават?", риторично попита той. Друго 
проучване пък показва, че 2/3 от компаниите се чувстват неподготвени за социалните и 
мобилните технологии. Комуникацията през социални мрежи задминава тази през email, каза 
Дочев. Според анализ на Comscore, социалните мрежи буквално "изяждат" Интернет.  
Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с най-актуалните 
технологични решения за управление на бизнеса, предлагани от компаниите  
Некст Консулт, Атос България, SAP България, Antipodes, KPMG в България, Application Software 
Systems, БГ Бизнес Солюшънс, БизнесСофт, Near Soft, Bulnex, Немечек, Sqilline, Варна Бизнес 
Сървисиз.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29  
Брой думи: 835  
 
 
Резюме: Рекордна по отношение на държавните харчове се очертава да бъде 2014-а. 
Изпълнителната власт, общините и администрацията са вдигнали дотолкова оборотите, че 
направените от тях разходи за строителство, доставки и услуги през първите четири месеца на 
годината са почти толкова, колкото за цялата 2010-а. Точната сума надхвърля 3 млрд. лв. и ако 
същите темпове на плащанията се запазят до края на декември, то общият обем на 
разпределените от държавата средства ще е над 9 млрд. лева. Само за сравнение, сегашният 
рекорд е от 2013-а, когато възложените договори по обществени поръчки бяха 8.04 млрд. лева.  
 
Заглавие: Харчовете от наше име ще надхвърлят 9 млрд. лева  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Рекордна по отношение на държавните харчове се очертава да бъде 2014-а. 
Изпълнителната власт, общините и администрацията са вдигнали дотолкова оборотите, че 
направените от тях разходи за строителство, доставки и услуги през първите четири месеца на 
годината са почти толкова, колкото за цялата 2010-а. Точната сума надхвърля 3 млрд. лв. и ако 
същите темпове на плащанията се запазят до края на декември, то общият обем на 
разпределените от държавата средства ще е над 9 млрд. лева. Само за сравнение, сегашният 
рекорд е от 2013-а, когато възложените договори по обществени поръчки бяха 8.04 млрд. лева.  
Сега се наблюдава и една доста интересна тенденция. Ако преди най-много пари отиваха за 
строителство, което е разбираемо, след като повечето оперативни програми финансират 
инфраструктурни проекти, то основно перо на държавните разходи вече са доставките. За 
осигуряването на горива, самолетни билети, канцеларски материали, компютърна и друга 
техника, обзавеждане, автомобили и т. н. са отишли над 1.59млрд. лв. от споменатите три 
милиарда. И след като през същия период на 2013-а тези разходи са били около 960 млн. лв., 
то ръстът е почти 70 процента. Но на какво точно се дължи той е трудно да се каже. Сигурно е 
едно - стремглавото увеличение на парите за чиновническите нужди не може да се оправдае с 
поскъпването на купуваните стоки, тъй като има дефлация.  
Поръчките, свързани със строителството, са глътнали 1.11 млрд. лв. от януари до края на 
април, което е с около 20% под постижението от миналата година. Въпреки това обаче сега 
държавата харчи в пъти повече средства за инфраструктурни обекти, отколкото при 
управлението на Бойко Борисов, който се хвалеше именно с градежите на пътища, метро, 
спортни зали... За цялата 2010-а например, когато бяха подписани договорите за изграждането 
на магистралите "Тракия" и "Марица", по това направление са отишли едва 1.42 млрд. лева. 
Спрямо 2012-а пък сегашните разходи за строителство са с 30 на сто по-високи.  
При договорите за услуги като почистването, преводите, процесуалното представителство, 
одитите, телефонните разговори и други, няма особена разлика - за първото четиримесечие за 
тях са похарчени 330 млн. лева. За същите услуги през цялата 2013-а са отишли над един 
милиард лева. През 2012-а сумата е 924 млн. лв., а година по-рано - малко над един милиард.  
Междувременно от публикувания неотдавна годишен доклад за дейността на Агенцията за 
обществени поръчки могат да се научат и други доста любопитни данни. Например за 
последните четири години броят на възложителите се увеличава от 2585 до 5302. Което ясно 
показва, че след като през този период не са създадени двойно повече нови органи на 
централната и местната власт, то много от публичните институции и дружества преди изобщо 
не са провеждали търгове за строителство, доставки или услуги.  
Значително се увеличава и броят на изпълнителите - от 14 700 преди четири години до 20 490 
за 2013-а, което означава, че много повече фирми успяват да се наредят на държавната софра. 
Но по-интересното в случая е друго. Ако се доверим на статистиката, излиза, че приказките как 
едни и същи компании обират всички държавни поръчки въобще не са верни. Конкретно през 
миналата година, при посочения по-горе брой на изпълнителите, са били подписани 22 779 
договора.  
Внимание заслужава и въпросът за контрола над обществените поръчки. Още повече че с 
увеличаването на разходите неминуемо нарастват и изкушенията и възможностите за 
злоупотреби. Множеството проверки на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 
инспекция недвусмислено доказват, че нередностите при публичните търгове стават все 
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повече. В над 60% от случаите се установяват административни грешки, а в между 70 и 85% - 
опити за манипулиране на процедурите.  
Любопитно е също така, че през 2013-а в Агенцията за обществени поръчки са постъпили 1655 
преписки за осъществяване на предварителен контрол, което е около 1.5 пъти повече от 2012-
а. Но броят на чиновниците, които осъществяват контрола, съвсем не се е променил. За 
миналата година са били инспектирани процедури на обща стойност 4 562 975 948 лв. без ДДС, 
като за 2 280 617 166 лв. вече има сключени договори. Най-висок дял заемат обществените 
поръчки, чието изпълнение е финансирано по оперативната програма "Околна среда" - 35 
процента. На следващото място са конкурсите в изпълнение на проекти по програмата 
"Регионално развитие" - 20%, следвани от тези по Програмата за развитие на селските райони- 
19%, "Развитие на човешките ресурси" (8%), "Транспорт" (6%), "Конкурентоспособност" (6%) и 
"Административен капацитет" (5%).  
Основните грешки на възложителите, които проверяващите откриват, са четири. Най-често се 
пропуска вписването на задължителна информация в обявлението като количество и обем на 
съответната поръчка, схема и условия на плащане... Друг проблем е че не се посочва 
изричното в документацията, че наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 от Закона за 
обществените поръчки (открито производство по несъстоятелност, лишаване от правото да се 
упражнява определена професия, неизпълнение по договор за обществена поръчка и т. н.) 
води до отстраняване на участника. Има и грешки, свързани с неправилно дефинирани 
критерии за допустимост или показатели за оценка на офертите. Най-баналното е обаче 
неправилното определяне на срока за закупуване или получаване на документацията за 
участие. Понякога просто не се взема под внимание, че срокът изтича в неработен ден и 
реално претендентите може да се окажат прецакани, ако чакат последния момент.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени през седмицата решението на 
изпълнителния директор на "София Тех Парк" АД за класиране на участниците и избор на 
изпълнител на обществената поръчка с предмет "Инженеринг на обект "Иновационен форум". 
Тя е на стойност 5 378 000 лв. (без ДДС) и се финансира по оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: КЗК резна поръчка на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан САВОВ  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени през седмицата решението на 
изпълнителния директор на "София Тех Парк" АД за класиране на участниците и избор на 
изпълнител на обществената поръчка с предмет "Инженеринг на обект "Иновационен форум". 
Тя е на стойност 5 378 000 лв. (без ДДС) и се финансира по оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
Процедурата започна през есента на миналата година и включва проектиране и строителство 
на сграда с две многофункционални зали за конференции, срещи и събития. Основната зала 
ще е разположена на партерен етаж и ще позволява преграждане, така че да се ползва като 
три отделни помещения със самостоятелни входове и две фоайета към тях. Втората зала ще е 
разположена в сутерена и ще има директен излаз към амфитеатрален терен и кухня.  
След разглеждане на документацията на потенциалните кандидати, от "София Тех Парк" 
вземат на 24 февруари решение, с което класират на първо място "Монолит София" АД. Само 
че трима от загубилите го обжалват - ДЗЗД "Парк сити" ("Техноекспортстрой" ЕАД, "Ултрастрой" 
ЕООД", "Булдени" ООД и "Архонт" ЕООД), "ГБС Пловдив" АД и Обединението "НТП 2013" 
("Екса" АД, "Контракс" АД). От "Парк сити" твърдят, че са отстранени от процедурата 
незаконосъобразно, с аргумента "некоректност" на техническата документация. Те посочват, че 
титулярният член на оценителната комисията Цвета Шопова - външен експерт по строително-
монтажни работи, е заместена от архитекта Иво Калчев. Документацията за класирането обаче 
е подписана от Шопова, а не от Калчев, участвал в работата на оценителите. Юристите на 
консорциума отбелязват също така, че офертите на участниците, класирани от първо до пето 
място в крайното класиране, не покриват редица от минималните изисквания на възложителя, 
като например оборот за предишните три години в размер на 16 млн. лв., оборот от договори, 
сходни с предмета на поръчката за 10 млн. лв., представяне на задължителните застраховки.  
Срещу отстраняването си от процедурата възразяват и другите двама претенденти. Но техните 
аргументи явно са се оказали неубедителни и антимонополистите са уважили единствено 
жалбата на ДЗЗД "Парк сити", връщайки процедурата на етап разглеждане на техническите 
предложения. Ръководството на "София Тех Парк" ще трябва да плати и 1700 лв. на ДЗЗД 
"Парк сити" за направените разноски.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 34  
Брой думи: 1233  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика "( 2007-2013) 
до окончателното й приключване през 2015 г. ще бъде преизпълнена, убедена е Ели 
Милушева, директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и 
ръководител на управляващия й орган към Министерството на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: Ресурсите на общността създават "отличници"  
Подзаглавие:  
Автор: Мариета ВЕЛИНОВА  
Текст: Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика "( 2007-
2013) до окончателното й приключване през 2015 г. ще бъде преизпълнена, убедена е Ели 
Милушева, директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и 
ръководител на управляващия й орган към Министерството на икономиката и енергетиката.  
Само за последните три години е приключила работата по 2043 проекта (от общо 3600) на 
обща стойност 2.280 млрд. лева. Това на практика е преобладаващата част от общото 
финансиране за всички години, което за приключващия програмен период 2007-2013 г. е 1.162 
млрд. евро. Информацията от последните дни е, че вече са договорени 106% от реализацията 
на финансовите инструменти. Това е възможно по силата на министерско постановление (№ 
121), което допуска с 10% да бъде надвишено предварително определеното за програмата 
финансиране. Този ресурс на практика се освобождава от самата програма, тъй като при 
всички случаи има малка част на неизпълнени договори, които не са повод за проблеми. Добре 
е обаче те да не надхвърлят този минимален двупроцентов риск, за да не бъдат налагани 
"корекции" на отпуснатия ресурс. В повечето случаи това се случва, тъй като някои от 
бенефициентите не успяват да осигурят своята част от финансирането на вече одобрен 
проект.Техният ангажимент в различните случаи варира от 20 до 50 на сто от предвидените за 
реализацията му средства.  
До края на годината остава да бъдат окончателно завършени и подписани договорите за 
последните 50 млн. евро. В момента в процес на изпълнение са над 1000 договора.  
Българският бизнес май започва да се ориентира все по-добре във възможностите за 
използване на европейските ресурси. За това говорят представените над 1600 проекта, 
предвиждащи технологично обновяване на малките и средните фирми. От тях обаче могат да 
бъдат одобрени едва 146, коментират от управляващия орган. Ето защо е изключително 
наложително хората, които участват в комисиите за пресяването, не само да са истински 
професионалисти в работата си, но и да не са обвързани с конюнктурни политически или 
бизнес интереси.  
Това, разбира се, на нашата географска ширина в повечето случаи се оказва "мисия 
невъзможна". Хубавото е, че след всички гафове, които страната ни направи в тази посока, 
институциите в Брюксел са станали изключително бдителни и успяват все по-добре да 
контролират администрацията ни. Проверките им са безбройни, а въведеното 45-дневно 
публично обсъждане на всеки нов пакет проекти, които предстои да бъдат одобрени, е една от 
добрите практики, с които се опитваме да "измием срама от челото" след предишните 
прегрешения на българските ведомства.  
Освен най-големите проекти, за които в. "БАНКЕРЪ" неведнъж е писал - "Технологичен парк 
София" (48 млн. лв.) и "Интерконекторната газова връзка България-Сърбия" (95 млн.лв.), прави 
впечатление, че все повече интересни и добре реализирани проекти на различни малки и 
средни български компании вече са факт.  
Пример за добра практика е завършеният с европейско финансиране проект "Пасивна оптична 
мрежа тип FTTB - гр. Видин" на видинското търговско дружество "Вида оптикс - ТВВ" ООД. 
Негов управител е Пламен Николов. Фирмата е локален доставчик на интернет услуги и 
телевизия за Видин и за околните му населени места. Продуктовото портфолио на фирмата 
включва разнообразни интернет услуги с гарантирано качество чрез използването на най-
модерните технологии. Фирмата разполага с обширна инфраструктура, като мрежата й 
обхваща територията на област Видин. Компанията се е насочила към развиване на обхвата на 
предлаганите услуги на телекомуникационния пазар в България (на местно и национално ниво). 
Потребителите й са и частни физически лица, и големи корпоративни клиенти като банки, 
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държавни и обществени институции и медии. Общата стойност на договорените средства по 
проекта е 1 262 686.14 лв., а договорената безвъзмездна помощ е 883 880.30 лева.  
Изпълнението на проекта е приключило в края на септември миналата година и всички 
направени разходи по него вече са одобрени и изплатени. Вече е изградена нова иновативна 
оптична мрежа с високо качество и капацитет да поеме огромен пренос на информация . Освен 
това е енергоспестяваща и не замърсява околната среда.  
Друг любопитен проект реализиран по приоритетна ос "Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", е този на разградското акционерно 
дружество "РУБЕЛЛА БЮТИ", управлявано от Красимир Митев. Козметичната компания, която 
има близо 20-годишни традиции в производството и търговията с хигиенни и козметични 
продукти, е реализирала с европейската помощ проект за "внедряване на специализирана 
софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на 
качеството". В резултат на изпълнението му е извършен предварителен анализ, разработена е 
и е внедрена Специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на 
материалните потоци и управление на качеството Microsoft Dynamics TM NAV. Чрез нея се 
оптимизират работните процеси в областта на складовите дейности, на производството и 
управлението на качеството. Тези положителни промени от своя страна помагат за повишаване 
на производителността на труда, за намаляване на себестойността на продукцията и достигане 
на качество, кореспондиращо на водещите световни производители. Договорените средства за 
проекта са 422 503 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 316 877.25 лева. Изпълнението 
на проекта е приключило в края на октомври миналата година и вече се отчита ефект от него - 
сериозен ръст в повишаване на производителността на труда, съкращаване на сроковете за 
изпълнение на поръчките и намаляване на себестойността на продукцията, а оттам и ръст на 
приходите на компанията.  
Друг проект, който е категоризан в графата "добри практики", е на регистрираното по ЗЗД 
дружество "Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии", в което 
влизат "Строителна механизация" АД, Университет по архитектура, строителство и геодезия и 
община Казанлък. Реализиран е проект "Създаване на Европейски център за развитие на 
екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи. "Той влиза в обхвата на 
приоритетна ос 1 -"Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности". В 
резултат на реализацията му Технологичният център разполага с по-благоприятна основа за 
постигане на желаните резултати. Общата стойност на договорените средства по проекта е 6 
662 683 лева. Договорената безвъзмездна финансова помощ е била на стойност 3 331 341.50 
лева. Проектът е завършен в края на миналата година, но очевидно не всички разходи по него 
са били признати, тъй като на бенефициента са изплатени 3 316 816 лева.  
По процедурата "Инвестиции в "зелена индустрия" финансиране за свой проект за 2 450 242.34 
лв. е спечелило шуменското акционерно дружество "ХЕРТИ". Негови управители са Захари 
Захариев и Александър Юлиянов. Компанията има 20-годишен опит в производството на 
алуминиеви, пластмасови и композитни капачки. Качеството е считано за най-важния приоритет 
при задоволяване на нуждите и изискванията на клиентите - водещи световни производители 
на високо- и слабоалкохолни напитки, вина, тихи и газирани минерални води, плодови сокове, 
зехтин, лекарства. Продуктите му са познати в над 50 страни по света. С помощта на 
европейските средства компанията се е сдобила с две нови модерни машини - лакираща и 
печатаща. По данни на управляващия орган реализацията на този проект е довела до 
намаляване на енергоемкостта на производството, до увеличаване на производствения 
капацитет на предприятието, подобрили са се пазарните му позиции, качеството на 
продукцията. А автоматизирането и оптимизирането на производствения процес в 
предприятието е довело до намаляване на себестойността на продукцията. Договорената по 
проекта безвъзмездна помощ е в размер на 1 225 121.17 лв., но и тук очевидно са били 
направени корекции, тъй като изплатената на бенефициента сума е 1 200 967.16 лева. 
Проектът е завършен в края на миналата година.  
Подобни проекти не са малко. Повечето от тях вече са напълно приключили, а реализацията им 
безспорно е дала сериозно рамо на немалко български компании. И дано това са първите 
крачки, които нашите производители правят на пътя, който води до ускоряването на развитието 
на българската икономика, за да не се окаже, че икономическият ръст, с който започнахме да се 
хвалим, се формира единствено на база привлечени европейски средства...?!  
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Страница: 34  
Брой думи: 540  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020-а се разработва 
в диалог с представители на всички заинтересовани страни (социалните партньори) с цел 
идентифициране на действителните нужди на бизнеса и постигане на конкурентоспособно 
развитие на икономиката. 
В периода април 2013 - май 2014 бяха проведени три заседания на Тематичната работна група 
за разработване на програмата. Проведохме и два кръга неформални технически консултации 
със службите на Европейската комисия. Получените коментари и предложения и становищата 
на ЕК са взети предвид при разработването на проекта на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за следващия програмен период. 
 
Заглавие: Ели Милушева, директор на Главна дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката: Преговаряме 
за повече средства през следващия програмен период  
Подзаглавие:  
Автор: Мариета ВЕЛИНОВА  
Текст: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020-а се 
разработва в диалог с представители на всички заинтересовани страни (социалните партньори) 
с цел идентифициране на действителните нужди на бизнеса и постигане на 
конкурентоспособно развитие на икономиката.  
В периода април 2013 - май 2014 бяха проведени три заседания на Тематичната работна група 
за разработване на програмата. Проведохме и два кръга неформални технически консултации 
със службите на Европейската комисия. Получените коментари и предложения и становищата 
на ЕК са взети предвид при разработването на проекта на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за следващия програмен период. Предстои той да бъде одобрен от 
Министерския съвет и изпратен в Европейската комисия до края на май 2014, за да могат да 
стартират официалните преговори за одобрение на програмата.  
Основните предизвикателства, които отправя програмата, са постигане на ускорен темп на 
растеж на икономиката с цел "догонващо развитие" и гарантиране на устойчив темп на растеж - 
с акцент върху екологията и енергетиката. За нея са предвидени 1201.82 млн. евро от ЕФРР, 
като общият бюджет на програмата с включено националното съфинансиране възлиза на 
1413.91 млн. евро. В проекта на програмата, след отразяване на коментарите на 
Еврокомисията от 9 май, са формулирани четири приоритетни оси:  
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Технологично развитие и иновации" е насочена към предоставянето на 
подкрепа на предприятията за инвестиции в НИРД и иновационна дейност - обхваща 20.88% от 
ресурса по програмата, или 295 282 553 евро. Индикативните дейности включват: подкрепа за 
партньорства/сътрудничества между предприятията, научните среди и бизнеса; подкрепа за 
разработване и внедряване на иновации; подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за 
иновации и изследвания, вкл. и Фаза 2 на проекта за научно-технологичен парк "София Тех 
Парк".  
ПРИОРИТЕТНА ОС 2: "Предприемачество и капацитет за растеж" е насочена към 
предоставянето на подкрепа на МСП за развитие на предприемачеството и подобряване на 
производствения капацитет за растеж - обхваща 51.01% от ресурса по програмата или 721 260 
600 евро. Индикативните дейности включват: подкрепа за предприемачеството чрез финансови 
инструменти; насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и 
регионални предизвикателства; усъвършенстване на технологиите и производствените 
процеси; подкрепа за дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на 
бизнеса и експортния потенциал;  
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" е насочена към реализирането на 
мерки за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията - обхваща 25.16% от ресурса по 
програмата, или 355.7 млн. евро. Индикативните дейности включват: инвестиции в 
енергийноефективни технологии и ВИ за собствено потребление; енергийна ефективност на 
промишлени сгради; подкрепа за изпълнение на Фаза 2 на проекта за междусистемна газова 
връзка България-Сърбия; подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване 
на ефективното използване на ресурсите в групи предприятия.  
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Като интегрална част от трите приоритетни оси са идентифицирани инвестициите, насочени 
към създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови 
и/или съществуващи агенции, организации и ведомства, които пряко да допринесат за 
повишаване на иновативността и конкурентоспособността на предприятията в страната.  
ПРИОРИТЕТНА ОС 4 "Техническа помощ" е насочена към предоставянето на подкрепа за 
управлението, прозрачността и бенефициентите по програмата - обхваща 2.95% от ресурса по 
ОПИК, или 41.6 млн. евро.  
В проекта на програмата се предвижда секторно фокусиране на интервенциите в 
съответствие с Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 
2014-2020 (приета с РМС 37/21 януари ) и проекта на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация 2014-2020.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 37  
Брой думи: 942  
 
 
Резюме: Младата индустрия за финансиране на стартиращи компании започна силно годината. 
Няколко проекта, подбрани от акселераторските програми, вече привлякоха допълнителен 
ресурс от външни инвеститори. Сега дойде моментът и за първите вложения на фонда за 
рисков капитал NEVEQ II. След известно забавяне той вече е избрал два проекта за 
финансиране и активно разглежда нови.  
 
Заглавие: С три милиона напред  
Подзаглавие: Инвестиционният фонд NEVEQ II избра първите си две инвестиции  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Младата индустрия за финансиране на стартиращи компании започна силно годината. 
Няколко проекта, подбрани от акселераторските програми, вече привлякоха допълнителен 
ресурс от външни инвеститори. Сега дойде моментът и за първите вложения на фонда за 
рисков капитал NEVEQ II. След известно забавяне той вече е избрал два проекта за 
финансиране и активно разглежда нови.  
Първите три милиона  
По 1.5 млн. долара фондът ще вложи в две компании с български съоснователи, поясни Павел 
Езекиев, управляващ партньор в NEVEQ II.  
Единият проект е насочен към огромния пазар на имоти в Южна Америка. Той се казва 
DreamApps и разработва платформа за агрегиране на оферти за отдаване под наем и 
продажба на жилища. Тя вече работи в Бразилия, Аржентина и Чили и в момента има около три 
милиона уникални потребителя. Генерирал е и първите си приходи, възлизащи засега на около 
50 хил. долара.  
По думите на Езекиев проектът се разработва от опитен български и латиноамерикански екип, 
който ще бъде базиран основно в София. Той създава собствена търсачка за имотни оферти и 
мобилно приложение за лесното им преглеждане. Целта им е "пазар от над 300 милиона 
потребители, където смартфоните все още имат под 30% навлизане, а до две години се очаква 
да достигне 50%, с фрагментирана и ограничена конкуренция", допълни той.  
Бизнес моделът предвижда компанията да печели от комисиони за всеки клиент, който осигури 
на имотните агенции и инвеститорите в сгради, чиито оферти се агрегират в платформата. 
Тоест всеки контакт на потребител на база на информацията в DreamApps носи приход.  
Вторият проект, селектиран от екипа на NEVEQ II, е фокусиран върху пазара на сливания и 
придобивания. Компанията се опитва да облекчи намирането и реализирането на дялови 
инвестиции и предлага онлайн платформа за по-лесна връзка между инвеститори, 
предприемачи и консултанти. Тя ще позволява както публикуването на предложения за 
финансиране от страна на бизнеса, така и възможност на потенциалните инвеститори да ги 
анализират. Освен това ще осигурява и статистическа информация на сключените сделки, 
която е полезна за пазара на сливания и придобивания. Тоест проектът надгражда с услуги 
типичния модел на сайт, събиращ оферти за продажба на бизнес. Екипът на младата компания 
ще разработи и мобилно приложение, така че професионалистите на пазара да стигнат лесно 
до платформата през телефон или таблет. По думите на Езекиев една от причините NEVEQ да 
инвестира в проекта е бурното развитие на онлайн платформите за търсене, предлагане и 
управление на сделки с капитали на частни компании.  
Следващите набелязани  
Мениджърите на фонда разглеждат и трета потенциална инвестиция, този път в областта на 
здравните услуги. Засега не разкриват детайли около нея, тъй като все още няма финално 
споразумение с предприемачите.  
С първите си две вложения обаче фондът вече е ангажирал 15% от капитала си. NEVEQ II 
заработи с 21 млн. евро, от които 70% са осигурени по JEREMIE, а останалите 30% идват от 
частни инвеститори, привлечени от NEVEQ Capital Partners. Мениджърският екип беше избран 
от Европейския инвестиционен фонд да управлява фонда за рисков капитал, предвиден като 
един от инвестиционните инструменти по инициативата JEREMIE. Първоначално заложеният 
му капитал е 30 млн. евро, но заради трудната икономическа среда последните няколко години 
набирането на частен ресурс за рисков капитал беше затруднено. Затова и NEVEQ II започна 
работа с 21 млн. евро, а до края на годината ще постигне и първоначалната си цел за капитал. 
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По-бавното привличане на средства бе и причината за забавянето в инвестиционната дейност 
на фонда. Според правилата на JEREMIE мениджърите имат още около година и половина да 
инвестират ресурса по програмата, което означава, че до края на 2015 г. те ще трябва да 
правят по няколко сделки на тримесечие.  
Като цяло NEVEQ II се цели както в тепърва прохождащи компании, така и в бизнеси, които 
вече имат някакви приходи (до 1 млн. долара). По думите на Езекиев около една трета от 
ресурса на фонда ще се насочи и към иновативни технологични компании, търсещи по-
сериозен растеж и с приходи от поне 1 млн. долара.  
Екипът вече има един фонд за гърба си - NEVEQ. Последните няколко години той вложи близо 
40 млн. долара в млади иновативни технологични бизнеси. На практика беше първият фонд за 
рисков капитал в страната. В момента е във финалната фаза на живота си и активно се 
занимава с "изход" от вложенията си. По данни на Европейската асоциация за дялови 
инвестиции и рисков капитал (EVCA) средният период за изход на Стария континент през 2013 
г. е достигнал 6.3 години, а средногодишната доходност на фондовете от бранша е между 10% 
и 20%.  
По данни на Ernst&Young като цяло Европа продължава да изостава съществено от САЩ в 
развитието на пазар за рисков капитал. Ако в САЩ миналата година са вложени 48.5 млрд. 
долара в над 5000 сделки, то в Европа инвестициите от този тип са били едва около 7.4 млрд. 
долара в около 1400 проекта. България пък представлява една мини част от всичко това на 
фона на по-големи пазари като Великобритания, Германия, Дания, Швеция и др. Страната все 
още е и под средното ниво за Европа в бранша, но отчита напредък с активизирането на 
фондовете по JEREMIE, като NEVEQ II например. Освен това активността на фондовете за 
стартиращи компании - Eleven и Launchub, също финансирани по JEREMIE, и техните проекти 
привличат все повече интерес от международни инвеститори. А всеки техен милион има 
огромен ефект за все още малкия местен пазар на стартиращи компании.  
***  
Запознай се с инвеститорите  
Близо дузина фондове за рисков капитал ще вземат участие на традиционната годишна 
дигитална конференция DIGITALK. Тя е организирана от "Капитал" в партньорство с NEVEQ и 
Launchub. Сред гостите на събитието ще са венчър капиталисти като Rocket Internet, Earlybird 
Venture Capital, Qualcomm Ventures Europe, Empower Capital Advisor, Point Nine Capital, GSV 
Asset Management, 212, Mohr Davidow Ventures и други. Датата е 29-30 май, мястото е София, а 
повече информация може да намерите на www.digitalk.bg.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 15  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
"Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи вчера Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от "София Тех Парк", цитирана от Investor.bg.  
 
Заглавие: До дни решават за втория етап на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
"Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи вчера Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от "София Тех Парк", цитирана от Investor.bg.  
Решението за изграждането на научно-технологичния парк беше взето през 2012 г. Заради 
забавяне на обществени поръчки обаче строителството също закъсня и началото на 
строителните дейности беше отложено за средата на тази година. Това наложи разделянето на 
проекта на фази и прехвърлянето на част от финансирането за следващия програмен период, 
за да не изгубим пари.  
Вчера бяха подписани договорите за строителство на сградата, където ще се помещават 
лабораториите и офисите, както и на т.нар. експериментариум, където ще има посетителски 
център. Към експериментариума трябва да бъде изграден и пешеходен мост над бул. 
"Цариградско шосе".  
Лабораторният комплекс ще бъде с площ от 13 хил. кв. м, а стойността на строителството е 
10,436 млн. лева. Втората сграда е с площ от 4 хил. кв. м и е на стойност 4 млн. лева. Част от 
научно-технологичния парк е и новата сграда на "Уолтопия“. Инвестицията в нея обаче е 
изцяло на компанията.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Строителството на първите две сгради в "София тех парк" ще започне с 14 милиона 
лева. Вчера бяха подписани договорите за проектиране и строителство на комплекс 
"Лаборатория и офиси" и комплекс "Експериментариум". Изграждането на лабораторията върху 
13 хиляди квадратни метра ще струва 10.4 милиона лева, а за втория комплекс са предвидени 
3.9 милиона лева. Така нареченият "Експериментариум" всъщност ще наподобява музей, в 
който хората ще могат да видят и пипнат откритията на фирмите и университетите, които 
работят в парка.  
 
Заглавие: "София тех парк" тръгва с 14 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Строителството на първите две сгради в "София тех парк" ще започне с 14 милиона 
лева. Вчера бяха подписани договорите за проектиране и строителство на комплекс 
"Лаборатория и офиси" и комплекс "Експериментариум". Изграждането на лабораторията върху 
13 хиляди квадратни метра ще струва 10.4 милиона лева, а за втория комплекс са предвидени 
3.9 милиона лева. Така нареченият "Експериментариум" всъщност ще наподобява музей, в 
който хората ще могат да видят и пипнат откритията на фирмите и университетите, които 
работят в парка.  
Шефката на хай тек парка Елица Панайотова обясни, че разговорите с бъдещите участници в 
проекта продължават. През последните 2 седмици са се провели срещи с две фирми от 
областта на информационните технологии. Към проекта наред с Техническия университет, 
Медицинския университет, УНСС и БАН са се включили Селскостопанската академия и 
Висшето училище по застраховане и финанси.  
Лабораторията на "София тех парк" ще се построи от обединение "Телекомплект ТА", което 
включва "Телекомплект" АД и "Тилев Архитекти" ООД. "Експериментариум"-ът пък ще е дело на 
"Експо тех парк", където попадат "Трейс груп холд", "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти".  
Цялостният проект за технологичния парк се финансира с 50 млн. евро от програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2014 г. Предвижда се в новия програмен период той да получи 
още 50 млн. евро от програма "Иновации и конкурентоспособност" и 20 млн. евро от новата 
програма "Наука и образование". Парите от стария програмен период трябва да бъдат усвоени 
до октомври следващата година, за да не бъдат загубени.  
 



 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
4
/2

0
1
4

 

Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: Първите два договора за изграждане на българския бизнес инкубатор за нови 
технологии и IT - София Тех Парк, вече са факт. Двата контракта бяха подписани вчера в 
присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана Янева. С това бе даден и 
реалният старт на проекта, който се финансира с 50 млн. лв. по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". През следващия програмен период се очаква за него да бъдат 
отделени още 70 млн. евро от Брюксел. Те ще са от новото издание на програмата и 
стартиращата ОП "Наука и образование".  
 
Заглавие: Договори за 14 млн. за София Тех Парк  
Подзаглавие: Първите контракти са за изграждане на лаборатории и интерактивен музей  
Автор: Наталия МАЛЧЕВА  
Текст: Първите два договора за изграждане на българския бизнес инкубатор за нови 
технологии и IT - София Тех Парк, вече са факт. Двата контракта бяха подписани вчера в 
присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана Янева. С това бе даден и 
реалният старт на проекта, който се финансира с 50 млн. лв. по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". През следващия програмен период се очаква за него да бъдат 
отделени още 70 млн. евро от Брюксел. Те ще са от новото издание на програмата и 
стартиращата ОП "Наука и образование". Според проекта във високотехнологичния парк ще се 
помещава развоен център с лаборатории, където ще се създават нови технологии.  
Резултатите от усилията на учените ще бъдат показвани в експериментариум - интерактивен 
музей, в който новите технологии ще бъдат представяни на деца и ученици. Именно за 
изграждането на тези два сектора бяха подписани и контрактите вчера. Експериментариумът и 
посетителският център ще се изградят срещу 3,9 млн. лв. от Обединение "Експо Тех Парк" 
(което включва "Трейс груп холд" АД, "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти" ООД). Срещу 
10,4 млн. лв. без ДДС пък Обединение "Телекомплект ТА" (което включва "Телекомплект" АД и 
"Тилев Архитекти" ООД) спечели контракта за строежа на лаборатории и офиси. Освен това в 
София Тех Парк са предвидени за изграждане бизнес инкубатор за стартиращи фирми, офиси 
на наложили се големи компании, център за събития, паркинг и техническа инфраструктура. 
Първата копка на София Тех Парк се очаква да бъде направена през юли, а окончателното 
завършване на обекта е насрочено за октомври 2015 г.  
***  
Текст под снимка  
Изпълнителните директори на "София Тех Парк" АД Елица Панайотова и на "Трейс Груп Холд" 
АД Мирослав Манолов подписаха договор за строителството на обекти от Хай тех парка в 
присъствието на заместник-министър Анна Янева и Ели Милушева, главен директор 
"Европейски фондове за конкурентоспособност"  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 65  
Брой думи: 93  
 
 
Резюме: Строителството на първите сгради в бъдещия технологичен парк в София може да 
започне. Вчера бяха подписани договорите за сградата, където ще се помещават 
лабораториите и офисите, както и на т.нар. експериментариум. Двете здания ще струват общо 
14,43 млн. лв.  
 
Заглавие: Започва строежът на технопарка в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Строителството на първите сгради в бъдещия технологичен парк в София може да 
започне. Вчера бяха подписани договорите за сградата, където ще се помещават 
лабораториите и офисите, както и на т.нар. експериментариум. Двете здания ще струват общо 
14,43 млн. лв.  
Изграждането на "София ТеПарк" се финансира с 50 млн. лв. от европрограмата 
"Конкурентоспособност". Сумата беше отпусната през 2012 г. и трябва да се усвои до есента 
на 2015 г. Заради забавяне на работата част от проекта може да бъде прехвърлена за 
финансиране от новата програма за бизнеса. Решение за това се чака следващата седмица.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 3  
Брой думи: 1322  
 
 
Резюме: Правителството прие решение за апортиране в капитала на Университетската 
специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" ЕАД на 
имот - частна държавна собственост.  
 
Заглавие: Решения на Министерския съвет  
Подзаглавие: Сградата, която болницата по ендокринология в София ползва, ще бъде 
апортирана в капитала на дружеството  
Автор:  
Текст: Правителството прие решение за апортиране в капитала на Университетската 
специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" ЕАД на 
имот - частна държавна собственост.  
Приемането на решението се налага, тъй като сградата, в която се е осъществявала дейността 
на лечебното заведение до 2009 г., е реституирана и се налага преместването й в имот, 
собственост на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД. Впоследствие са предприети действия за 
намаляване на капитала на "Майчин дом" ЕАД. С цел осигуряване на по-добро управление на 
ползвания от УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" ЕАД имот той се апортира в капитала на 
дружеството.  
• Започват официални преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми  
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, 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.  
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-икономически 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 - научноизследователска 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 
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завършилите висше образование на възраст 30-34 години 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, ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" дефинира използването на помощта по Европейския фонд за 
регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и 
ресурсната 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.  
21 май 2014 г.  
• Одобрена е Национална програма по безопасност и здраве  
Правителството прие Националната програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа. В 
документа са залегнали законодателни, организационнотехнически, здравни и други 
превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се 
осигури благосъстояние при работа и качество на живот, като се отчитат промените на 
работното място и възникването на нови професионални рискове.  
Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните 
рискове и повишаване на защитата на работещите, на размера на загубеното работно време в 
резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, на броя на лицата, 
напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и 
неработоспособност, на средствата, изразходвани от работодателите за съдействие при 
завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.), на 
загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като 
следствие от събитие, което завършва с травма, на осигурителната и застрахователната 
тежест и др.  
Програмата отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, 
които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при 
работа през 2014 г.  
Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва увеличаване на общия брой трудови 
злополуки през 2012 г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. спрямо двете предходни 
години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 трудови злополуки, през 2012 г. - 3027 и през 
2013 г. - 2768. Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните случаи за периода от 116 на 
92, както и при загубените календарни дни от трудови злополуки от 206 957 на 154 846. Като 
уязвима рискова група по отношение на трудовите злополуки се очертават работниците и 
служителите без професионален опит и трудов стаж.  
• Допълнителни средства за пътни разходи за правоимащите болни  
Правителството увеличи трансферите за общините за 2014 г. със 166 919 лв. Средствата се 
осигуряват за сметка на предвидените по централния бюджет.  
Част от тях се разпределят за пътни разходи на правоимащите болни. Списъкът на 
заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата, както и прогнозният брой на 
правоимащите пациенти са определени от министъра на здравеопазването. За първото 
тримесечие на 2014 г. за тази цел общините ще получат 33 320 лв.  
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С постановлението се разпределят и средства за командироване на експертите от 
териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от една община в друга за 
освидетелстване на лица. Разчетените за това средства за януари-март 2014 г. са 13 599 лв.  
Освен това на община Белослав допълнително се предоставят 120 хил. лв. за доков ремонт на 
фериботен комплекс, който подпомага реализирането на фериботна връзка между съседните 
общини.  
• През 2015 г. държавата гарантира студентски кредити за 50 млн. лв.  
Правителството одобри общ размер на държавните гаранции, които могат да се издават през 
2015 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, в размер до 50 млн. лв. Средствата 
са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година.  
Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е 
създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до 
висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и 
държавата. Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството 
споразумения за издаване на държавна гаранция с банки, сключили типов договор с МОН за 
кредитиране на студенти и докторанти.  
Увеличението с 10 млн. лв. спрямо сегашната 2014 г. е с цел осигуряване на средства при 
евентуално влизане на нови банки в системата "Студентско кредитиране".  
17 май 2014 г.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 1,3,29  
Брой думи: 660  
 
 
Резюме: Правителството прие проектите на три оперативни програми за програмния период 
2014 - 2020 г. - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование 
за интелигентен растеж". Предстои внасянето им в Европейската комисия за окончателно 
одобрение. Това стана ясно след редовното седмично заседание на Министерския съвет. 
Очаква се страната ни да подпише договорите по програмите и отделните оси по тях да бъдат 
отворени за кандидатстване до края на тази година.  
 
Заглавие: Кабинетът одобри ОПРР 2014 - 2020 г.  
Подзаглавие: До дни внасяме в Брюксел първите три оперативни програми - "Региони в 
растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за интелигентен 
растеж"  
Автор: Невена КАРТУЛЕВА  
Текст: Правителството прие проектите на три оперативни програми за програмния период 2014 
- 2020 г. - "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж". Предстои внасянето им в Европейската комисия за окончателно 
одобрение. Това стана ясно след редовното седмично заседание на Министерския съвет. 
Очаква се страната ни да подпише договорите по програмите и отделните оси по тях да бъдат 
отворени за кандидатстване до края на тази година.  
След заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 
обясни, че през новия програмен период ще бъдат инвестирани над 3,1 млрд. лв. в развитието 
на регионите. Безвъзмездната помощ за страната ни ще е около 2,6 млрд. лв., българското 
съфинансиране е 15%, или 466 млн. лв. Бюджетът на ОПРР се равнява на общо 1,5 млрд. евро.  
Терзиева подчерта, че диспропорцията в развитието на регионите се е задълбочила, затова 
един от основните приоритети на правителството е намаляването на различията между 
отделните части на страната. ОПРР ще бъде основният финансов инструмент в изпълнение на 
тази цел. фокусът на програмата е насочен към интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие в 67 града, напомни министърът.  
Терзиева обобщи, че програмата е разделена на осем приоритетни оси. Първата е "Устойчиво 
и интегрирано градско развитие". Инвестиционните приоритети по нея са внедряването на 
мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради, както и в студентски 
общежития. Предвиденият ресурс е 262 млн. евро. Вторият приоритет е подобряване на 
градската среда, в която ще се вложат 270 млн. евро. Парите ще са насочени към 
благоустройство и зони с потенциал за икономическо развитие. Третият инвестиционен 
приоритет е образователната инфраструктура, за която са планирани 107 млн. евро. Те ще 
бъдат разпределени за строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане на 
образователни институции.  
Четвъртият приоритет е социална инфраструктура. 163 млн. евро ще бъдат насочени към 
осигуряване на съвременни условия за маргинализираните групи, строително-монтажни работи 
на спортна и културна общинска инфраструктура, изграждане на жилища от семеен тип. Петият 
приоритет е интегриран градски транспорт . Средствата за него са 143 млн. евро.  
Както в. "Строител" писа, останалите приоритетни оси са "Регионална образователна 
инфраструктура", по която се предвиждат 115 млн. евро. Приоритетна ос 3 е "Регионална 
здравна инфраструктура", за която ще бъдат заделени 84 млн. евро. За четвъртата ос 
"Регионална социална инфраструктура" се предвиждат 51 млн. евро. Петата ос е "Регионален 
туризъм" и за нея ще бъдат предвидени 127 млн. евро. За Приоритетна ос 6 "Регионална пътна 
инфраструктура" средствата са 194 млн. евро. За седмата ос "Превенция на риска" са 
предвидени 20 млн. евро. За осмата ос "Техническа помощ" ще бъдат заделени 52 млн. евро.  
***  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 3  
Брой думи: 155  
 
 
Резюме: "Парите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014 - 
2020 г. ще бъдат с 250 млн. евро повече от тези през програмен период 2007 - 2013 г." Това 
съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който представи 
приоритетите на програмата след заседанието на кабинета. Общественото обсъждане на 
ОПИК продължи до 21 май. Последният й вариант беше публикуван на сайта за обществени 
консултации към Министерския съвет www.strategy.bg. Общият индикативен бюджет на 
програмата е 2,7 млрд. лв.  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Изграждането на "София Тех парк" продължава 
тази година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Парите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014 - 
2020 г. ще бъдат с 250 млн. евро повече от тези през програмен период 2007 - 2013 г." Това 
съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който представи 
приоритетите на програмата след заседанието на кабинета. Общественото обсъждане на 
ОПИК продължи до 21 май. Последният й вариант беше публикуван на сайта за обществени 
консултации към Министерския съвет www.strategy.bg. Общият индикативен бюджет на 
програмата е 2,7 млрд. лв.  
"Очертава се да пуснем първата мярка за технологична модернизация през тази година. Няма 
да има забавяне за "София Тех парк", който ще се изгражда със средства от програмата. Ако 
всичко върви по план, е възможно още тази година да продължи строителството на 
технологичния парк", обясни министър Драгомир Стойнев. Той благодари на българския бизнес 
за активното му участие в подготовката на ОПИК.  
Повече за ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. четете в следващия брой на 
в. "Строител".  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 12,13,14  
Брой думи: 4035  
 
 
Резюме: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през март 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
 
Заглавие: Мониторинг на обществените поръчки-март 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Екип на КСБ Таня БЪЧВАРОВА, ръководител на проект "Мониторинг на обществените 
поръчки" - КСБ  
Текст: Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, 
влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл "Строителство" 
през март 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на 
поръчките.  
Обявените обществени поръчки за март 2014 г. са общо 389 бр. Има ръст на броя с 66,2% в 
сравнение с предходния месец на годината. Поръчките с обявена прогнозна стойност за март 
са 325, или 82,8% от всички на стойност от 357 млн. лв. Наблюдава се повишение броя на 
обявените търгове за третия месец на годината спрямо февруари от 66,8% и нарастване на 
прогнозната стойност от 19,0%. Поръчките без обявена стойност са 67 бр., или 17,2% от всички 
за март. Това е с 63,4%. повече от предходния месец.  
Обявени поръчки за март 2014 г. по вид на строителството  
S Инженерна инфраструктура - 151 обявени обществени поръчки на стойност 176 млн. лв. 
Броят им се увеличава спрямо предходния месец с 62,4%. Намалява стойността с 18,8%.  
ВиК инфраструктура - 33 обявени процедури, или 8,5% от всички за март т.г. Ръстът е с 24 в 
сравнение с февруари 2014 г. Стойността на поръчките, обявени за третия месец, възлиза на 
50 млн. лв. Повишението й спрямо февруари е с 45 млн. лв.  
Сградно строителство - представлява 15,7%, или 61 бр. от всички търгове за март, с обща 
прогнозна стойност 73 млн. лв. Нарастването на броя в сравнение с предходния месец е със 
103,3%, а на стойността увеличението е с 97,3%.  
Енергийна инфраструктура - 26 обявени обществени поръчки за март, или 6,7% от всички, с 
прогнозна стойност 37 млн. лв. Ръстът на броя е със 116,7% в сравнение с предходния месец, а 
на стойността - със 76,2%.  
Проектиране и надзор - 118 обявени процедури, или 30,3% от всички за отчетения период, с 
обща стойност 11 млн. лв. Повишението е с 31,1% на броя в сравнение с предходния месец и 
ръст на стойността от 22,2%.  
Тенденции  
Брой  
Инженерно строителство - ръст с 62,4% на обявените поръчки в сравнение с февруари т.г.  
ВиК строителство - повишение от 24, или с 266,7%.  
Сградно строителство - увеличение от 103,3%.  
Енергийна инфраструктура - нарастване със 116,7% в сравнение с предходния месец.  
Проектиране и надзор - ръст с 31,1%.  
Обявена прогнозна стойност  
Инженерно строителство - намаляване с 18,8%.  
ВиК инфраструктура -ръст от 45 млн. лв.  
Сградно строителство - повишение с 97,3%.  
Енергийна инфраструктура - нарастване със 76,2%.  
Проектиране и надзор - увеличение с 22,2%.  
Обявени обществени поръчки по строителни сектори  
Сектор "Инженерна инфраструктура" - 151 обявени процедури, или 38,8% от всички. Повече са 
с 62,4% в сравнение с февруари т.г.  
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Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура за март - 72,1% от всички 
обявени поръчки за сектор "Инженерна инфраструктура". Повишението е с 43, или 65,2% 
спрямо предходния месец.  
Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната 
способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанище за март са 5,3% от всички в 
сегмента, като са с 5 повече в сравнение с февруари.  
Паметници на културата, археологически разкопки за март - няма обявени процедури. Запазват 
се нивата в сравнение с предходния месец.  
Сметища за битови и строителни отпадъци -1,3% от всички в сегмента, или ръст с 2 бр. 
процедури в сравнение с февруари.  
Насипни работи - 0,7% от всички в сегмента, като са с една повече.  
Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих - 
19,9% от всички в "Инженерна инфраструктура". Увеличението е с 9 бр. спрямо февруари.  
Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - 0,7% от всички в сегмента, като са с 2 бр. 
по-малко сравнение с февруари. Ръстът е 58 бр., или 62,4% в сравнение с предходния месец 
на т.г.  
Сектор "ВиК" - 33 обявени обществени поръчки, или 8,5% от всички, което е ръст от 2 бр. в 
сравнение с предходния месец.  
Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадни води - 9,1% от 
всички в сегмента, или нарастване с 24 бр. спрямо февруари т.г.  
Ново строителство и ремонт на помпени станции - няма обявени поръчки в сегмента. Това е 
намаляване с 1 поръчка.  
Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация  
- 90,9% от всички в сегмента. Повишението е с 24 бр. в сравнение с предходния месец.  
Рехабилитация на колектори - няма обявени поръчки в сектора. Запазват се нивата от 
февруари.  
Строителство на утаител и резервоари - няма обявена поръчка в този сегмент. Запазват се 
нивата в сравнение с втория месец на 2014 г.  
Проект за воден цикъл - няма обявени процедури за март. Запазват се нивата от февруари т.г.  
Сондажни работи -няма поръчки за третия месец на годината. Запазват се нивата в сравнение 
с предходния период.  
Сектор "Сградно строителство" - 61 обявени обществени поръчки, или 15,7% от всички. Това е 
ръст с 31 бр. спрямо февруари.  
Ново строителство -32,8% от всички в сегмента, като процедурите са с 8 повече в сравнение с 
февруари.  
Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности -67,2% от всички в 
сегмента, като поръчките са с 23 повече спрямо предходния месец.  
Сектор "Енергийна инфраструктура" - 26 обявени обществени поръчки, или 6,7% от всички. 
Това е нарастване с 14 бр.  
Мерки за енергийна ефективност - 50,0% от обявените поръчки в сектора. Увеличението е с 8 
бр. спрямо февруари.  
Ремонт, реконструкция и монтажни работи - 50,0% от всички в сектора, процедурите са с 6 бр. 
повече в сравнение с втория месец на 2014 г.  
Сектор "Проектиране и строителен надзор" - 118 обявени обществени поръчки, или 30,3% от 
всички за март т.г. Те са с 28 бр. повече, или с 31,1% в сравнение с предходния период.  
Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ - 23,7% от 
всички в сегмента за март 2014 г., или ръст от 11 бр. спрямо февруари.  
Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 45,8% от всички в сегмента, като 
поръчките са със 7 бр. по-малко в сравнение с предходния месец на 2014 г.  
Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти - 30,5% от всички в сегмента, или 
нарастване с 11 бр. спрямо предходния период.  
Обявени обществени поръчки по критерий "Възложител"  
Обявените обществени поръчки за март т.г. от общините са 322. Те са със 74,1% повече в 
сравнение с предходния месец на 2014 г. Комуналният и обществен сектор е обявил 10 
процедури, или ръст от 11,1% спрямо февруари. Търговете на болниците и учебните заведения 
са 5 бр., или с 1 повече. Министерствата и агенциите са обявили 42 обществени поръчки за 
март, или ръст от 44,8% спрямо предходния период.  
Другите обявени процедури за третия месец на 2014 г. са 10 бр., или повишение с 3 бр. в 
сравнение с февруари.  
Обявени обществени поръчки по критерий "Източник на финансиране"  
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Броят на финансираните по програми на Европейския съюз обявени обществени поръчки за 
март e 137 при 83 за февруари. Това е ръст от  
65,1%.  
Програмата за развитие на селските райони - повишение със 170,0% за март спрямо 
предходния месец.  
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - запазване на нивата.  
Оперативна програма "Регионално развитие" - спад с 37,0% в сравнение с предходния месец 
на 2014 г.  
Оперативна програма "Околна среда" - понижение със 70,0%, или със 7 бр.  
Програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния - запазване на нивата.  
Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция - запазване на нивата.  
Програма за европейско и териториално сътрудничество Гърция - България - спад от 1 бр.  
Европейски бежански фонд - запазват се нивата.  
Норвежки финансов механизъм - запазване на нивата на поръчки за март в сравнение с 
предходния месец на 2014 г.  
Агенция за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) - 
няма поръчки, запазване на нивата от февруари.  
Проект "Социално включване", МТСП - няма поръчки за март, запазване на нивата.  
Програма JESSICA -няма обявени поръчки, запазване на нивата в сравнение с предходния 
месец.  
Държавен бюджет -ръст от 66,9%.  
Оперативна програма "Транспорт" - обявените поръчки са с 4 бр. повече.  
Програма за развитие на сектор "Рибарство" -спад с 1 бр.  
Национален доверителен екофонд - запазване на нивата спрямо предходния месец.  
Проект "Красива България" - ръст на нивата спрямо февруари с една поръчка.  
Програма ПУДООС -процедурите са с 3 повече.  
Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  - запазване 
на нивата за март спрямо предходния месец.  
Програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - ръст от 1 бр.  
Фактори за несигурна среда. Условия, влияещи негативно върху конкуренцията  
Често срещани необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на 
обществената поръчка за март 2014 са:  
Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, 
план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска. 
Това касае методиката за разпределение на точките. Завишени са изискванията за размера на 
приходите за последните години и гаранционните срокове. Липса на изисквания за регистрация 
в ЦПРС на КСБ. Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до 
субективни решения и поставяне на бариери в рамките на анализа за март 2014 г., са в 11 бр. 
обществени поръчки, или с една по-малко спрямо февруари.  
Инженерна инфраструктура и ВиК - за март в 8 процедури са допуснати условия, влияещи 
негативно върху конкуренцията, или запазване на нивата в сравнение с предходния месец.  
Сградно строителство - няма условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Намаляването 
е с 3 бр.  
Енергийна инфраструктура - при две поръчки са регистрирани несъответствия за март. 
Намаляването е с 2 бр. в сравнение с предходния месец.  
Проектиране и строителен надзор - в една поръчка са регистрирани несъответствия за март, 
или запазване на нивата от февруари.  
Примери  
Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, 
план за работа промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска  
Поръчка № 008142014-007  
Възложител: Община Враца - "Основен ремонт на улична мрежа във Враца, по обособени 
позиции: 1. Основен ремонт на улици в жк "Дъбника" и жк "Металург", Враца. 2. Основен ремонт 
на улици и булеварди във Враца".  
Цитат: "Икономически най-изгодна оферта при: посочените по-долу показатели:  
Показател: А. Предлагана цена; тежест: 60.  
Показател: Б. Гаранционен срок; тежест: 40.  
Показател: Б1. Гаранционен срок за улиците; тежест: 60.  
Показател: Б2. Гаранционен срок за съоръженията; тежест: 40".  
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Коментар: В обявата в раздел "Описание на поръчката", а и никъде другаде не се говори за 
"съоръжения". Не е ясно за какви съоръжения става въпрос. Предметът на поръчката е основен 
ремонт на улици и булеварди.  
Некомпетентно са заложени критерии за оценка. Показателите са лишени от смисъл и се 
разминават с целта. Има грешки при залагане на формулите, липсват обективните 
обстоятелства, от които да зависи броят на присъдените точки. Неправилно са поставени 
оценките на показателите.  
Поръчка № 002992014-0005  
Възложител: Община Търговище - "Изграждане на спортни и детски площадки в парк в 
Търговище - Младежки парк "Юкя".  
Цитат: "Критерии за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: П1 - срок за изпълнение на поръчката; тежест: 50  
Показател: П2 - гаранционен срок на изпълнените СМР; тежест: 15  
Показател: П3 - гаранционен срок на уредите и съоръженията; тежест: 15  
Показател: П4 - предлагана цена; тежест: 20".  
Коментар: Показател П3 - гаранционен срок на уредите и съоръженията. В обявлението на 
обществената поръчка става въпрос за доставка на уреди, изделия, които не са предмет на 
поръчката, т.е. те имат гаранция от производителя, а не от този, който ги монтира на 
конкретния обект. Установени са некомпетентно заложени критерии и нелогични изисквания и 
обстоятелства, включени за оценка, или съвсем неприсъщи изисквания.  
Поръчка № 005802014-0006  
Възложител: Община Самоков - "Основен и текущ ремонт на улици в населени места, основен 
ремонт на общинска пътна мрежа (IV) и изграждане на паркозони в община Самоков".  
Цитат: "21.4. Декларация - списък за заетия технически персонал. Списъкът следва да отговаря 
на справката от НАП. Работниците трябва да бъдат наети с действащи трудови договори. 
Минимални изисквания за ръководен състав: ръководител обект (да има завършено висше 
образование, придобита образователна степен "магистър" с професионална квалификация 
"строителен инженер", специалност "Транспортно строителство", с минимален стаж 5 години; 
да има опит в изпълнението на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката); трима 
технически ръководители (да имат завършено висше или средно образование с образователна 
степен "строителен инженер"  
- магистър, бакалавър или строителен техник, с мин. стаж 3 години; координатор по 
безопасност и здраве - с образователна степен "строителен инженер"  
- магистър или бакалавър, с валиден сертификат за преминат курс и успешно положен изпит за 
координатор по безопасност и здраве. Да се представят и копия от документи (дипломи, 
сертификати и референции) за квалификацията на техническия персонал. Нает изпълнителски 
състав за строителни и пътни работници, участникът следва да има три работни групи от по 
минимум 10 работници всяка, т.е. 30 строителни и пътни работници. 21.5."  
Коментар: По задание ще се изграждат паркозони в населени места - необходимо е да има в 
екипа за изпълнение на поръчката специалист по паркове и озеленяване. Има пропуски в 
заложените критерии.  
Поръчка № 000172014-0004  
Възложител: Община Берковица - "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на ремонт и 
рехабилитация на пътна инфраструктура в жилищни комплекси на Берковица - жк "Заряница", 
жк "Изгрев" и жк "Стара планина".  
Цитат: "Критерии за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: Гаранционен срок; тежест: 20.  
Показател: фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; тежест: 5.  
Показател: Изкърпване с изрязване, с асфалтобетонова смес; тежест: 15.  
Показател: Доставка и полагане на плътна асфалтова смес на 4 см (цялостно асфалтиране); 
тежест: 60."  
Коментар: Показателите, отнасящи се до технологичните процеси на рехабилитацията на пътя, 
не могат да бъдат критерии за оценка. В обявата некомпетентно са заложени критерии, 
нелогични изисквания и обстоятелства, включени в спецификациите, съвсем неприсъщи 
изисквания.  
Прекомерни, необосновани изисквания по отношение на финансовите възможности на 
кандидата по обявена обществена поръчка, финансови взаимоотношения и начин на 
разплащане на СМР  



 

 

38 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
4
/2

0
1
4

 

Поръчка № 004912014-0001  
Възложител: Община Оряхово - по програма ПУДООС "Закриване и рекултивация на депо за 
твърди отпадъци".  
Цитат: "Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат. Средствата, предвидени за финансиране изпълнението на 
предмета на обществената поръчка, са по проект № DIR51222031-1-173 между ПУДООС и 
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Начин на плащане: Възложителят заплаща 
цената поетапно след изпълнение на конкретен обем дейности, предвидени в количествено-
стойностни сметки към настоящия договор, в условие на отложено плащане 
..........................(словом) календарни дни след представяне на протокол за извършеното СМР, 
декларация/ сертификат за произход, декларация/сертификат за съответствие на материалите, 
съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006 г.) и оригинална фактура. Всички плащания ще бъдат 
извършвани след осигуряване на необходимите финансови средства от  
ПУДООС."  
Коментар: В т. 1.2. от обявата за обществената поръчка в начина за плащане се отбелязва, че 
ще бъде извършено на конкретен обем дейности. Как и кой ще определи тази конкретика? 
Също така заплащанията ще се извършват след наличието на пари от ПУДООС. Дотогава 
изпълнителят се задължава да работи със собствени средства, за което има изискване дори да 
притежава минимум 100 хил. лв. Прекомерни са насочващите условия, влияещи негативно 
върху конкуренцията. Ограничават се потенциалните участници.  
Поръчка № 008512014-0001  
Възложител: Община Пирдоп - "Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение 
на проект "Укрепване на бреговете на р. Славци над нов мост № 2 и съпътстващите 
водопровод и канал - град Пирдоп - III етап".  
Цитат: "Критерии за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката; тежест: 40.  
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 10.  
Показател: Цена; тежест: 30.  
Показател: Часова ставка; тежест: 10.  
Показател: Доставноскладови разходи; тежест: 5.  
Показател: Печалба; тежест: 5."  
Коментар: Едва ли има понятие "некачествено изпълнение на поръчката". Часовата ставка, 
печалбата донякъде е фирмена тайна -излиза, че който работи без печалба, ще получи най-
много точки. Заложени са и насочващи показатели.  
Поръчка № 006312014-0003  
Възложител: Община Челопеч - по програма ПРСР "Избор на изпълнител за извършване на 
СМР за паркоустройство и озеленяване на централната част на с. Челопеч".  
Цитат: "Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата 
в настоящата процедура, участникът трябва да отговаря на следните изисквания за технически 
възможности и квалификация: а) Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) 
години, считано до датата, определена като крайна за получаване на офертите, не по-малко от 
1 (един) договор за извършване на строителни работи с предмет, сходен с предмета на 
поръчката. б) Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството 
съгласно стандарт ISO 9001:2000 с обхват строителство или еквивалентен или да докаже 
наличие на внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. в) Участникът трябва 
да притежава внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 
14001:2004 с обхват строителство или еквивалентен или да докаже наличие на внедрени 
еквивалентни мерки за управление на околната среда. г) Участникът трябва да има право да 
извършва/да има сключен договор с лице, което има право да извършва съответните дейности 
по управление на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците. д) 
Средносписъчният брой на персонала на участника за всяка от последните 3 (три) години (2013 
г., 2012 г., 2011 г.) трябва да бъде минимум 20 (двадесет) души. Участникът трябва да 
разполага със следните технически лица, включително лица, отговорни за контрола на 
качеството (експерти):  
Ръководител на проект (екип), който отговаря на следните изисквания: да притежава 
завършено висше образование, образователна степен "магистър" от направление 
"Промишлено и гражданско строителство" или еквивалентно, минимум 5 (пет) години 
професионален опит и опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на 
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настоящата обществена поръчка, на позиция, съответстваща с позицията, за която е 
предложен за изпълнение на поръчката, или друга ръководна позиция по смисъла на чл. 163а 
от ЗУТ, или еквивалентна чужда норма.  
Технически ръководител, който отговаря на следните изисквания: да притежава завършено 
висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или 
средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 
квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника", минимум 5 (пет) години 
професионален опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на настоящата 
обществена поръчка, на позиция, съответстваща с позицията, за която е предложен за 
изпълнение на поръчката.  
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните 
минимални изисквания: да притежава не по-малко от 5 (пет) години професионален опит, 
квалификация и техническа компетентност в областта на безопасното и здравословно 
изпълнение на строително-монтажни работи и да има опит в изпълнението на не по-малко от 3 
(три) обекта, сходни на настоящата обществена поръчка, на позиция, съответстваща с 
позицията, за която е предложен за изпълнение на поръчката.  
Контрольор на качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, който да отговаря на 
следните минимални изисквания: да притежава завършено висше образование, образователна 
степен "магистър" от направление "Промишлено и гражданско строителство" или еквивалентно, 
минимум 5 (пет) години професионален опит и опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) 
обекта, сходни на настоящата обществена поръчка, на позиция, съответстваща с позицията, за 
която е предложен за изпълнение на поръчката.  
Строителни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката, са работи по 
изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни зони и/или зони за обществен отдих.  
Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: Предлагана цена; тежест: 60.  
Показател: Техническо предложение; тежест: 40.  
Финансови изисквания: Участникът трябва да разполага със собствени/привлечени средства в 
размер на минимум 300 000 (триста хиляди) лв. за изпълнение на строителните работи за своя 
сметка преди тяхното приемане и разплащане от възложителя."  
Коментар: Включването в документацията на технически и финансови изисквания, които 
необосновано ограничават участието на едни и дават предимство на други кандидати за 
обществена поръчка:  
1. Изпълнителят практически трябва да работи със собствени средства съгласно финансовите 
условия на търга.  
2. Изискванията за екип на изпълнение са неправилно формулирани, като липсва специалист 
озеленител.  
3. Изискването за длъжност "контрол на изпълнението" е излишно и прекомерно завишено. Има 
ограничителни, насочващи условия.  
Поръчка № 003922014-0003  
Възложител: Община Провадия - "Текущ ремонт на улична пътна мрежа, Провадия".  
Цитат: "Критерии за оценка на офертите  
Икономически най-изгодна оферта при:  
Посочените по-долу показатели:  
Показател: Единична цена за машинно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 
полагане на асфалтобетон с дебелина 5 см в уплътнено състояние за 1 кв. м; тежест: 44.  
Показател: Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 
полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние за 1 кв. м; тежест: 14.  
Показател: Единична цена за ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 
полагане на асфалтобетон с дебелина 5 см в уплътнено състояние за 1 кв. м; тежест: 13.  
Показател: Единична цена за машинно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка и 
полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние за 1 кв. м; тежест: 11.  
Показател: Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0 - 63 мм 
на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м; тежест: 7.  
Показател: Единична цена за възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0 - 40 мм 
на пътното платно с дебелина до 25 см за 1 кв. м; тежест: 4.  
Показател: Единична цена за доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри с 
размери 18/35/50 за 1 м л.; тежест: 3.  
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Показател: Единична цена за направа на повдигната пешеходна пътека за 1 бр.; тежест: 2.  
Показател: Единична цена за направа на хоризонтална маркировка за 1 кв. м; тежест: 1.  
Показател: Единична цена за повдигане на съществуващи РШ до нивото на пътното покритие 
за 1 бр.; тежест: 1."  
Коментар: Не е правилно единичните цени за различните видови работи да бъдат критерии за 
оценка при избор на изпълнител. Правилната стъпка е да се сложи общ критерий "цена", после 
- срок за изпълнение, оценка на риска и др.  
Поръчка № 002402014-0006  
Възложител: Община Чирпан по проект "Красива България" - "Извършване на СМР дейности в 
ЦДГ "Калина Малина" - Чирпан. Подобряване на енергийната ефективност на сградата".  
Цитат: "Икономически и финансови възможности  
Изискуеми документи и информация: 1. заверено от участника копие от отчет за приходите и 
разходите и баланс за всяка от последните 2 години; 2. информация за общия оборот и оборот 
от изпълнени строителни обекти за последните 3 години, като тази информация се посочва по 
години в приложение - декларация оборот - Образец № 12.  
Минимални изисквания: Участникът трябва да има минимален общ оборот от дейността си 
общо последните три години 300 000 (триста хиляди) лева без ДДС.  
Прогнозна стойност без ДДС - 79 235 BGN."  
Коментар: При финансовите условия се поставя изискване за оборот през последните три 
години, по-голям от 3-кратния размер на прогнозната стойност. Това е прекомерно 
ограничително условие. Когато възложителят поставя изискване за наличие на оборот по чл. 
50, ал. 1, т. 3, този оборот не може да надвишава повече от 3 пъти прогнозната стойност на 
конкретната обществена поръчка.  
Липса на изисквания за регистрация в ЦПРС  
Поръчка № 003532014-0090  
Възложител: АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - "Изграждане на оптично кабелно трасе от административна 
сграда до БПС".  
Цитат: "Минимални изисквания за технически възможности: 1. Наличие на опит в изграждане на 
оптични кабелни трасета. Списъкът на изпълнените поръчки/договори, който ще бъде 
представен в офертата, трябва да бъде придружен с препоръки за добро изпълнение за най-
важните строителни обекти, посочващи стойността, датата и мястото на строителството, както 
и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Наличие 
на персонал с квалификационни групи - 4 (5) квалификационна група, съгласно Правилника за 
безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и 
по електрически мрежи и 5 квалификационна група, съгласно Правилника за безопасност при 
работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБР-НУ). 3. Наличие на сертифицирана 
система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на 
поръчката 4. Дейностите по необходимите ПНР на оборудването трябва да се извършат от 
акредитирана лаборатория/орган за контрол от Вид С (контрол на оптични кабелни линии и 
издаване на съответните протоколи), за удостоверяване наличието на такава се представя 
сертификатът на лабораторията/органа за контрол, който ще извърши тези дейности изискуеми 
документи:  
1. Списък на поръчки/ договори за строителство през последните 5 години, придружен от 
препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки да 
посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък на техническите лица 
(ръководен и изпълнителски персонал) за изпълнение на поръчката. 3. Сертификат на СУК 
съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на поръчката -представя се за участника, 4. 
Сертификат за акредитацията на лабораторията/ органа за контрол, който ще извърши ПНР на 
оборудването (контрол на оптични кабелни линии и издаване на съответните протоколи) -
представя се за участника, участника в обединението или подизпълнителя, който ще извърши 
тези дейности."  
Коментар: Липсва изискване за регистрация в ЦПРС съгласно чл. 53б от ЗОП.  
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Дата: 24.05.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Изграждането на "София тех парк" в столицата по идея на президента Росен 
Плевнелиев тръгна. Вчера в икономическото министерство бе подписан договор за 
проектиране и строителство на лаборатории и офиси на стойност 10,4 млн. лв. Започна 
изграждане и на експериментален и посетителски център с пешеходен мост за 4,3 млн. лв. 
Изпълнител на първия обект е "Телекомплект", в което влизат фирмите "Телекомплект" и 
"Тилев Архитекти". Вторият обект ще се изгражда от обединение "Експо тех парк", в което 
влизат "Трейс груп", "Планекс" и "Иво Петров Архитекти". Строителните разрешителни се чакат 
до края на юни, а първата копка ще е през юли.  
 
Заглавие: "София тех парк" тръгна с 2 г. забавяне  
Подзаглавие: Орязаха парите за проекта и го обявиха за рисков  
Автор:  
Текст: Изграждането на "София тех парк" в столицата по идея на президента Росен 
Плевнелиев тръгна. Вчера в икономическото министерство бе подписан договор за 
проектиране и строителство на лаборатории и офиси на стойност 10,4 млн. лв. Започна 
изграждане и на експериментален и посетителски център с пешеходен мост за 4,3 млн. лв. 
Изпълнител на първия обект е "Телекомплект", в което влизат фирмите "Телекомплект" и 
"Тилев Архитекти". Вторият обект ще се изгражда от обединение "Експо тех парк", в което 
влизат "Трейс груп", "Планекс" и "Иво Петров Архитекти". Строителните разрешителни се чакат 
до края на юни, а първата копка ще е през юли.  
Проектът се забави заради процедурите по разработката на подробен устройствен план на 
територията, както и заради обжалването на голяма част от обществените поръчки.  
Той се финансира по програма "Конкурентоспособност" с 50 млн. евро. Поради забавянето 
той беше класиран като рисков. Според шефа на управляващия орган в министерството Ели 
Милушева другата седмица ще бъде решено кои обекти ще останат за следващия период.  
По информация на "Преса" обаче проектът е вече разделен на фази и с европари от този 
програмен период ще се финансират само въпросните сгради. Останалите 35 млн. евро са 
пренасочени към иновативна дейност.  
Бъдещото градче на науката и новите технологии е на мястото на някогашните казарми на 4-ти 
километър. Общата му площ е 270 декара, но две години след като проектът беше лансиран от 
президента Росен Плевнелив, теренът пустее. Според фирмите изпълнители строителството 
трябва да приключи за 430 дни. По план целият парк трябваше да бъде готов в края на 2015 г.  
Всичко правено до момента се финансира със средства на дружеството, което бе учредено с 
капитал от 3 млн. лв. Към 31 май 2013 г. бяха изхарчени почти 1 млн. лв. за консултантски 
услугии, софтуер и други подготвителни работи.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 3  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката планира да усвои близо 300 млн. лв. за технологична 
модернизация на фирмите по новата програма "Конкурентоспособност" до края на годината. 
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. Оперативна програма 
"Иновации и Конкурентоспособност", която финансира бизнеса, е най-големия печеливш от 
разпределението на парите през този програмен период. 
 
Заглавие: 300 млн. лв. получава бизнеса до края на годината по новата 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
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. 
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. 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 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.  
22.05.2014  
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Дата: 22.05.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 8  
Брой думи: 203  
 
 
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.  
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.  
22.05.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 23.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/23/2306367_zapochva_stroitelstvoto_na_purvite_dva
_obekta_v_sofiia/?ref=substory  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Започва строителството на две от ключовите сгради на "София тех парк". Днес бяха 
подписани договорите с изпълнителите на сградата на лабораторния комплекс и на 
експериментариума, съобщи БТА. 
Лабораторният комплекс ще е с разгъната застроена площ от около 13 000 квадратни метра, а 
стойността на строителството е 10.436 млн. лв. Изпълнител е обединение "Телекомплект Тилев 
архитекти". 
 
Заглавие: Започва строителството на първите два обекта в "София тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Започва строителството на две от ключовите сгради на "София тех парк". Днес бяха 
подписани договорите с изпълнителите на сградата на лабораторния комплекс и на 
експериментариума, съобщи БТА.  
Лабораторният комплекс ще е с разгъната застроена площ от около 13 000 квадратни метра, а 
стойността на строителството е 10.436 млн. лв. Изпълнител е обединение "Телекомплект Тилев 
архитекти"  
Очаква се търгът за оборудването на лабораториите да започне през втората половина на тази 
година и в края на 2015 г. сградата да бъде въведена в експлоатация.  
Вторият обект от технопарка е така нареченият Експериментариум и посетителски център с 
пешеходен мост. Това ще е място, където научните изследвания и технологиите ще се 
демонстрират на деца, ученици и родители по интерактивен начин. Строителството е поверено 
на обединение "Експо Тех Парк" с водещ партньор "Трейс груп холд".  
Изпълнителят трябва да е готов с обекта, който е с РЗП от 4000 квадратни метра, за 431 дни. 
Стойността е около 4 млн. лв.  
Проектът се финансира по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и е на обща 
стойност 50 млн. евро. Освен лабораторния комплекс и експериментариума на територията на 
парка трябва да бъдат изградени още бизнес инкубатор, иновационен форум, етажен паркинг, 
инфраструктура и парк.  
Общо обществените поръчки са шест, но три от тях бяха отменени от Комисията за защита на 
конкуренцията, а това забави реализацията. Тъй като работата по проекта няма да може да 
приключи до края на 2015 г., сега се прави анализ на риска за него и възможностите 
финансирането да премине към следващия програмен период, съобщиха експерти от 
Министерството на икономиката.  
От Дневник  
 
  

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/23/2306367_zapochva_stroitelstvoto_na_purvite_dva_obekta_v_sofiia/?ref=substory
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/23/2306367_zapochva_stroitelstvoto_na_purvite_dva_obekta_v_sofiia/?ref=substory
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Стартира-строителството-на-два-обекта-от-София-Тех-
Парк-_l.a_i.545772_at.1.html  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Договорите за проектиране и строителство на първите два обекта на „София Тех 
Парк“ бяха подписани в присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Анна 
Янева и Ели Милушева,  
главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Стартира строителството на два обекта от "София Тех Парк"  
Подзаглавие: Бяха подписани договорите за лабораторния комплекс и експериментариума  
Автор:  
Текст: Договорите за проектиране и строителство на първите два обекта на „София Тех Парк“ 
бяха подписани в присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева 
и Ели Милушева,  
главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Двата обекта са с 
наименования съответно „Лаборатории и офиси“ и „Експериментариум и посетителски център с 
пешеходен мост“, съобщиха от  
дружеството.  
С подписването на договорите по тези две поръчки започва изграждането по Проект „Научно-
технологичен парк“. Предстои издаването на строителни разрешителни до края на месец юни и 
първа копка  
през месец юли тази година.  
Останалите обществени поръчки за инженеринг на основните сгради в Научно-технологичния 
парк също са в ход. По обществената поръчка за обект "Етажен паркинг" предстои оценяване 
на техническите  
предложения на участниците, отваряне на ценови оферти и избор на изпълнител.  
Решенията на възложителя по три от обществените поръчки се обжалват в административната 
и съдебната фаза.  
Вчера (22 май) в Брюксел пък бе проведена среща с главна дирекция „Конкуренция“ на ЕК. На 
нея бяха уточнени последните детайли по пренотификацията за държавна помощ и София Тех 
Парк е  
получила уверение, че в началото на месец юли тази година се очаква положително становище 
на Комисията.  
 
  

http://www.econ.bg/Новини/Стартира-строителството-на-два-обекта-от-София-Тех-Парк-_l.a_i.545772_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Стартира-строителството-на-два-обекта-от-София-Тех-Парк-_l.a_i.545772_at.1.html
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/451/a/vtoriiat-etap-na-sofiia-teh-park-shte-stane-iasen-prez-
sledvashtata-sedmica,172860/  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: Все още няма решение каква част от проекта за високотехнологичен парк в София ще 
бъде оставена за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г., съобщава БТА. 
Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
„Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от „София Тех Парк“.  
 
Заглавие: Вторият етап на София Тех Парк ще стане ясен през следващата седмица  
Подзаглавие: Строителството на научно-технологиччния парк беше разделено на фази заради 
забавяне на обществени поръчки, за да не изгубим европейски пари  
Автор:  
Текст: Все още няма решение каква част от проекта за високотехнологичен парк в София ще 
бъде оставена за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г., съобщава БТА.  
Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
„Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от „София Тех Парк“.  
Решението за изграждането на научно-технологичния парк беше взето през 2012 г. от 
правителството на Бойко Борисов. Строителството се финансира с пари по програма 
„Конкурентоспособност“ и трябваше да тръгне още през 2013 г.  
Заради забавяне на обществени поръчки обаче строителството също закъсня и началото на 
строителните дейности беше отложено за средата на тази година. Това наложи разделянето на 
проекта на фази и прехвърлянето на част от финансирането за следващия програмен период, 
за да не изгубим пари.  
Все още не е получена официална пренотификация от Еврокомисията за проекта, допълни 
Милушева. От Брюксел обаче са уверили, че ще има пренотификация веднага след влизането 
в сила на новия регламент за блоково освобождаване за държавни помощи, което ще се случи 
от 1 юли, т. е. от 2 юли може да тръгне разплащането с компанията.  
Днес бяха подписани договорите за строителство на сградата, където ще се помещават 
лабораториите и офисите, както и на т. нар. експериментариум, където ще има посетителски 
център. Към експериментариума трябва да бъде изграден и пешеходен мост над Цариградско 
шосе.  
Изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова изрази надежда, че 
през втората половина на тази година ще тръгне и търгът за оборудването на лабораториите, 
така че сградата да бъде въведена в експлоатация в края на 2015 г.  
Лабораторният комплекс ще бъде с площ от 13 хил. кв. м, а стойността на строителството е 
10,436 млн. лева. Втората сграда е с площ от 4 хил. кв. м и на стойност 4 млн. лева.  
Част от научно-технологичния парк е и новата сграда на „Уолтопия“. инвестицията в нея обаче 
е изцяло на компанията.  
 

http://investor.bg/bylgariia/451/a/vtoriiat-etap-na-sofiia-teh-park-shte-stane-iasen-prez-sledvashtata-sedmica,172860/
http://investor.bg/bylgariia/451/a/vtoriiat-etap-na-sofiia-teh-park-shte-stane-iasen-prez-sledvashtata-sedmica,172860/
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-hvashta-posledniya-vlak-za-evroparite-
news220573.html 
Брой думи: 564  
 
Резюме: Проектът "София Тех Парк" се финансира с 50 млн. евро от програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2014 г. Заложено е той да бъде продължен и през настоящия 
програмен период с още 50 млн. евро от "Иновации и Конкурентоспособност" и новата "Наука и 
образование", откъдето ще получи още 20 млн. евро.  
 
Заглавие: "София Тех Парк" хваща последния влак за европарите  
Подзаглавие: Първите договори са с консорциуми, водени от Николай Михайлов и Огнян 
Донев  
Текст: С подписването на първите два договора за строителство "София Тех Парк" хваща 
последния влак за европейските пари от стария програмен период. Единият е за изграждането 
с 3.9 млн. лв. на сградата на "експериментариума и посетителския център" от обединение 
"Експо Тех Парк" с водещ партньор "Трейс Груп Холд". Другият е за строежа на сградата, в 
която ще се настанят лабораториите и офисите с обединение "Телекомплект ТА", с водещ 
партньор "Телекомплект" на Огнян Донев и Венцислав Стоев. Цената е 10.4 млн. лв. без ДДС, 
съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката.  
Проектът "София Тех Парк" се финансира с 50 млн. евро от програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2014 г. Заложено е той да бъде продължен и през настоящия 
програмен период с още 50 млн. евро от "Иновации и Конкурентоспособност" и новата "Наука 
и образование", откъдето ще получи още 20 млн. евро.  
"София Тех Парк" ще се строи на терен от близо 300 дка срещу зала "Арена Армеец" в София. 
По време на първия етап от изграждането му е разчистена площадка от 140 декара. Беше 
направен и документален филм и изложба за мястото преди да започне грандиозното 
строителство, което ще продължи през следващи седем години.  
Концепцията за развитието на високотехнологичния парк предвижда на територията му да бъде 
изграден бизнес инкубатор, офиси на големи компании, развоен център с лаборатории и 
център за събития, в който ще се провеждат различни форуми. Ще има и детски 
експериментален музей, който е наречен "Експериментариум".  
Трите основни звена на бъдещия парк са лабораторният комплекс, иновационният форум и 
експериментариумът, по думите на изпълнителния директор на парка Елица Панайотова.  
В лабораторния комплекс ще се създават нови технологии и иновативни продукти. Планирано е 
да има 11 лаборатории, сред които за ин витро, добиване и синтез на биоактивни съединения 
за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за изпитване на електронни системи, 
за облачни технологии.  
Новите технологии и продукти ще се представят в експериментариума, който ще бъде нещо 
като интерактивен музей, където децата и учениците ще се сблъскват с науката и технологиите, 
по думите на Панайотова. Разгласата на постигнато и показването на резултатите ще става в 
иновационния форум. В бизнес инкубатора пък ще се отглеждат стартиращи компании в 
областта на високите технологии, като там ще се настанят и фондовете LаuncHUB и Elevan.  
За изграждането на инфраструктурата на технологичното "чудо" бяха пуснати шест отделни 
обществени поръчки за всеки един от обектите, което предизвика интереса на строителния 
бранш заради намалялата работа. Така всеки един от търговете логично беше обжалван от 
загубилите, което доведе до забавяне на сключването на договорите. Това от своя страна 
постави под риск изпълнението на проекта, който трябва да приключи до октомври 2015 г. В 
случай, че някои от обектите не бъдат готови дотогава, проектът ще се раздели и те ще се 
финансират през настоящия програмен период.  
От останалите четири търга има избрани трима изпълнители, но процедурите се обжалват. За 
строител на площадковата техническа инфраструктура и парк беше избрано обединението 
"Инженеринг Парк", с водещ партньор "Джи Пи Груп", зад която стои Валентин Златев, 
"Понсстройинженеринг" и "Би Ес Проект". Те спечелиха търга с цена от 16.9 млн. лв. без ДДС.  
Изграждането на бизнеса инкубатора беше спечелено от сдружение "Соф Тех Парк", в което 
влизат "Адванс 2002" на братя Домусчиеви и "Нивел". За строител на иновационния форум 
беше избрана "Монолит София" с цена от 4.5 млн. лв. без ДДС.  
Все още не са отворени ценовите оферти за изграждането на етажния паркинг с индикативна 
стойност от 6.4 млн. лв. Оферти за него подадоха 14 кандидата.  

http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-hvashta-posledniya-vlak-za-evroparite-news220573.html
http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-hvashta-posledniya-vlak-za-evroparite-news220573.html
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1336460181  
Брой думи: 247  
 
 
Резюме: Стартира изграждането на първите две сгради от научно-изследователския комплекс 
„София Тех Парк”. В присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана 
Янева бяха подписани договорите за инжинеринг, проектиране и строителство на комплекс 
„Лаборатория и офиси” и комплекс „Експериментариум”.  
 
Заглавие: Строежът на „София Тех Парк” започва с 14 млн. за две сгради  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стартира изграждането на първите две сгради от научно-изследователския комплекс 
„София Тех Парк”. В присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана 
Янева бяха подписани договорите за инжинеринг, проектиране и строителство на комплекс 
„Лаборатория и офиси” и комплекс „Експериментариум”.  
Те бяха парафирани от изпълнителния директор на „София Тех Парк” Елица Панайотова и 
представителите на двете обединения. Изграждащите комплекса „Лаборатория и офиси” бяха 
представени от Александър Симеонов. Фирмите, участващи в консорциума, представен от 
Симеонов, са „Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. Стойността на проекта, предвиждащ 
изграждането на 13 хил. кв. м. разгъната застроена площ, е 10,4 млн. лв.  
Вторият проект - т.нар „Експериментариум” - ще предоставя възможност на широката публика 
да се запознае с постиженията и откритията на фирмите и университетите, работещи в „София 
Тех Парк”. Той ще бъде изграден от обединение около „Трейс Груп Холд”, които бяха 
представлявани от Мирослав Манолов. Сградата ще бъде с разгъната площ от 4 хил. кв. м. и 
изграждането й ще струва 3,9 млн. лв, каза Елица Панайотова.  
Тя посочи, че в момента „София Тех Парк” продължава да провежда срещи с бъдещи 
участници в проекта, като в последните две седмици се водят преговори с две фирми в 
областта на информационните и комуникационни технологии, едната от които е българска, а 
другата голяма международна компания.  
Към проекта, наред с Техническия университет, Медицинския университет, УНСС и БАН, са се 
включили още Селскостопанската академия и Висшето училище по застраховане и финанси. 
Средствата по проекта „София Тех Парк” се осигуряват по ОП „Конкурентоспособност“ и са 
на обща стойност 50 млн. евро.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1336460181
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16744900  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за 
възстановяване на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър Петър 
Чобанов при посещението си в Пловдив. Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си 
към града, както е обещал и на проф. Стефан Данаилов.  
 
Заглавие: Министър Чобанов: Пловдивският театър ще получи необходимите средства 
за ремонт и възстановяване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за 
възстановяване на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър Петър 
Чобанов при посещението си в Пловдив. Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си 
към града, както е обещал и на проф. Стефан Данаилов. Чакам точните разчети, но съм 
предвидил средствата, които, по предварителна информация, са между 1 и 1,5 милиона, каза 
финансовият министър.  
Повод за идването му в Пловдив беше среща с малкия и среден бизнес, домакинствана от 
лидера на социалистите в града и областта Георги Гергов.  
Предприемачите представиха на министъра предложения за административната тежест, за 
съкращаване на сроковете за възстановяване и обжалване на акцизите, за връзката между 
бизнеса и научните институти и ползата от приложната наука. Те попитаха за електронното 
управление и децентрализацията, за новия програмен период и възстановяването на разходи 
по проекти от настоящия.  
Основните моменти от ОП „Конкурентоспособност“ презентира съветникът на икономическия 
министър Любомир Ганчев.  
Главният секретар на Агенцията за подпомагане на малкия и среден бизнес Милена Христова 
съобщи, че структурата има разкрита директна линия за консултации и помощ от експерти. Тя 
посъветва присъстващи да се възползват от възможностите и информацията, която е на 
разположение, за да развият бизнеса си.  
2,1% икономически растеж за тази година прогнозира финансист №1 на държавата. Според 
него основание за ревизиране на прогнозата в положителна посока дава статистиката от 
последните няколко тримесечия. Чобанов заяви, че през юни се очаква растеж от порядъка на 
1,3-1,4%, след като за изминалото тримесечие бяха регистрирани 1,6%, а правителството 
преди година е заварило отрицателен ръст от - 0,2%.  
Икономиката се развива, бизнес доверието се върна, потреблението и инвестициите нарастват 
с по 4%, сочат данните на МФ.  
Капиталовите разходи ще се разплащат текущо, а не в края на годината, увери министър 
Чобанов.  
Правителството ще спази ангажимента си за увеличение на минималната работна заплата до 
450 лв през 2017 година.  
От 1 юни се връща Швейцарското правило за пенсиите, а тяхното нарастване е гарантирано и 
чрез тригодишната фискална прогноза.  
Коледните и великденските добавки за възрастните са заложени в предварителните разчетите 
за следващите бюджети от мандата, стана ясно от думите на министър Чобанов.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16744900
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16746033  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: Все още няма решение каква част от проекта за високотехнологичен парк в София ще 
бъде оставена за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г., съобщава БТА. 
Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
«Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от „София Тех Парк“. 
 
Заглавие: Вторият етап на София Тех Парк ще стане ясен през следващата седмица  
Подзаглавие: Строителството на научно-технологиччния парк беше разделено на фази заради 
забавяне на обществени поръчки, за да не изгубим европейски пари  
Автор:  
Текст: Все още няма решение каква част от проекта за високотехнологичен парк в София ще 
бъде оставена за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г., съобщава БТА.  
Окончателно решение на Управляващия орган на оперативната програма 
„Конкурентоспособност“ за втората фаза на проекта, който се финансира с 50 млн. евро 
европейски пари, най-вероятно ще бъде взето през следващата седмица, съобщи Ели 
Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството 
на икономиката и енергетиката, по време на подписването на договорите за строителство на 
първите две сгради от „София Тех Парк“. 
Решението за изграждането на научно-технологичния парк беше взето през 2012 г. от 
правителството на Бойко Борисов. Строителството се финансира с пари по програма 
„Конкурентоспособност“ и трябваше да тръгне още през 2013 г. 
Заради забавяне на обществени поръчки обаче строителството също закъсня и началото на 
строителните дейности беше отложено за средата на тази година. Това наложи разделянето на 
проекта на фази и прехвърлянето на част от финансирането за следващия програмен период, 
за да не изгубим пари. 
Все още не е получена официална пренотификация от Еврокомисията за проекта, допълни 
Милушева. От Брюксел обаче са уверили, че ще има пренотификация веднага след влизането 
в сила на новия регламент за блоково освобождаване за държавни помощи, което ще се случи 
от 1 юли, т. е. от 2 юли може да тръгне разплащането с компанията. 
Днес бяха подписани договорите за строителство на сградата, където ще се помещават 
лабораториите и офисите, както и на т. нар. експериментариум, където ще има посетителски 
център. Към експериментариума трябва да бъде изграден и пешеходен мост над Цариградско 
шосе. 
Изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова изрази надежда, че 
през втората половина на тази година ще тръгне и търгът за оборудването на лабораториите, 
така че сградата да бъде въведена в експлоатация в края на 2015 г. 
Лабораторният комплекс ще бъде с площ от 13 хил. кв. м, а стойността на строителството е 
10,436 млн. лева. Втората сграда е с площ от 4 хил. кв. м и на стойност 4 млн. лева. 
Част от научно-технологичния парк е и новата сграда на „Уолтопия“. инвестицията в нея обаче 
е изцяло на компанията. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16746033
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/58647  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Осигурителни и данъчни измами на стойност 102 652 379 лв. са хванали през 
миналата година МВР и ДАНС. Това става ясно от доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев до 
правителството на тема работата на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС, съобщава "24 часа".  
 
Заглавие: 102,7 млн. лева укрити данъци хванати от МВР и ДАНС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Осигурителни и данъчни измами на стойност 102 652 379 лв. са хванали през миналата 
година МВР и ДАНС. Това става ясно от доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев до 
правителството на тема работата на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС, съобщава "24 часа".  
Най-голям е делът на установените опити за укриване на ДДС - 84,6 млн. лв. На стойност 13,5 
млн. лв. пък са установените опити за укриване на данък върху доходите на физическите лица. 
При корпоративния данък са хванати опити за укриване на 3,5 млн. лв., а при здравните 
осигуровки щетите са били за 48 500 лв.  
При работата по укриване на данъци и осигуровки МВР и ДАНС са работили заедно с Главната 
инспекция по труда и Агенция „Митници”. Още 18 млн. лв. са били установени по 204 проверки 
на прокуратурата, става ясно от доклада на Йовчев.  
Дирекция АФКОС на МВР пък е подала към европейската служба за борба с измамите ОЛАФ 
сигнали за нередности при усвояването на еврофондовете на стойност над 40 млн. евро. Към 
Брюксел са пратени и 104 сигнала за нередности и потенциални измами.  
Най-голяма е стойността на установените нередности при спряната в момента Оперативна 
програма “Околна среда”. Те са за 10,4 млн. лв., като са установени 14 нарушения. На същата 
стойност са били нередностите в ОПОС и през 2012 г., става ясно от статистиката, 
предоставена от Йовчев като приложение към доклада му.  
Най-много като брой нередности се отчитат по ОП „Регионално развитие”. Те са 23 за общо 2,4 
млн. евро. Подобни са изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в доклада. 
От 24 проверени проекта по програма „Околна среда” са открити грешки с финансово влияние 
за 3,4 млн. лв. 2,7 млн. лв. пък е стойността на грешките по ОП „Конкурентоспособност”.  
Почти 10% от обществените поръчки, направени по изпълнение на европроектите, са сгрешени 
и нанасят финансови вреди, става ясно от доклада на вицепремиера. През миналата година са 
проверени 452 обществени поръчки по европроекти. При 43 от тях са установени проблеми.  
Специализираната дирекция е успяла и да приключи две свои разследвания, при които щетите 
са за 6,7 млн. лв.  
По подаден от Гранична полиция сигнал към ОЛАФ за канали за цигари през Черно море 
европейската служба е започнала разследване, което е преустановило контрабанда на цигари 
от Молдова на стойност над 41 млн. евро, пише още в доклада на вицепремиера.  
479 материала за злоупотреби с еврофондовете пък са били предадени на прокуратурата. По 
221 не е намерено доказателство за престъпление. В съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение, а при 67 случая само са наложени глоби.  
Страната ни се ангажира през 2014 г. да завиши наказанията за злоупотреби с еврофондовете, 
както изисква Брюксел.  
 

http://www.lex.bg/news/view/58647
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1664959009  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: Стартира изграждането на първите две сгради в научно-излседователския комплекс 
„София Тех Парк". Това стана, след като в присъствието на зам.-министъра на икономиката и 
енергетиката Ана Янева бяха подписани договорите за инжинеринг проектиране и строителство 
на комплекс "Лаборатория и офиси" и комплекс „Експериментариум".  
 
Заглавие: С договори за 14 млн. лв. стартира изграждането на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Спас Стамболски  
Текст: Стартира изграждането на първите две сгради в научно-излседователския комплекс 
„София Тех Парк". Това стана, след като в присъствието на зам.-министъра на икономиката и 
енергетиката Ана Янева бяха подписани договорите за инжинеринг проектиране и строителство 
на комплекс "Лаборатория и офиси" и комплекс „Експериментариум".  
Договорите бяха подписани от изпълнителния директор на „София Тех Парк" Елица 
Панайотова и представителите на двете обединения. Изграждащите комплекса Лаборатория и 
офиси бяха представени от Александър Симеонов. Фирмите, участващи в консорциума, 
представен от Симеонов, са Телекомплект и Тилев Архитекти. Стойността на проекта, 
предвиждащ изграждането на 13 хил. кв. м. разгъната застроена площ, е 10.4 млн. лв.  
Вторият проект т.нар Експериментариум ще предоставя възможност на широката публика да се 
запозне с постиженията и откритията на фирмите и университетите работещи в „София Тех 
Парк". Сградата ше бъде изградена от обединение около „Трейс Груп Холд", които бяха 
представлявани от Мирослав Манолов. Тя е с РЗП от 4 хил. кв. м. и изграждането и ще струва 
3.9 млн. лв, каза Елица Панайотова.  
Тя посочи, че в момента „София Тех Парк" продължава да провежда срещи с бъдещи 
участници в проекта, като в последните две седмици се водят преговори с две фирми в 
областта на информационните и комуникационни технологии, едната от които е българска, а 
другата голяма международна компания.  
Към проекта, наред с Техническия университет, Медицинския университет, УНСС и БАН са се 
включили Селскостопанската академия и Висшето училище по застраховане и финанси.  
Припомнаме, че средствата по проекта София Тех Парк се осигуряват по ОП 
„Конкурентоспособност“ и са в размер на 50 млн. евро.  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1664959009
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.bnt.bg  
Връзка: http://bnt.bg/news/institutsii/podpisaha-pa-rvite-dva-dogovora-za-stroitelstvoto-na-sofiya-teh-
park  
Брой думи: 158  
 
 
Резюме: Първите два договора за строителството на “София Тех Парк” бяха подписани днес в 
Министерството на икономиката. Те ще бъдат финансирани със средства от Оперативна 
програма ” Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Подписаха първите два договора за строителството на “София Тех Парк”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първите два договора за строителството на “София Тех Парк” бяха подписани днес в 
Министерството на икономиката. Те ще бъдат финансирани със средства от Оперативна 
програма ” Конкурентоспособност”.  
Технологичният център ще бъде разположен на близо 300 дка срещу зала “Арена Армеец” и ще 
струва 50 млн. евро. На територията му ще се помещава голям комплекс с 11 лаборатории, 
предвидена е и една за ин витро.  
В плана влиза и сграда, където ще се извършват научни експерименти и изследвания, а 
показването на резултатите ще става в иновационния форум. Очаква се първата копка да бъде 
през юли, а проектът да е готов през 2015-та година.  
Елица Панайотова- изпълнителен- директор на “София Тех Парк: Идеята ни е по интерактивен 
начин хората да се запознават с науката и иновациите и това да привлича все повече хора към 
тази област.  
Ели Милушева, ръководител на Управляващия орган на ОП “Конкурентоспособност”: Този 
проект е изключително амбициозен, изключително труден за изпълнение, но изключително 
важен за икономиката на страната.  
 

http://bnt.bg/news/institutsii/podpisaha-pa-rvite-dva-dogovora-za-stroitelstvoto-na-sofiya-teh-park
http://bnt.bg/news/institutsii/podpisaha-pa-rvite-dva-dogovora-za-stroitelstvoto-na-sofiya-teh-park
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/53456.html  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Стартира изграждането на първите две сгради от научно-изследователския комплекс 
„София Тех Парк”. В присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана 
Янева бяха подписани договорите за инжинеринг, проектиране и строителство на комплекс 
„Лаборатория и офиси” и комплекс „Експериментариум”, предава нюз.бг.  
 
Заглавие: Строежът на „София Тех Парк” започва с 14 млн. за две сгради  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стартира изграждането на първите две сгради от научно-изследователския комплекс 
„София Тех Парк”. В присъствието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана 
Янева бяха подписани договорите за инжинеринг, проектиране и строителство на комплекс 
„Лаборатория и офиси” и комплекс „Експериментариум”, предава нюз.бг.  
Те бяха парафирани от изпълнителния директор на „София Тех Парк” Елица Панайотова и 
представителите на двете обединения. Изграждащите комплекса „Лаборатория и офиси” бяха 
представени от Александър Симеонов. Фирмите, участващи в консорциума, представен от 
Симеонов, са „Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. Стойността на проекта, предвиждащ 
изграждането на 13 хил. кв. м. разгъната застроена площ, е 10,4 млн. лв.  
Вторият проект - т.нар „Експериментариум” - ще предоставя възможност на широката публика 
да се запозне с постиженията и откритията на фирмите и университетите, работещи в „София 
Тех Парк”. Той ще бъде изграден от обединение около „Трейс Груп Холд”, които бяха 
представлявани от Мирослав Манолов. Сградата ще бъде с разгъната площ от 4 хил. кв. м. и 
изграждането й ще струва 3,9 млн. лв, каза Елица Панайотова.  
Тя посочи, че в момента „София Тех Парк” продължава да провежда срещи с бъдещи 
участници в проекта, като в последните две седмици се водят преговори с две фирми в 
областта на информационните и комуникационни технологии, едната от които е българска, а 
другата голяма международна компания.  
Към проекта, наред с Техническия университет, Медицинския университет, УНСС и БАН, са се 
включили още Селскостопанската академия и Висшето училище по застраховане и финанси. 
Средствата по проекта „София Тех Парк” се осигуряват по ОП „Конкурентоспособност“ и са 
на обща стойност 50 млн. евро.  
 

http://www.19min.bg/news/8/53456.html
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/старт-на-софия-тех-парк-news54856.html  
Брой думи: 349  
 
 
Резюме: Започва строителството на две от ключовите сгради на "София Тех Парк", обяви пред 
журналисти изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова след 
подписването на договори за инженеринг на двата обекта. На подписването присъстваха 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева и Ели Милушева, главен 
директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в министерството.  
 
Заглавие: Старт на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Започва строителството на две от ключовите сгради на "София Тех Парк", обяви пред 
журналисти изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова след 
подписването на договори за инженеринг на двата обекта. На подписването присъстваха 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева и Ели Милушева, главен 
директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в министерството. Един от обектите е 
сградата за лабораторния комплекс с разгъната застроена площ /РЗП/ от около 13 000 
квадратни метра, а стойността на строителството е 10,436 млн.лева. Панайотова изрази 
надежда търгът за оборудването на лабораториите да започне през втората половина на тази 
година и в края на 2015 г. сградата да бъде въведена в експлоатация. Вторият обект от 
технопарка е така нареченият "Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост". 
Това ще е място, където научните изследвания и технологиите ще се демонстрират на деца, 
ученици и родители по интерактивен начин. Изпълнителят трябва да е готов с обекта, който е с 
РЗП от 4000 квадратни метра, за 431 дни. Стойността на втората сграда е около 4 млн.лева.  
Проектът се финансира по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и е на стойност 
под 50 млн. евро. Главният директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева съобщи, че проектът не е фазиран и добави, че сега се прави анализ на риска за 
него да се изпълни по заложеното по програмата до 2015 г. Управляващият орган на 
програмата взима решение за това кои дейности по проекта да останат през този програмен 
период и кои да бъдат прехвърлени за новата оперативна програма, допълни Милушева. Тя 
съобщи, че решението за фазиране ще се вземе най-късно другата седмица. Управляващият 
орган досега не е платил едно евро на "София Тех Парк", защото няма официална 
пренотификация от ЕК за този проект, коментира Милушева. Тя допълни, че вчера на среща с 
един от директорите ГД "Конкуренция" в ЕК са били получени уверения, че ще има 
пренотификация веднага след влизането в сила на новия регламент за блоково освобождаване 
за държавни помощи, което ще се случи от 1 юли. В този смисъл получихме уверение, че от 2 
юли ще стане разплащането с компанията, каза Милушева и отбеляза, че сега "София Тех 
Парк" действат с техни оперативни средства.  
 

http://www.economynews.bg/старт-на-софия-тех-парк-news54856.html
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/официални-преговори-с-ек-по-три-оп-news54834.html  
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. Това съобщи пресслужбата на кабинета.  
 
Заглавие: Официални преговори с ЕК по три ОП  
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 

http://www.economynews.bg/официални-преговори-с-ек-по-три-оп-news54834.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.  
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.sofia.dir.bg  
Връзка: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16745479  
Брой думи: 285  
 
 
Резюме: „София Тех Парк” подписа договор за изграждане на „Лаборатории и офиси“ и обект 
„Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“.  
Започва строителството на две от ключовите сгради на "София Тех Парк", обяви 
изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова след подписването 
на договори за инженеринг на двата обекта.  
 
Заглавие: Строят две нови сгради в ”София Тех Парк”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „София Тех Парк” подписа договор за изграждане на „Лаборатории и офиси“ и обект 
„Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“.  
Започва строителството на две от ключовите сгради на "София Тех Парк", обяви 
изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова след подписването 
на договори за инженеринг на двата обекта.  
На подписването присъстваха заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна 
Янева и Ели Милушева, главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
министерството, предаде БТА.  
Един от обектите е сградата за лабораторния комплекс с разгъната застроена площ /РЗП/ от 
около 13 000 квадратни метра, а стойността на строителството е 10,436 млн.лева.  
Панайотова изрази надежда търгът за оборудването на лабораториите да започне през втората 
половина на тази година и в края на 2015 г. сградата да бъде въведена в експлоатация.  
Вторият обект от технопарка е така нареченият "Експериментариум и посетителски център с 
пешеходен мост". Това ще е място, където научните изследвания и технологиите ще се 
демонстрират на деца, ученици и родители по интерактивен начин. Изпълнителят трябва да е 
готов с обекта, който е 4000 квадратни метра, за 431 дни. Стойността на втората сграда е около 
4 млн.лева.  
Проектът се финансира по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и е на стойност 
под 50 млн. евро. Главният директор "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели 
Милушева съобщи, че проектът не е фазиран и добави, че сега се прави анализ на риска за 
него да се изпълни по заложеното по програмата до 2015 г.  
Управляващият орган на програмата взима решение за това кои дейности по проекта да 
останат през този програмен период и кои да бъдат прехвърлени за новата оперативна 
програма, допълни Милушева.  
Получихме уверение, че от 2 юли ще стане разплащането с компанията, каза Милушева и 
отбеляза, че сега "София Тех Парк" действат с техни оперативни средства.  
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=16745479
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=140814  
Брой думи: 440  
 
 
Резюме: Осигурителни и данъчни измами на стойност 102 652 379 лв. са хванали през 
миналата година МВР и ДАНС. Това става ясно от доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев до 
правителството на тема работата на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС.  
 
Заглавие: 102,7 МИЛИОНА ЛЕВА УКРИТИ ДАНЪЦИ ХВАНАТИ ОТ МВР И ДАНС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Осигурителни и данъчни измами на стойност 102 652 379 лв. са хванали през миналата 
година МВР и ДАНС. Това става ясно от доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев до 
правителството на тема работата на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС.  
Най-голям е делът на установените опити за укриване на ДДС - 84,6 млн. лв.  
На стойност 13,5 млн. лв. пък са установените опити за укриване на данък върху доходите на 
физическите лица.  
При корпоративния данък са хванати опити за укриване на 3,5 млн. лв., а при здравните 
осигуровки щетите са били за 48,5 хил. лв.  
При работата по укриване на данъци и осигуровки МВР и ДАНС са работили заедно с Главната 
инспекция по труда и Агенция “Митници”. Още 18 млн. лв. са били установени по 204 проверки 
на прокуратурата, става ясно от доклада на Йовчев.  
Дирекция АФКОС на МВР пък е подала към европейската служба за борба с измамите ОЛАФ 
сигнали за нередности при усвояването на еврофондовете на стойност над 40 млн. евро. Към 
Брюксел са пратени и 104 сигнала за нередности и потенциални измами.  
Най-голяма е стойността на установените нередности при спряната в момента Оперативна 
програма “Околна среда”. Те са за 10,4 млн. лв., като са установени 14 нарушения. На същата 
стойност са били нередностите в ОПОС и през 2012 г., става ясно от статистиката, 
предоставена от Йовчев като приложение към доклада му.  
Най-много като брой нередности се отчитат по Оперативна програма “Регионално развитие”. Те 
са 23 за общо 2,4 млн. евро.  
Подобни са изводите и от одитите на финансовото министерство, пише в доклада. От 24 
проверени проекта по програма “Околна среда” са открити грешки с финансово влияние за 3,4 
млн. лв.  
2,7 млн. лв. пък е стойността на грешките по програма “Конкурентоспособност”.  
Почти 10% от обществените поръчки, направени по изпълнение на европроектите, са сгрешени 
и нанасят финансови вреди, става ясно от доклада на вицепремиера. През миналата година са 
проверени 452 обществени поръчки по европроекти. При 43 от тях са установени проблеми.  
Специализираната дирекция е успяла и да приключи две свои разследвания, при които щетите 
са за 6,7 млн. лв.  
По подаден от Гранична полиция сигнал към ОЛАФ за канали за цигари през Черно море 
европейската служба е започнала разследване, което е преустановило контрабанда на цигари 
от Молдова на стойност над 41 млн. евро, пише още в доклада на вицепремиера.  
479 материала за злоупотреби с еврофондовете пък са били предадени на прокуратурата. По 
221 не е намерено доказателство за престъпление. В съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 
споразумение, а при 67 случая само са наложени глоби.  
Страната ни се ангажира през 2014 г. да завиши наказанията за злоупотреби с еврофондовете, 
както изисква Брюксел.  
24chasa.bg  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=140814
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/kultura-art/96171-chobanov-dramatichen-teatar-v-plovdiv-shte-poluchi-
sredstva-za-remont  
Брой думи: 353  
 
 
Резюме: Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за 
възстановяване на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър доц. д-р Петър 
Чобанов при посещението си в Пловдив. 
Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си към града както е обещал и на проф. 
Стефан Данаилов. Чакам точните разчети, но съм предвидил средствата, които са между 
милион и милион и половина по предварителна информация, каза финансовият министър. 
 
Заглавие: Чобанов: Драматичен театър в Пловдив ще получи средства за ремонт  
Подзаглавие: Чакам точните разчети, но съм предвидил средствата, които са между милион и 
милион и половина по предварителна информация, каза финансовият министър доц. д-р Петър 
Чобанов  
Автор:  
Текст: Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за възстановяване 
на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър доц. д-р Петър Чобанов при 
посещението си в Пловдив.  
Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си към града както е обещал и на проф. 
Стефан Данаилов. Чакам точните разчети, но съм предвидил средствата, които са между 
милион и милион и половина по предварителна информация, каза финансовият министър.  
Повод за идването му в Пловдив беше среща с малкия и среден бизнес, домакинствана от 
лидерът на социалистите в града и областта Георги Гергов.  
Предприемачите представиха на министъра предложения за административната тежест, за 
съкращаване на сроковете за възстановяване и обжалване на акцизите, за връзката между 
бизнеса и научните институти и ползата от приложната наука. Те попитаха за електронното 
управление и децентрализацията, за новия програмен период и възстановяването на разходи 
по проекти от настоящия.  
Основните моменти от ОП „Конкурентоспособност” презентира съветникът на икономическия 
министър Любомир Ганчев. Главният секретар на Агенцията за подпомагане на малкия и 
среден бизнес Милена Христова съобщи, че структурата има разкрита директна линия за 
консултации и помощ от експерти. Тя посъветва присъстващи да се възползват от 
възможностите и информацията, която е на разположение, за да развият бизнеса си.  
2,1% икономически растеж за тази година прогнозира финансист №1 на държавата Според него 
основание за ревизиране на прогнозата в положителна посока дава статистиката от последните 
няколко тримесечия. Чобанов заяви, че се очаква през юни да се отбележи растеж от порядъка 
на 1,3 – 1,4%, след като за изминалото тримесечие бяха регистрирани 1,6%, а правителството 
преди година е заварило отрицателен ръст от – 0,2%. Икономиката се развива, бизнес 
доверието се върна, потреблението и инвестициите нарастват с по 4%, сочат данните на МФ.  
Капиталовите разходи ще се разплащат текущо, а не в края на годината, увери министър 
Чобанов.  
Правителството ще спази ангажимента си за увеличение на минималната работна заплата до 
450 лв. през 2017 година. От 1 юни се връща Швейцарското правило за пенсиите, а тяхното 
нарастване е гарантирано и чрез тригодишната фискална прогноза.  
Коледните и великденските добавки за възрастните са заложени в предварителните разчетите 
за следващите бюджети от мандата, стана ясно от думите на министър Чобанов.  
Пловдив / България  
 

http://fakti.bg/kultura-art/96171-chobanov-dramatichen-teatar-v-plovdiv-shte-poluchi-sredstva-za-remont
http://fakti.bg/kultura-art/96171-chobanov-dramatichen-teatar-v-plovdiv-shte-poluchi-sredstva-za-remont
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/imoti/96193-zapochva-stroitelstvoto-na-dve-sgradi-ot-sofia-teh-park  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Комплексите „Лаборатория и офиси” и „Експериментариум” са двете сгради от „София 
Тех Парк”, за чието строителство днес бяха подписани договори. Инвестицията им възлиза на 
14 млн. лв. 
„Лаборатория и офиси” ще е с разгъната застроена площ от 13 000 кв.м. при цена от 10.4 млн. 
лв. Изпълнители са компаниите „Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. 
 
Заглавие: Започва строителството на две сгради от „София Тех Парк”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комплексите „Лаборатория и офиси” и „Експериментариум” са двете сгради от „София 
Тех Парк”, за чието строителство днес бяха подписани договори. Инвестицията им възлиза на 
14 млн. лв.  
„Лаборатория и офиси” ще е с разгъната застроена площ от 13 000 кв.м. при цена от 10.4 млн. 
лв. Изпълнители са компаниите „Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. „Експериментариум” ще 
бъде с разгъната застроена площ от 4000 кв.м и цена от 3.9 млн. лв. Строителството е 
поверено на „Трейс Груп Холд".  
Договорите бяха подписани от Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк” 
и представители на фирмите изпълнители в присъствието на заместник-министъра на 
икономиката и енергетиката Ана Янева.  
От последното представяне на комплекса преди около месец има нови фирми, които са 
проявили интерес да участват в проекта „София Тех Парк”. „Те са както български, така и 
мултинационални компании. Те са в областта на информационните и комуникационни 
технологии”, уточни Панайотова.  
Средствата по проекта са осигурени от ОП „Конкурентоспособност” и са на стойност 50 млн. 
EUR. Комплексът се стори на терен от почти 300 декара, намиращ се срещу зала „Арена 
Армеец” в столицата. Първият етап на проекта включва застрояване на почти половината от 
тази площ – 140 декара.  
 

http://fakti.bg/imoti/96193-zapochva-stroitelstvoto-na-dve-sgradi-ot-sofia-teh-park
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60123  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: 50 милиона евро по ОП "Конкурентоспособност" ще може да усвои бъдещия научно-
изследователски комплекс „София Тех Парк”. Договорите по изграждането на първите две 
сгради от комплекса бяха подписани днес. Все още за прокета няма обаче преведени пари, 
защото защото няма официална пренотификация от Европейската комисия. Това ще се случи 
след 1 юли, когато влезе в сила новия регламент за блоково освобождаване за държавни 
помощи.  
 
Заглавие: 50 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" ще усвои "София Тех Парк"  
Подзаглавие: Две сгради, които ще бъдат реализирани първо са т. нар. „Лаборатория и офиси” 
и „Експериментариум”  
Автор:  
Текст: 50 милиона евро по ОП "Конкурентоспособност" ще може да усвои бъдещия научно-
изследователски комплекс „София Тех Парк”. Договорите по изграждането на първите две 
сгради от комплекса бяха подписани днес. Все още за прокета няма обаче преведени пари, 
защото няма официална пренотификация от Европейската комисия. Това ще се случи след 1 
юли, когато влезе в сила новия регламент за блоково освобождаване за държавни помощи.  
За бъдещият грандиозен проект са заложени още 50 млн. евро от ОП от "Иновации и 
Конкурентоспособност" и новата "Наука и образование", откъдето ще получи още 20 млн. 
евро.  
Две сгради, които ще бъдат реализирани първо са т. нар. „Лаборатория и офиси” и 
„Експериментариум”.  
В лабораторния комплекс ще се създават нови технологии и иновативни продукти. Планирано е 
да има 11 лаборатории, сред които за ин витро, добиване и синтез на биоактивни съединения 
за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за изпитване на електронни системи, 
за облачни технологии.  
Новите технологии и продукти ще се представят в експериментариума, който ще бъде нещо 
като интерактивен музей, където децата и учениците ще се сблъскват с науката и технологиите, 
по думите на Панайотова. Разгласата на постигнато и показването на резултатите ще става в 
иновационния форум. В бизнес инкубатора пък ще се отглеждат стартиращи компании в 
областта на високите технологии, като там ще се настанят и фондовете LаuncHUB и Elevan.  
Комплексът „Лаборатория и офиси” ще бъде изграден от консорциум, в който участват фирмите 
„Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. Стойността на проекта, предвиждащ строителството на 13 
хил. кв. м. разгъната застроена площ, е 10,4 млн. лева.  
Вторият проект - т.нар „Експериментариум” - ще представя пред посетителите постиженията и 
откритията на фирмите и университетите, работещи в „София Тех Парк”. Той ще бъде изграден 
от обединение около „Трейс Груп Холд”. Сградата ще бъде с разгъната площ от 4 хил. кв. м. и 
строителството й ще струва 3,9 млн. лева.  
В момента „София Тех Парк” продължава да провежда срещи с бъдещи участници в проекта, 
като в последните две седмици се водят преговори с две фирми в областта на 
информационните и комуникационни технологии, едната от които е българска, а другата е 
голяма международна компания.  
 
  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60123
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/business/view/13442/Zapochva-izgrazhdaneto-na-Sofiya-Teh-park  
Брой думи: 129  
 
 
Резюме: Договорите за проектиране и строителство на първите два обекта в рамките на 
проекта София Тех Парк бяха подписани в присъствието на зам.-министъра на икономиката и 
енергетиката Анна Янева и Ели Милушева, главен директор, Европейски фондове за 
конкурентоспособност. Предстои издаването на строителни разрешителни до края на месец 
юни и първа копка през месец юли тази година.  
 
Заглавие: Започва изграждането на София Тех парк  
Подзаглавие: Бяха подписани първите договори за проектиране и строителство, първата копка 
се очаква през юли  
Автор:  
Текст: Договорите за проектиране и строителство на първите два обекта в рамките на проекта 
София Тех Парк бяха подписани в присъствието на зам.-министъра на икономиката и 
енергетиката Анна Янева и Ели Милушева, главен директор, Европейски фондове за 
конкурентоспособност. Предстои издаването на строителни разрешителни до края на месец 
юни и първа копка през месец юли тази година.  
Строителството на обект „Лаборатории и офиси“ ще се извършва от Обединение Телекомплект 
ТА, което включва Телекомплект АД и Тилев Архитекти ООД, а поръчката по изграждането на 
обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ ще се изпълнява от 
Обединение Експо Тех Парк, което включва Трейс груп холд АД, Планекс ООД и Иво Петров 
Архитекти ООД.  
Останалите обществени поръчки за проектиране и строителство на основните сгради в Научно-
технологичния парк също са в ход, съобщиха от дружеството. 
 
  

http://www.economy.bg/business/view/13442/Zapochva-izgrazhdaneto-na-Sofiya-Teh-park
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/chobanov-ministur-plovdiv-1411774.html  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за 
възстановяване на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър Петър 
Чобанов при посещението си в Пловдив. Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си 
към града, както е обещал и на проф. Стефан Данаилов. Чакам точните разчети, но съм 
предвидил средствата, които, по предварителна информация, са между 1 и 1,5 милиона, каза 
финансовият министър.  
 
Заглавие: Министър Чобанов: Пловдивският театър ще получи необходимите средства 
за ремонт и възстановяване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Драматичният театър в Пловдив ще получи необходимите средства за 
възстановяване на голямата сцена след пожара, съобщи финансовият министър Петър 
Чобанов при посещението си в Пловдив. Той беше категоричен, че ще изпълни ангажимента си 
към града, както е обещал и на проф. Стефан Данаилов. Чакам точните разчети, но съм 
предвидил средствата, които, по предварителна информация, са между 1 и 1,5 милиона, каза 
финансовият министър.  
Повод за идването му в Пловдив беше среща с малкия и среден бизнес, домакинствана от 
лидера на социалистите в града и областта Георги Гергов.  
Предприемачите представиха на министъра предложения за административната тежест, за 
съкращаване на сроковете за възстановяване и обжалване на акцизите, за връзката между 
бизнеса и научните институти и ползата от приложната наука. Те попитаха за електронното 
управление и децентрализацията, за новия програмен период и възстановяването на разходи 
по проекти от настоящия.  
Основните моменти от ОП „Конкурентоспособност" презентира съветникът на икономическия 
министър Любомир Ганчев.  
Главният секретар на Агенцията за подпомагане на малкия и среден бизнес Милена Христова 
съобщи, че структурата има разкрита директна линия за консултации и помощ от експерти. Тя 
посъветва присъстващи да се възползват от възможностите и информацията, която е на 
разположение, за да развият бизнеса си.  
2,1% икономически растеж за тази година прогнозира финансист №1 на държавата. Според 
него основание за ревизиране на прогнозата в положителна посока дава статистиката от 
последните няколко тримесечия. Чобанов заяви, че през юни се очаква растеж от порядъка на 
1,3-1,4%, след като за изминалото тримесечие бяха регистрирани 1,6%, а правителството 
преди година е заварило отрицателен ръст от - 0,2%.  
Икономиката се развива, бизнес доверието се върна, потреблението и инвестициите нарастват 
с по 4%, сочат данните на МФ.  
Капиталовите разходи ще се разплащат текущо, а не в края на годината, увери министър 
Чобанов.  
Правителството ще спази ангажимента си за увеличение на минималната работна заплата до 
450 лв през 2017 година.  
От 1 юни се връща Швейцарското правило за пенсиите, а тяхното нарастване е гарантирано и 
чрез тригодишната фискална прогноза.  
Коледните и великденските добавки за възрастните са заложени в предварителните разчетите 
за следващите бюджети от мандата, стана ясно от думите на министър Чобанов.  
 

http://www.cross.bg/chobanov-ministur-plovdiv-1411774.html
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Дата: 23.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/next-whos-ianmsp-1411795.html  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за мода и аксесоари WHO'S NEXT, която ще се проведе в периода 4-7 
юли 2014 г. в Париж.  
 
Заглавие: ИАНМСП организира национално участие в Международната изложба за мода 
WHO'S NEXT  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за мода и аксесоари WHO'S NEXT, която ще се проведе в периода 4-7 
юли 2014 г. в Париж.  
WHO'S NEXT e специализирана промоционална проява в областта на модата и е призната за 
една от най-значимите в Европа. Провежда се от 1994 г. два пъти годишно. В промоционалната 
проява участват моделиери и производители на модни марки, обувки, дрехи, бельо, платове, 
трикотаж и модни аксесоари.  
Агенцията поема разходите на участниците за:  
• Наемане на изложбена площ  
• Проектиране и изграждане на изложбен щанд  
• Наемане на оборудване и обзавеждане  
• Регистрация на изложителите  
• Включване на изложителите в официалния каталог  
• Издаване на брошура  
• Рекламиране на участието.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба 
за мода и аксесоари WHO'S NEXT е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Росица 
Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 79 
80, e-mail: assenova@sme.government.bg, Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Развитие 
на експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg  
Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за 
мода и аксесоари WHO'S NEXT се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 - 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  

http://www.cross.bg/next-whos-ianmsp-1411795.html

