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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
4.6.2014 г.  
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 03.06.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 568  
 
 
Резюме: Тема: „Бенчмарк груп” - успешен проект по ОП "Конкурентоспособност"  
„Бенчмарк груп” е сред водещите борсови посредници у нас. От създаването си през 2004 г. до 
сега компания предлага на голям кръг от клиенти услуги за търговия на БФБ, международните 
финансови пазари и финансово консултиране на компании. Въпреки, че развиват успешен 
бизнес, от борсовата компания решават да въведат 2 нови продукта за управление на ресурсите 
и комуникацията с клиентите. Идеята за внедряване на иновационната за България системата за 
управление на информацията, ги мотивира да кандидатстват по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” към Министерство на икономиката и 
енергетиката. От 2007 г. насам програмата подпомага модернизацията и конкурентоспособността 
на микро, малки и средни предприятия в България. Основната ѝ мисия е преодоляването на 
бариерите в икономическото развитие на страната, насърчаване на иновациите, развиване на 
предприятията за постигане на устойчива бизнес среда, която отговаря на изискванията на 
европейските и световни пазари.  
 
Текст: Тема: „Бенчмарк груп” - успешен проект по ОП "Конкурентоспособност"  
 
„Бенчмарк груп” е сред водещите борсови посредници у нас. От създаването си през 2004 г. до 
сега компания предлага на голям кръг от клиенти услуги за търговия на БФБ, международните 
финансови пазари и финансово консултиране на компании. Въпреки, че развиват успешен 
бизнес, от борсовата компания решават да въведат 2 нови продукта за управление на ресурсите 
и комуникацията с клиентите. Идеята за внедряване на иновационната за България системата за 
управление на информацията, ги мотивира да кандидатстват по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” към Министерство на икономиката и 
енергетиката. От 2007 г. насам програмата подпомага модернизацията и 
конкурентоспособността на микро, малки и средни предприятия в България. Основната ѝ мисия е 
преодоляването на бариерите в икономическото развитие на страната, насърчаване на 
иновациите, развиване на предприятията за постигане на устойчива бизнес среда, която 
отговаря на изискванията на европейските и световни пазари. За компанията „Бенчмарк” това е 
единствената от 7-те програми, която отговаря на профила на дейността им и акцентира върху 
насърчаване на иновационните проекти. Проектът им е одобрен и получава финансиране с 
евросредства в размер на 367 хиляди лева, които те инвестират изцяло във внедряването на 
системата.  
Деница Христова: Когато откри процедурата по програмата „Конкурентоспособност”, ние 
решихме да разработим самостоятелно два продукта – за управление на ресурсите и за 
комуникация с клиентите, като основната цел беше да подредим цялата информация, да бъде 
по-бързо, по-лесно обслужването на клиентите и да се минимизират грешките от ръчната 
операция – роботизиране на процесите. Всъщност по проекта разработихме (…) Определено ние 
сме виновни, тъй като проектът, който ние сами разписахме – с помощта на консултант, но 
идеите, които заложихме, ние ги реализирахме. И резултатът е, че колегите ползват тези 
продукти, много е съкратено времето за обработка на информацията, самите клиенти и те ги 
утешат. Въведохме системите за качество и за информационна сигурност, което отново косвено 
касае нашите клиенти. И от тази гледна точка ние сме много доволни. Комуникацията със 
служителите на Министерство на икономиката и енергетиката от управляващия орган беше 
безпроблемна. Те ни съдействаха през целия период на изпълнение.  
Двете системи оптимизират работата на борсовите посредници, като улесняват управлението на 
информацията, свързана с развитието на търговията на клиентите на фирмата, движението на 
техните ценни книжа и пари.  
Деница Христова: Съответно да има актуална информация клиентът с какво разполага, за по-
бързата обработка на заявките за теглене на средства. Автоматизирането на подаването на 
информация към централен депозитар и тегленето на информация от БФБ. Това са едни 
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специфични за дейността ни процеси, които благодарение на разработените и внедрени 
системи, станаха по-бързи и се автоматизираха.  
Таня Добрева: Единната информационна база, която предоставя EIP, дава възможност на 
всички служители във фирмата и на тези, част от клоновата мрежа в страната, да имат много 
лесен достъп до актуална информация в реално време, като не остава на заден план и 
сигурността на фирмените данни. Освен това, след въвеждането на EIP системата, много от 
процесите се случват по електронен път, което улеснява процеса на работа, комуникацията ни с 
Централен депозитар, БФБ и останалите институции – много по-лесна и много по-бърза.  
След успешната инвестиция на компанията и приноса им за въвеждането на иновационни 
методи за работа, Министерство на икономиката е одобрило и следващия им проект. Не искаха 
да издават всички подробности по него. Обясниха обаче, че съвсем скоро с финансиране по ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще закупят оборудване и 
ще въведат в компанията иновативна услуга за търговия на фондовата борса, посредством 
мобилно приложение.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 04.06.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 14  
Брой думи: 1559  
 
 
Резюме: Кабинетът "Орешарски" с отделените 20 млн. лв в бюджет 2014 за иновации, предимно 
в малки и средни предприятия (МСП), подпомага българския бизнес в момент, когато 
българската държава очаква да получи окончателно одобрение на оперативните програми (ОП) 
между двата програмни периода, в т.ч. и на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Ето защо 
финансирането на иновативни проекти с 5,8 млн. лв. (общо - 10 млн.лв., в случай, че има повече 
проекти, които са изпълнили изискванията) за сесията на Националния иновационен фонд 
(НИФ), проведена през първото тримесечие на 2014 г., е много важно. Тези средства са 
отделени, за да не се оставя малкият и средният ни бизнес без допълнителен финансов ресурс. 
Други 2 млн. лв. са отделени за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия на НИФ. 
По 1 млн. лв. са предвидени за участието на български фирми в международните програми 
"ЕВРИКА" и "ЕВРОСТАРС" (тя вече е с българско участие).  
 
Заглавие: Как иновациите да стигнат до малкия и среден бизнес  
Подзаглавие: Предстои да заработят съвместни предприятия на държавите членки на ЕС в пет 
стратегически области  
Автор: Йосиф АВРАМОВ  
Текст: Кабинетът "Орешарски" с отделените 20 млн. лв в бюджет 2014 за иновации, предимно в 
малки и средни предприятия (МСП), подпомага българския бизнес в момент, когато българската 
държава очаква да получи окончателно одобрение на оперативните програми (ОП) между двата 
програмни периода, в т.ч. и на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Ето защо 
финансирането на иновативни проекти с 5,8 млн. лв. (общо - 10 млн.лв., в случай, че има повече 
проекти, които са изпълнили изискванията) за сесията на Националния иновационен фонд 
(НИФ), проведена през първото тримесечие на 2014 г., е много важно. Тези средства са 
отделени, за да не се оставя малкият и средният ни бизнес без допълнителен финансов ресурс. 
Други 2 млн. лв. са отделени за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия на НИФ. 
По 1 млн. лв. са предвидени за участието на български фирми в международните програми 
"ЕВРИКА" и "ЕВРОСТАРС" (тя вече е с българско участие).  
През февруари 2014 г. бе подписан първият договор по програмата ЕВРОСТАРС с българската 
фирма "Ай Ен Джи - Технолоджи". Подписаното споразумение за финансиране е по 
международния проект TRIPLE-S Microscope. Проектът е класиран на 15-о място от общо 510, 
което е доказателство, че българските фирми имат иновационен потенциал и могат успешно да 
се конкурират и да излизат на пазара с нови продукти и услуги. Иновациите са във фокуса и на 
разработваната от МИЕ Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Налице са и 
редица други възможности за финансиране и независимо че повечето програми са почти 
непознати за повечето МСП у нас, то вече има и такива, които са се възползвали от тях.  
Реална възможност са другите програми на ЕС, за които са налице обяви за прием на проекти за 
МСП, в т.ч. и от България от началото на 2014 г. За тях се кандидатства от МСП директно пред 
ЕК в Брюксел. Такава възможност за кандидатстване за евросредства от българските МСП е 
"Хоризонт 2020", по която ЕК е отделил 79 млрд. евро, от които 17,8 млрд. директно за МСП и 
още над 15 млрд., за които може да се кандидатства по други мерки от програмата. Ето защо 
твърде навременно бе събитието в София, организирано от МИЕ, съвместно с Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), на което отделните 
части на тази все още доста непозната у нас програма бяха представени на 15 май т.г. на 
конференцията "Иновации и технологии". На нея бяха огласени дейността и достиженията на 
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) в Будапеща, на инициативата "ЕВРИКА", 
както и на съвместната програма "ЕВРОСТАРС", на програмата "COSME" и на инструмента за 
насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност "Хоризонт 2020".  
Според директора на Европейския институт за иновации и технологии Жозе Мануел Лесета, 
който изнесе основния доклад, в България има много иноватори с талант и Европа трябва да се 
възползва от него. По думите му "Европа се нуждае от нов подход към иновациите, за да си 
възвърне позициите от началото на миналия век и да излезе от сегашното си незавидно 
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положение по този решаващ показател". "Важен фактор е настройката на обществото, 
необходим е нов подход, чрез хората, залагащ на създаване на търсещи личности още от 
студентската скамейка. Създаване на технологични инкубатори през държавните граници, 
партньорски мрежи, създаване на центрове за съвместно ползване - екосистеми с 
предприемачески дух", препоръчва той. В конференцията участваха с презентации Роберто 
Сарачо, шеф на ИКТ "Лаборатории", Рафал Мровка, който оглавява поделение на Европейския 
институт по иновации и технологии в енергетиката в Полша, и Антон Шишков, програмен 
мениджър в съвместното предприятие "ENIAC", което през юни ще се преобразува, а също и 
Берт де Колвенаер, изп. директор на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород" (FCH 
JU).  
От особен интерес за представителите на българските МСП, работещи в сферата на ICT 
бизнеса, е участието на България в съвместното европейско предприятие ECSEL. То ще 
обединява проектите ENIAC и ARTEMIS JUs в областта на нанотехнологиите и вградените 
системи и ще включва Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни 
системи - EpoSS. СП ECSEL е успешна форма за публично-частно партньорство в областта на 
електронните компоненти и системи и ще е с начало 2014 г., като ще има продължителност 10 
години. Съвместното предприятие ЕCSEL подбира проекти от отделните страни членки на ЕС 
чрез открити годишни покани за участие в конкурси, като следва процедура за представяне и 
оценяване на предложения на един или два етапа. Те предоставят финансиране за съвместни 
проекти и осъществяват координационни и спомагателни дейности. През 2012 г. големите 
дружества, които участваха, представляваха 31,1% от всички участници, а МСП - 30%. МСП 
участват с конкретни теми за научни изследвания на съвместните предприятия (СП) по 
съвместните технологични инициативи (СТИ). Това се дължи на стабилността и приемствеността 
на научноизследователската и иновационната среда, условията за финансиране и участието на 
по-големи вериги за създаване на добавена стойност. МСП по линия на ECSEL получиха около 
170 млн. евро, което представлява приблизително 27% от цялото финансиране от страна на ЕС, 
предоставено след оценката. За сравнение, участието на МСП в специалната програма 
"Сътрудничество" на Седмата рамкова програма, действала през 2012 г., възлизаше на 19%. 
Успеваемостта на МСП се повиши от 35% първоначално - на 44%.  
Предстои да заработят съвместни предприятия на държавите членки на ЕС в следните пет 
стратегически области: въздухоплаване и въздушен транспорт; обществено здраве; горивни 
клетки и водородни технологии; вградени изчислителни системи и наноелектроника. Участието 
на МСП от нашата страна в проекти на тези съвместни предприятия към ЕК е нова възможност и 
перспектива за иновативната индустрия в България. Тя може да се осъществи чрез съвместна 
технологична инициатива (СТИ) на публично-частни партньорства (ПЧП) в промишлените научни 
изследвания на европейско равнище. Те са създадени през 2007-2008 г. и са се използвали по 
Седмата рамкова програма.  
Много перспективно е и СП "Горивни клетки и водород" (СП ГКВ) (FCH JU), което бе представено 
в София от своя изп. директор. То е създадено за развитие и внедряване на технологии в 
областта на горивните клетки и водорода. Примери за успешната работа на предприятието са 
разработените от МСП т.нар. H2Station (станции за зареждане с водород на автомобили, 
автобуси и др.), както и H2Drive (системи от горивни клетки за товаро-разтоварни машини). СП 
"ГКВ" е подало досега 13 заявки за патенти. Изискването на ЕК към страните от ЕС, в т.ч. и към 
България и в частност към МИЕ, е депозиране на известна сума - за ЕКСЕЛ - 1 млн. евро, и за 
СП "Горивни клетки и водород" (СП ГКВ) (FCH JU) - също 1 млн. евро. Те са за съфинансиране 
на българските МСП.  
МИЕ работи и по още една схема в областта на иновациите - т.нар. ваучерна схема - финансова 
схема за трансфер на знания към предприятията. Чрез нея държавата финансира помощта, 
която изследователски организации от целия Европейски съюз оказват на малките и средните 
български фирми. Администрирането на схемата е изключително просто и реакцията на бизнеса 
през 2008 г. беше изцяло позитивна. За съжаление, тази добра практика не бе доразвита след 
2009 г. и през следващите години на управление на ГЕРБ. Правителството отдели паричен 
ресурс и за насърчаване създаването на нови фирми на българските студенти. По този начин ще 
се редуцира младежката безработица, която и у нас е твърде висока, както и за финансиране 
участието на български фирми в съвместните технологични платформи, организирани от ЕС.  
Друг финансов инструмент по който МСП могат да кандидатстват още през 2014 г., е Програма 
COSME 2014-2020, която е за конкурентоспособност на предприятията и за насърчаване на 
малките и средни предприятия. Тя е приета с Регламент (ЕС) 1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 
декември 2013 г. ЕК е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е 
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делегирано изпълнение по нея и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни 
предприятия (EASME), а за финансовите инструменти - на Европейския инвестиционен Фонд.  
Програма COSME e с общ бюджет от 2,3 млрд. евро за периода 2014 г. - 2020 г. В обхвата й са 
следните четири области на подпомагане: подобряване достъпа до финансиране за МСП под 
формата на капиталови и дългови инструменти; подобряване достъпа до пазарите за МСП в 
световен мащаб; подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията 
и насърчаване на предприемачеството. Програма COSME e преди всичко инструмент за 
финансиране на МСП и за тази цел за периода 2014-2020 г. ЕК отделя почти 1,4 млрд. евро от 
бюджета на COSME, които се разпределят за заеми и рисков капитал и могат да се допълват с 
използването на национални финансови инструменти за МСП. От разходването на този ресурс 
се очаква да има стимулиращ ефект - на 1 евро, инвестирано в гарантиране на заеми за МСП, 
ще се мобилизират допълнително около 20-30 евро, докато при рисковия капитал - на 1 евро ще 
се мобилизират около 4-6 допълнителни евро. Втората полза за страните от ЕС е значителният 
икономически ефект. Предвижда се всяка година увеличаване на БВП на ЕС с 1,1 млрд. евро. Ще 
бъдат подпомогнати 40 000 фирми в период на създаване и ще се "спасят" или разкрият около 30 
000 работни места. Очаква се също да стартират 1200 нови бизнес продукти, услуги и процеси. 
Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част от 
успешните програми на предходния програмен период 2007-2013 от програма CIP, като мрежата 
Enterprise Europe Network, която има повече от 600 офиси в ЕС и извън него, в т.ч. и няколко 
офиса в България. И още - за интернационализация на МСП, подкрепа за клъстерите, 
програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачеството, за 
информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП, както и за 
програми за намаляване на административната тежест за предприятията - неща, твърде важни 
за МСП.  
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Дата: 04.06.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 5  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Фирмите изпълнители на обществени поръчки са започнали да подават искове срещу 
общините, защото не са си получили парите от Европейския съюз, съобщи Бойко Борисов вчера. 
"Нищо не може да се направи вече и това е катастрофата - безвъзвратно са загубени пари и 
време", каза още той.  
 
Заглавие: Заради спрени пари фирми съдят общини  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фирмите изпълнители на обществени поръчки са започнали да подават искове срещу 
общините, защото не са си получили парите от Европейския съюз, съобщи Бойко Борисов вчера. 
"Нищо не може да се направи вече и това е катастрофата - безвъзвратно са загубени пари и 
време", каза още той.  
"Това не е масово явление, но вече имаме такива случаи", обясни за "Преса" изпълнителният 
директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова. Исковете на фирмите били предимно 
по проекти по Оперативна програма "Околна среда". Там обаче поръчките са за големи суми и 
това застрашава някои общини от блокиране на сметките им и дори от фалити, прогнозираха от 
сдружението.  
От Брюксел още няма решение за спрените пари по екопрограмата. ГЕРБ предрича, че е 
възможен и песимистичен вариант - като средствата бъдат поставени по-дълбоко във фризера, 
вместо да бъдат освободени. Допълнителен проблем създава напускането на министър Искра 
Михайлова, която беше избрана за евродепутат.  
Под риск са по половин милиард лева по Оперативна програма "Регионално развитие" и 
"Конкурентоспособност" и цялата земеделска програма, каза вчера Лиляна Павлова.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 30.05.2014  
Източник: в. Борба, Велико Търново  
Страница: 5  
Брой думи: 795  
 
 
Резюме: Операционната зала в онкологичния център към УМБАЛ "Д-р Г. Странски“, където бе 
направена операция на живо с революционна система за роботизирана хирургия Da Vinci Si. 
Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицинския 
университет в Плевен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с 
две системи за роботизирана хирургия. "Болницата в Плевен се нарежда в топ 20 на 
европейските болници с двете роботизирани системи. 
 
Заглавие: С робота Da Vinci Si правят чудеса в болницата в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор: Весела БАЙЧЕВА  
Текст: Операционната зала в онкологичния център към УМБАЛ "Д-р Г. Странски“, където бе 
направена операция на живо с революционна система за роботизирана хирургия Da Vinci Si.  
С двете роботизирани системи УМБАЛ "Д-р Г. Странски“ е в топ 20 на европейските здравни 
заведения  
ОПЕРАЦИЯ С РЕВОЛЮЦИОННА СИСТЕМА ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ DA VINCI SI БЕ 
ДЕМОНСТРИРАНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ пред зрители в онкологичния център към УМБАЛ "Д-р Г. 
Странски“ в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор Горчев, който е 
пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в България. Присъстващите на 
демонстрацията имаха възможност да наблюдават в реално време "през очите на хирурга“ 
операцията на 48-годишна жена с рак на шийката на матката. Проф. Горчев обясни, че 
интервенцията е максимално щадяща за пациента, като през това време насочваше ръцете на 
хирургичния робот от конзолата на системата. В операционната по време на демонстрацията бе 
и ректорът на плевенския Медицински университет проф. Славчо Томов. Иновативната 
технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицинския университет в 
Плевен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с две системи за 
роботизирана хирургия. "Болницата в Плевен се нарежда в топ 20 на европейските болници с 
двете роботизирани системи.  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГИНЕКОЛОГИЯТА БОЛНИЦАТА Е СРЕД ТРИТЕ ВОДЕЩИ В ЕВРОПА  
По успеваемост на първо място са колегите от град Лунд в Швеция, ние сме на второ място и на 
трето са колегите от центъра по онкология в Милано, Италия“, заяви след операцията проф. 
Горчев.  
ПЪРВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА ОПЕРАЦИЯ С РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА Е 
ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ 2008 Г. В ПЛЕВЕНСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА  
С операцията бе отстранен рак на шийката на матката на 30-годишна жена, запазвайки 
детеродните й органи и която по-късно стана майка. Подобни операции се поемат от Здравната 
каса, но само на 100 жени годишно, които могат да бъдат лекувани с роботизираната система. 
При тези операции загубата на кръв е около 100 мл и пациентките се изписват още на втория - 
третия ден, докато при класическите операции възстановяването е по-продължително. Подобно 
лечение обаче е подходящо само за пациентки с рак на маточната шийка, които са в първи и 
втори стадий, докато при останалите се прилагат други методи на лечение, обясниха 
специалистите.  
Демонстрацията бе извършена в зала "Амброаз Паре“ на единствения за Източна Европа и 
Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център (ТЕЛЕЦ). Той е оборудван с 
високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия, 
има изградени две учебни огледални амфитеатрални зали с аудио-визуална конферентна мрежа 
за връзка извън страната. Това дава възможност за осъществяване на  
ТЕЛЕМОСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ОПЕРИРАЩИЯ ХИРУРГ С РАЗЛИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ У НАС И В ЧУЖБИНА  
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Подобна връзка бе направена през ноември миналата година с Florida Hospital Cancer Institute 
(бел. ред. Раков институт към "Болница Флорида"), Орландо, САЩ.  
Втората част на Телекомуникационния център е предназначена за обучение по миниинвазивна 
хирургия, която се състои от виртуална и малка операционна зала, обясни проф. Славчо Томов. 
По време на обучението в залата се оперират само животни, като едва след преминаване на 
четири интензивни курса може да се премине към петото ниво - роботизираната хирургия.  
В телецентъра е монтиран и първият в Източна Европа виртуален ендотренажор, или система за 
обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със софтуер, който съдържа 180 000 
оперативни интервенции, записани от практиката в цял свят. На виртуалния тренажор бе 
демонстрирана лапароскопска операция на извънматочна бременност, като сложният апарат 
отчита броя на всяка една грешка по време на операцията, тъй като при истинска интервенция 
хирургът няма право на грешка.  
Проф. Славчо Томов представи амбициозен проект за инсталиране на 3D студио за обучение в 
Телекомуникационния център за новата учебна година. Аудиторията имаше възможност да го 
тества, като за няколко минути се пренесе в триизмерното пространство на човешката анатомия 
със специални 3D очила. И докато в началото на миналия век обучението е било от рисунки на 
художници, а след това минава през черно-бели и цветните двуизмерни филми, то бъдещето на 
съвременната медицина е 3D обучението, което дава много по-големи възможности. 
"Въвеждането на обучението в триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на 
висшето училище и ще затвърди облика му на модерен образователен център по телехирургия 
за обучение с авангардни технологии“, обясни проф. Томов.  
В календара на научните събития в Медицинския университет в Плевен са включени голям брой 
форуми, които ще се провеждат в Телекомуникационния ендоскопски център - семинари по 
роботизирана хирургия с практическа сесия и международно участие, училище по лапароскопска 
хирургия за студенти, модерно училище по акушерство и гинекология; традиционната 
международна конференция за студенти и млади лекари.  
От 4 до 6 октомври под патронажа на МУ - Плевен, в София ще се проведе ІІІ Международен 
конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор Горчев, където 
видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната 
хирургия.  
30.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 03.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/finansovi-korekcii-za-166-mln-lv-sa-nalojeni-po-evroprogrami-
do-kraia-na-2013-g,173562/  
Брой думи: 582  
 
 
Резюме: Финансови корекции за общо 166 млн. лева са били наложени по оперативните 
програми по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз към 31 декември 2013 г., 
показват данни на KPMG България. Пълният анализ е публикуван на сайта на Единния 
информационен портал за Структурните фондове на ЕС eufunds.bg. 
 
Заглавие: Финансови корекции за 166 млн. лв. са наложени по европрограми до края на 
2013 г.  
Подзаглавие: Най-големи са за ОП "Околна среда" и "Регионално развитие", а най-честите 
нарушения са по обществени поръчки  
Автор:  
Текст: Финансови корекции за общо 166 млн. лева са били наложени по оперативните програми 
по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз към 31 декември 2013 г., показват 
данни на KPMG България.  
Консултантската компания е изготвила анализ на причините за налагане на финансови корекции 
като част от проект „Подпомагане работата на Централно координационно звено при изготвяне 
на процедурите и правилата за управление на средствата от ЕС за програмен период 2014 - 
2020 г.”.  
Пълният анализ е публикуван на сайта на Единния информационен портал за Структурните 
фондове на ЕС eufunds.bg.  
KPMG подписа договор за изготвянето на анализа на 27 януари т. г. Обхватът на договора 
включва анализ на причините за налагане на финансовите корекции, прогнозиране на обема на 
финансовите корекции и предлагане на пакет от мерки за намаляването им.  
Данните показват още, че над три четвърти от финансовите корекции са наложени по 
оперативните програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“ - съответно 91,7 млн. лева и 
36,3 млн. лева, като представляват съответно 55,2% и 22% от общия размер на наложените 
финансови корекции. На практика по всеки втори договор за безвъзмездна финансова помощ по 
двете оперативни програми е наложена финансова корекция, посочва се в анализа.  
Финансовите корекции по програмите „Административен капацитет“, „Конкурентоспособност“ и 
„Развитие на човешките ресурси“ достигат съответно 11,4 млн. лева, 10,1 млн. лева и 13,5 млн. 
лева. Заедно те представляват 21% от всички финансови корекции.  
По оперативните програми „Транспорт“ и „Техническа помощ“ са наложени най-малко финансови 
корекции – съответно 2,5 млн. лева и 500 хил. лева, отчитат анализаторите, т. е. 2% от всички 
наложени финансови корекции.  
Около три четвърти от корекциите са свързани с възлагането на обществени поръчки, констатира 
още консултантската компания. От тях около 95% са индивидуални финансови корекции и отново 
са налагани заради нарушения при процедурите за избор на изпълнител по проектите.  
Размерът на наложените финансови корекции на общини достига 117 млн. лева, което 
представлява 74 на сто от наложените индивидуални финансови корекции на бенефициентите.  
Консултантската компания заключава, че причините за налагане на системни финансови 
корекции са нарушения, свързани с обществените поръчки, недостатъчна одитна пътека, 
слабости в системите за контрол, недопустими разходи по проектите, неизпълнение на 
заложените дейности или непостигане на заложените резултати.  
Компанията препоръчва засилване на контрола с цел навременно идентифициране на 
нарушенията, унифициране и стандартизиране на правилата и критериите на различните 
оперативни програми по отношение прилагането на нормативните изисквания и на правилата за 
налагане на финансови корекции, както и мерки за ограничаване на нарушенията по обществени 
поръчки.  
Препоръчва се също така Агенцията за обществените поръчки да подготви стандартизирана 
тръжна документация в зависимост от вида и обекта на процедурите, както и да разшири обхвата 
на предварителния контрол и да въведе механизъм за определяне на прогнозната стойност на 
поръчките от възложителите.  

http://investor.bg/bylgariia/5/a/finansovi-korekcii-za-166-mln-lv-sa-nalojeni-po-evroprogrami-do-kraia-na-2013-g,173562/
http://investor.bg/bylgariia/5/a/finansovi-korekcii-za-166-mln-lv-sa-nalojeni-po-evroprogrami-do-kraia-na-2013-g,173562/
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Друга мярка за ограничаване на финансовите корекции е пълното електронизиране на процеса 
по кандидатстване и отчитане на проекти, въвеждане на опростени форми за отчитане на 
разходи, изготвяне на процедурен наръчник, промяна на методологията за определяне на 
възнагражденията на екипите по проектите, изграждането на публичен регистър на инвестициите 
като част от информационната система за наблюдение на структурните инструменти на ЕС, както 
и ежегодно електронно деклариране за състоянието на инвестицията.  
Според оптимистичната прогноза на консултантската компания общият размер на финансовите 
корекции спрямо изплатената безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми ще 
достигне 255,8 млн. лева, което представлява 1,6% от общия бюджет на безвъзмездната 
финансова помощ за стария програмен период (2007-2013 г.).  
Реалистичната прогноза е за финансови корекции в размер на 320,4 млн. лева, или 2% от общия 
бюджет на безвъзмездната финансова помощ, а песимистичната – за 417,1 млн. лева, или 2,7% 
от бюджета на програмите.  
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-
%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-
%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-
%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-
%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0
%b5  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: „Препоръките, казани на дипломатичния брюкселски език, не казват директно спираме 
ви еврофондовете", това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в 
официалната му страница, заради шестте препоръки, които Европейската комисия отправи към 
България.  
 
Заглавие: Борисов: Орешарски не е експерт и това е пагубно за пенсионерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Препоръките, казани на дипломатичния брюкселски език, не казват директно спираме ви 
еврофондовете", това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в 
официалната му страница, заради шестте препоръки, които Европейската комисия отправи към 
България.  
"Колко пъти аз казах, че спирането на пенсионната реформа доказва, че Орешарски не е експерт 
и това е пагубно за пенсионерите. Ако след време хората нямат пенсии кой ще е виновен - 
правителството, което тогава е било на власт или правителството на Орешарски, което спря 
реформите и загубихме две години". Това пита Борисов.  
Борисов отново припомня своите предупреждения, че се взимат необезпечени кредитни заеми, 
които след това някой ще плаща с огромни лихви. "Колко пъти казахме, че в сферата на 
социалната политика и използването на еврофондовете за квалификация, обучение и подготовка 
за работа, както и помощта от 1 млрд. лева по наше време за българския бизнес по програмата 
за конкурентоспособност, всъщност сега нищо не се прави!”, подчерта Борисов.  
„Колко пъти казахме, че това недоразумение Драгомир Стойнев ще доведе енергетиката до 
колапс? Сега това се казва и в препоръките на Европейската комисия. Тези препоръки са 
червената лампа, която свети и показва, че катастрофата вече е станала! "Катастрофата няма да 
се случи, тя вече е факт”, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.  
Лидерът на ГЕРБ прогнозира, че до две седмици кредитният рейтинг на България ще бъде 
понижен. „В Демокрацията свалянето на едно правителство става след избори, а те не са 
спечелили нито българските парламентарни, нито европейските, а в същото време имат 
наглостта да управляват! Убеден съм, че няма да минат една-две седмици и ще падне 
кредитният рейтинг на България, защото вече тези констатации на Европейската комисия, на 
дипломатичен език казани препоръки - те няма как да бъдат изпълнени. Това е така, защото 
договор за „Южен поток” има, но не се изпълнява, дупката в бюджета е огромна, контрабандата е 
огромна и дори при смяна на министри това няма как да се поправи. Орешарски се превръща в 
изкупителната жертва на Станишев. Правилното беше Станишев да е премиер, след като държи 
мандата и да носи политическа отговорност. Сега слушам шаманите на БСП да казват, че не са 
доволни от правителството! Ами това е тяхното правителство, а не някой друг!”, завършва Бойко 
Борисов.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/589238/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/bojko-borisov-oresharski-se-prevryshta-v-izkupitelna-zhertva-na-sta-
66193.html  
Брой думи: 555  
 
 
Резюме: "Тези препоръки, казани на дипломатичния брюкселски език не казват директно 
спираме ви еврофондовете, а ги привеждаме в несъответствие, което на практика е едно и също. 
Тези 6 препоръки са задължителни за България, съобщи PIK.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Орешарски се превръща в изкупителна жертва на Ста  
Подзаглавие: В политическата наука не е описано как може да губиш избори след избори и в 
същото време да управляваш  
Автор:  
Текст: "Тези препоръки, казани на дипломатичния брюкселски език не казват директно спираме 
ви еврофондовете, а ги привеждаме в несъответствие, което на практика е едно и също. Тези 6 
препоръки са задължителни за България, съобщи PIK.  
Колко пъти аз казах, че спирането на пенсионната реформа доказва, че Орешарски не е експерт 
и това е пагубно за пенсионерите. Сега вече Брюксел и Европейската комисия ни го посочват в 
прав текст. Ако след време хората нямат пенсии, кой ще е виновен - правителството, което 
тогава е било на власт или правителството на Орешарски, което спря реформите и загубихме 
две години?". Това заяви пред ПИК лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.  
Потърсихме мнението му по повод шестте препоръки, които Европейската комисия отправи към 
България.  
"Относно препоръката за бюджета и финансите! Колко пъти предупредих, че се взимат 
необезпечени кредити заеми, които след това някой ще плаща с огромни лихви? Колко пъти 
казахме, че в сферата на социалната политика и използването на еврофондовете за 
квалификация, обучение и подготовка за работа, както и помощта от 1 млрд. лева по наше време 
за българския бизнес по програмата за конкурентноспособност, всъщност сега нищо не се 
прави!", подчерта Борисов.  
И продължи: "Колко пъти казахме, че това недоразумение Драгомир Стойнев ще доведе 
енергетиката до колапс? Сега това се казва и в препоръките на Европейската комисия, които 
всъщност са червената лампа, която свети и показва, че катастрофата вече е станала! 
Катастрофата няма да се случи, тя вече е факт".  
"Колко пъти им казах, че досега щях да съм се договорил с руската страна и да съм подписал 
"Южен поток" по европейско законодателство и, че некадърността на Орешарски и Стойнев 
доведе до пряка намеса на Европейската комисия не само, че ни отне възможността да 
преговаряме, но и в прав текст ни казва, че ще последват санкции. Искам да попитам риторично - 
когато дойдат санкциите към България, виновно ще бъде тогавашното правителство или 
безумията, които в момента върши Орешарски?", попита Борисов.  
"С една дума, вече БСП, ДПС и Атака не са подложени само на критиките на опозицията в 
лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок. Тези критики вече са подплатени с реалните факти и са 
експертно установени от Еврокомисията в Брюксел. Какво още трябва да се случи след 
катастрофата, защото тя е факт, за да се започне някакво спасение?", попита бившият премиер.  
На въпрос - дали очаква, че с промените в правителството, ситуацията в страната ще се успокои, 
Борисов отговори:  
"В политическата наука не е описано как може да губиш избори след избори и в същото време да 
управляваш! В Демокрацията свалянето на едно правителство става след избори, а те не са 
спечелили нито българските парламентарни, нито европейските, а в същото време имат 
наглостта да управляват!  
"Убеден съм, че няма да минат една-две седмици и ще падне Кредитният рейтинг на България, 
защото вече тези констатации на Европейската комисия, на дипломатичен език казани препоръки 
- те няма как да бъдат изпълнени. Това е така, защото договор за "Южен поток" има, но не се 
изпълнява, дупката в бюджета е огромна, контрабандата е огромна и дори при смяна на 
министри това няма как да се поправи. Оставайки Орешарски премиер, той виждате, че се 
превръща в изкупителната жертва на Станишев. Правилното беше Станишев да е премиер, след 
като държи мандата и да носи политическа отговорност.  
Сега слушам шаманите на БСП да казват, че не са доволни от правителството! Ами това е 
тяхното правителство, а не някой друг!".  

http://livenews.bg/bojko-borisov-oresharski-se-prevryshta-v-izkupitelna-zhertva-na-sta-66193.html
http://livenews.bg/bojko-borisov-oresharski-se-prevryshta-v-izkupitelna-zhertva-na-sta-66193.html
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/206897-борисов-орешарски-не-е-експерт-и-това-е-пагубно-за-
пенсионерите.html  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: „Препоръките, казани на дипломатичния брюкселски език, не казват директно спираме 
ви еврофондовете", това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в 
официалната му страница.  
 
Заглавие: Борисов: Орешарски не е експерт и това е пагубно за пенсионерите  
Подзаглавие: Ако след време хората нямат пенсии кой ще е виновен - правителството, което 
тогава е било на власт или правителството на Орешарски, което спря реформите и загубихме 
две години  
Автор:  
Текст: „Препоръките, казани на дипломатичния брюкселски език, не казват директно спираме ви 
еврофондовете", това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в 
официалната му страница.  
"Колко пъти аз казах, че спирането на пенсионната реформа доказва, че Орешарски не е експерт 
и това е пагубно за пенсионерите. Сега вече Брюксел и Европейската комисия ни го посочват в 
прав текст. Ако след време хората нямат пенсии кой ще е виновен - правителството, което тогава 
е било на власт или правителството на Орешарски, което спря реформите и загубихме две 
години". Това пита Борисов след шестте препоръки, които Европейската комисия отправи към 
България.  
Борисов отново припомня своите предупреждения, че се взимат необезпечени кредитни заеми, 
които след това някой ще плаща с огромни лихви. "Колко пъти казахме, че в сферата на 
социалната политика и използването на еврофондовете за квалификация, обучение и подготовка 
за работа, както и помощта от 1 млрд. лева по наше време за българския бизнес по програмата 
за конкурентоспособност, всъщност сега нищо не се прави!”, подчерта Борисов.  
„Колко пъти казахме, че това недоразумение Драгомир Стойнев ще доведе енергетиката до 
колапс? Сега това се казва и в препоръките на Европейската комисия. Тези препоръки са 
червената лампа, която свети и показва, че катастрофата вече е станала! "Катастрофата няма да 
се случи, тя вече е факт”, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.  
Лидерът на ГЕРБ прогнозира, че до две седмици кредитният рейтинг на България ще бъде 
понижен. „В Демокрацията свалянето на едно правителство става след избори, а те не са 
спечелили нито българските парламентарни, нито европейските, а в същото време имат 
наглостта да управляват! Убеден съм, че няма да минат една-две седмици и ще падне 
кредитният рейтинг на България, защото вече тези констатации на Европейската комисия, на 
дипломатичен език казани препоръки - те няма как да бъдат изпълнени. Това е така, защото 
договор за „Южен поток” има, но не се изпълнява, дупката в бюджета е огромна, контрабандата е 
огромна и дори при смяна на министри това няма как да се поправи. Орешарски се превръща в 
изкупителната жертва на Станишев. Правилното беше Станишев да е премиер, след като държи 
мандата и да носи политическа отговорност. Сега слушам шаманите на БСП да казват, че не са 
доволни от правителството! Ами това е тяхното правителство, а не някой друг!”, завършва Бойко 
Борисов.  
 

http://www.novini.bg/news/206897-борисов-орешарски-не-е-експерт-и-това-е-пагубно-за-пенсионерите.html
http://www.novini.bg/news/206897-борисов-орешарски-не-е-експерт-и-това-е-пагубно-за-пенсионерите.html
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 12  
 
 
Резюме: ПРОЕКТЪТ НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 г. Е 
ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПРОЕКТЪТ НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 г. Е 
ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877
098  
Брой думи: 13  
 
 
Резюме: ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Г. Е ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 
2014-2020 Г. Е ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/бойко-борисов-пред-пик-орешарски-се-превръща-в-изкупителна-жертва-на-
сергей-станишев-news186940.html  
Брой думи: 553  
 
 
Резюме: "Тези препоръки, казани на дипломатичния брюкселски език не казват директно 
спираме ви еврофондовете, а ги привеждаме в несъответствие, което на практика е едно и също. 
Тези 6 препоръки са задължителни за България. Колко пъти аз казах, че спирането на 
пенсионната реформа доказва, че Орешарски не е експерт и това е пагубно за пенсионерите.  
 
Заглавие: Бойко Борисов пред ПИК: Орешарски се превръща в изкупителна жертва на 
Сергей Станишев!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Тези препоръки, казани на дипломатичния брюкселски език не казват директно спираме 
ви еврофондовете, а ги привеждаме в несъответствие, което на практика е едно и също. Тези 6 
препоръки са задължителни за България. Колко пъти аз казах, че спирането на пенсионната 
реформа доказва, че Орешарски не е експерт и това е пагубно за пенсионерите. Сега вече 
Брюксел и Европейската комисия ни го посочват в прав текст. Ако след време хората нямат 
пенсии, кой ще е виновен - правителството, което тогава е било на власт или правителството на 
Орешарски, което спря реформите и загубихме две години?". Това заяви пред ПИК лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов.  
Потърсихме мнението му по повод шестте препоръки, които Европейската комисия отправи към 
България.  
"Относно препоръката за бюджета и финансите! Колко пъти предупредих, че се взимат 
необезпечени кредити заеми, които след това някой ще плаща с огромни лихви? Колко пъти 
казахме, че в сферата на социалната политика и използването на еврофондовете за 
квалификация, обучение и подготовка за работа, както и помощта от 1 млрд. лева по наше време 
за българския бизнес по програмата за конкурентноспособност, всъщност сега нищо не се 
прави!", подчерта Борисов.  
И продължи: "Колко пъти казахме, че това недоразумение Драгомир Стойнев ще доведе 
енергетиката до колапс? Сега това се казва и в препоръките на Европейската комисия, които 
всъщност са червената лампа, която свети и показва, че катастрофата вече е станала! 
Катастрофата няма да се случи, тя вече е факт".  
"Колко пъти им казах, че досега щях да съм се договорил с руската страна и да съм подписал 
"Южен поток" по европейско законодателство и, че некадърността на Орешарски и Стойнев 
доведе до пряка намеса на Европейската комисия не само, че ни отне възможността да 
преговаряме, но и в прав текст ни казва, че ще последват санкции. Искам да попитам риторично - 
когато дойдат санкциите към България, виновно ще бъде тогавашното правителство или 
безумията, които в момента върши Орешарски?", попита Борисов.  
"С една дума, вече БСП, ДПС и Атака не са подложени само на критиките на опозицията в 
лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок. Тези критики вече са подплатени с реалните факти и са 
експертно установени от Еврокомисията в Брюксел. Какво още трябва да се случи след 
катастрофата, защото тя е факт, за да се започне някакво спасение?", попита бившият премиер.  
На въпрос - дали очаква, че с промените в правителството, ситуацията в страната ще се успокои, 
Борисов отговори:  
"В политическата наука не е описано как може да губиш избори след избори и в същото време да 
управляваш! В Демокрацията свалянето на едно правителство става след избори, а те не са 
спечелили нито българските парламентарни, нито европейските, а в същото време имат 
наглостта да управляват!  
"Убеден съм, че няма да минат една-две седмици и ще падне Кредитният рейтинг на България, 
защото вече тези констатации на Европейската комисия, на дипломатичен език казани препоръки 
- те няма как да бъдат изпълнени. Това е така, защото договор за "Южен поток" има, но не се 
изпълнява, дупката в бюджета е огромна, контрабандата е огромна и дори при смяна на 
министри това няма как да се поправи. Оставайки Орешарски премиер, той виждате, че се 
превръща в изкупителната жертва на Станишев. Правилното беше Станишев да е премиер, след 
като държи мандата и да носи политическа отговорност.  

http://pik.bg/бойко-борисов-пред-пик-орешарски-се-превръща-в-изкупителна-жертва-на-сергей-станишев-news186940.html
http://pik.bg/бойко-борисов-пред-пик-орешарски-се-превръща-в-изкупителна-жертва-на-сергей-станишев-news186940.html


 

 

22 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
6
/4

/2
0
1
4
 

Сега слушам шаманите на БСП да казват, че не са доволни от правителството! Ами това е 
тяхното правителство, а не някой друг!".  
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Дата: 03.06.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/31161/1/1/Evrobyurokraciyata-bavi-starta-na-novite-programi.html  
Брой думи: 710  
 
 
Резюме: Кристина Цветанска е председател на УС на Българската асоциация на консултантите 
по европейски проекти (БАКЕП) и изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт.  
 
Заглавие: Евробюрокрацията бави старта на новите програми  
Подзаглавие: Все още администрацията се държи враждебно с бенефициентите, като че ли те 
са потенциални нарушители, смята Кристина Цветанска, председател на УС на Българската 
асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП)  
Автор:  
Текст: Кристина Цветанска е председател на УС на Българската асоциация на консултантите по 
европейски проекти (БАКЕП) и изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт. Тя е консултант с 
14-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС, както и в международни 
донорски програми. Разработва и управлява проекти на производители от индустрията и 
земеделието, както и на общини по ОП «Конкурентоспособност», Програма за развитие на 
селските райони, ОП «Регионално развитие», ОП «Околна среда», САПАРД, ФАР и редица 
международни програми.  
-Госпожо Цветанска, твърди се, че европейските институции са силно бюрократизирани, 
забравили са своите действителни функции и техният капитан вече не знае накъде води кораба. 
Какъв е вашият поглед към тези критики от гледна точка на общоевропейската икономическа 
политика и разпределението и управлението на общия финансов ресурс?  
Забавянето на много процеси действително се дължи на голямата бюрокрация в европейските 
институции. Стотици регламенти очертават рамката на следващия програмен период за 
държавите членки. Същевременно приемането на само един регламент отнема години.  
Все още не са финализирани и приети голяма част от регламентите, които представляват 
правилата за разпределяне на финансовия ресурс.Точно по тази причина се забавя подготовката 
на новите програми при нас и затова те ще стартират по-късно. За съжаление, целта на 
Европейския съюз да има конкурентноспособна икономика на останалите световни сили е трудно 
изпълнима при тази бюрокрация.  
-На какъв етап сме в усвояването на европейските фондове, в най-добрия случай какъв процент 
ще успеем да оползотворим?  
Усвояването по програмите върви с различна скорост. По данни от 30 април 2014 г. общият 
процент на изплатените средства по всички фондове е 61,71%. За съжаление, няма устойчивост 
и постоянен ритъм в различните програми, така че е трудно да се надяваме на максимални 
резултати. Например по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са договорени 94% от 
средствата, но са изплатени 63%.  
Тук трябва да отбележим, че този процент е такъв заради изплатените аванси на общините за 
техните проекти, но дали те ще бъдат реализирани, все още не се знае. По ОП 
„Конкурентоспособност” (ОПК) са договорени 101% и са изплатени 63,7%. Засега най-високо е 
усвояването при ОП „Развитие на човешките ресурси”. Там са изплатени 69,75% от средствата. 
Моите очаквания са, че програмата за бизнеса (ОПК) ще успее да усвои най-близо до 100-те 
процента, защото управляващият орган прие да приложи гъвкаво подхода на наддоговарянето.  
- Без да ви възлагаме свръхфункции, каква по ваша преценка е ефективността на прилагането на 
европейските програми у нас?  
При липсата на наблюдение на ефективността в пряка връзка с реалната бизнес среда е много 
трудно да се прецени. Мониторингът трябва да е свързан с нуждите на икономиката и на тази 
база да се прави преценка. Сега в програмите има написани индикатори и бройки, които може и 
да се изпълнят, но какво носят те и каква връзка имат с икономическото развитие, не е ясно.  
От друга страна, за да стартираме новия програмен период, не можем да спрем времето и да 
чакаме да се направи анализ. Преди всичко, трябва да се действа бързо и гъвкаво, за да се 
очаква ефект.  
- Какво според вас е най-доброто и най-лошото, което се задава като очаквания и прогноза за 
новия програмен период?  
Най-лошото за бенефициентите е да се правят непрекъснато някакви промени. Да няма никаква 
прогнозируемост за програмата, условията и изпълнението. Непрекъснатите промени в 
нормативната уредба, които често са неадекватни на реалната бизнес среда, отблъскват 
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бизнеса, защото му губят много излишно време, а го карат да прави и разходи. Вече имаме 
достатъчно дълъг период на опит в програмите и може да се прецени коя практика е работеща. 
Най-лошото за програмите е, когато се изхвърля нещо работещо, което е създало рутина и 
организация във фирмите, и да се започне наново.  
Както за администрацията, така и за бизнеса е важно да има яснота и устойчивост. Най-доброто, 
което може да се случи за новия програмен период, е да се запазят механизмите, които са 
доказали ефективност, и да има ясна прогноза кое кога ще се случва. Така фирмите ще могат 
спокойно да направят инвестиционните си планове и програмите да изпълнят целите си. Иначе 
бизнесът не знае кога да планира инвестиции и прави много по-големи разходи, за да се 
съобрази с хаоса в програмите. Например миналата година при неяснота кога ще се появи една 
или друга схема по ОП „Конкурентоспособност”, всички фирми кандидатстваха по всяка нова 
схема. Администрацията от своя страна не можеше да се справи с големия брой получени 
проекти.  
 



 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
6
/4

/2
0
1
4
 

Дата: 03.06.2014  
Източник: www.news.varna24.bg  
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Резюме: Кампанията "Нека си помогнем сами" има за цел да подобри бизнес средата в 
България, да даде възможност на малките предприятия, сами да защитават и отстояват правата 
си и да оптимизира работата с различните институции. В тази връзка Обединени Бизнес Клубове 
организира икономически форум с две важни теми:1. «Европейски фондове и финансови 
институции в помощ на малкия и средния бизнес. (Оперативните програми през новия програмен 
период 2014-2020 и новостите в банковата стратегия).»  
 
Заглавие: Кампанията "Нека си помогнем сами" стигна и до Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кампанията "Нека си помогнем сами" има за цел да подобри бизнес средата в България, 
да даде възможност на малките предприятия, сами да защитават и отстояват правата си и да 
оптимизира работата с различните институции. В тази връзка Обединени Бизнес Клубове 
организира икономически форум с две важни теми:1. «Европейски фондове и финансови 
институции в помощ на малкия и средния бизнес. (Оперативните програми през новия програмен 
период 2014-2020 и новостите в банковата стратегия).»  
2. «Европейската комисия с Екшън план за търговията на дребно - стратегия за повишаване 
конкурентноспособността на ритейл сектора, както и покачването на приноса на този 
икономически сектор в екологичен и социален аспект. »  
Форумът ще се проведе на 12 юни 2014 г. от 14.00 до 19.00 часа в аулата на Икономическия 
университет - гр. Варна  
Ще присъстват 350 - 400 представители на малкия и средния бизнес от Варна и региона, 
включително от областите Добрич, Шумен, Бургас, Търговище, Силистра и Разград.  
Форумът ще бъде открит от представител на Висшата държавна администрация на Република 
България. Гости и лектори на събитието ще бъдат представители на Европейската комисия, 
местната власт, академичната общност (Варненския Икономически Университет), директори и 
експерти на оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на 
селските райони" , "Развитие на човешките ресурси", експерт по структурни фондове и 
европейски програми, ръководни служители на НАП, Инспекцията по труда и КЗП, шефове и 
експерти на банки (български, европейски и международни), лизингови и застрахователни 
компании, гаранционни фондове, мениджъри на големи търговски центрове.  
Форумът ще се проведе в три панела, като в първия, след официалното откриване, ще говорим 
за възможностите за банково и алтернативно финансиране и новите финансови продукти; във 
втория ще дискутираме реалностите за усвояване на средства от малките и средни предприятия 
по различните оперативни програми през новия програмен период, а в третия - за проблемите и 
предизвикателствата пред търговците на дребно (повишаване на конкурентоспособността; 
приноса на ритейла в социален и екологичен аспект; новите банкови продукти, касаещи основно 
този сектор; данъчна политика; санкции и препоръки; наемни взаимоотношения и т.н.)  
Такъв тип форум, вече беше организиран от нас и проведен на 06.02.2014г. в хотел Шератон - 
София. До края на годината ще има поне още два такива - във Велико Търново и Пловдив.  
"Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове" е 
Неправителствена организация с нестопанска цел, обединяваща свободомислещите и активно 
работещи предприемачи в България.  
За целта дружението организира различни мероприятия в цялата страна, чрез които да подобрят 
конкурентноспособността и да повишат информираността на бизнеса.  
За 2014г. най-голямото събитие за малкия и среден бизнес в България е "Международна среща 
на малкия и среден бизнес", която ще се проведе през Септември в курорта Златни пясъци.  
Повече информация за срещата, може да намерите на сайта на ОБК :http://www.ubclubs.eu  
Източник: News.Varna24.bg  
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