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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.5.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 12 

 вестници, от които: 6 
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 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
Дата: 09.05.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 24  
Брой думи: 1765  
 
 
Резюме: Миналата седмица Европейската комисия публикува "Стратегически доклад за 2013 г. 
относно изпълнението на програмата за периода 2007-2013 г." Едновременно с доклада 
станаха известни и данните за изплатените средства на държавите членки от ЕК за първите три 
месеца на 2013 г. За съжаление не можем да открием добра новина в последните данни. Едва 
23 101 394 млн. евро са изплатени на България през първото тримесечие на 2013 г. единствено 
от Европейския социален фонд. Остава много голяма сума - 1 643 251 860 евро, която до края 
на годината трябва да бъде усвоена, в противен случай ще бъдат загубени евросредства от 
структурните фондове.  
 
Заглавие: Неизпълнените обещания и непостигнатите цели  
Подзаглавие: Проблемите, създадени от правителството на ГЕРБ в усвояването на 
еврофондовете, носят висок риск от загубване на средства  
Автор: Евгени КИРИЛОВ, евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
Текст: Миналата седмица Европейската комисия публикува "Стратегически доклад за 2013 г. 
относно изпълнението на програмата за периода 2007-2013 г." Едновременно с доклада 
станаха известни и данните за изплатените средства на държавите членки от ЕК за първите три 
месеца на 2013 г. За съжаление не можем да открием добра новина в последните данни. Едва 
23 101 394 млн. евро са изплатени на България през първото тримесечие на 2013 г. единствено 
от Европейския социален фонд. Остава много голяма сума - 1 643 251 860 евро, която до края 
на годината трябва да бъде усвоена, в противен случай ще бъдат загубени евросредства от 
структурните фондове.  
В подреждането по държави съгласно данните на Европейската комисия към първи април 2013 
г.  
- общо по трите фонда България заема 25 място. Зад нея са само Италия и Румъния. България 
има 36,53%, а средният процент за ЕС е 48,89%. Начело са Ирландия, Португалия, Литва и 
Естония с над 60%.  
- при Европейския фонд за регионално развитие България е на 25 място пред Италия и 
Румъния. Страната ни има 37,74%, а средният процент за ЕС е 49,70%. Начело са Литва, 
Естония, Словения, Португалия, Ирландия и Гърция с над 60%.  
- при Европейския социален фонд България е на предпоследното 26 място с 33,41%, след нея е 
Румъния. Средният процент за ЕС е 53,41%. Начело са Латвия с над 80%, Естония и 
Португалия - над 70%, още четири държави имат над 60%.  
- при Кохезионния фонд България е на 10 място с 36,45% от 15 държави. Средният процент за 
ЕС е 41,62%. Начело са Испания и Литва с над 60%. Усвояването на парите от Кохезионния 
фонд в България се дължи на ОП "Транспорт" и строежа на пътища. Най-голямо е изоставането 
в усвояването на парите за околна среда. От съответната програма са усвоени едва 20%.  
Когато правим сравнение с другите държави, обикновено можем да сравним процентите на 
изплатените средства. България продължава да е в дъното. Благодарение на Стратегическия 
доклад за 2013 г., който се основава на стратегическите доклади на държавите членки за 2012 
г., могат да се сравнят показатели по основните ключови индикатори за изпълнение. Данните са 
към края на 2011 г., но България е отчела някои данни към юни и дори октомври 2012 г.  
Иновации и научноизследователска дейност  
За целия ЕС се отчита, че към края на 2011 г. структурните фондове са подкрепили 53 240 
проекта за научни изследвания и технологично развитие и 16 000 проекта за сътрудничество 
между предприятията и изследователските организации. Сред тези проекти обаче няма нито 
един български, а страната е отчела нула постигнати резултати към 31 октомври 2012 г. при 
разработване и комерсиализация на иновативни продукти, процеси и услуги, сътрудничеството 
между фирми и научни институти и за създаването на работни места в сферата на 
научноизследователската дейност. България е заявила, че са договорени 44% от средствата за 
научноизследователска и развойна дейност, определени в Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Но тъй като няма реализирани резултати, в Стратегическия доклад 
на ЕК се прави предположение, че явно има проблем с изпълнението на тези проекти или с 
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докладването. Българските власти очакват резултати до 2015 г., когато изтича срока за 
усвояване на парите за периода 2007-2013 г. Сред останалите държави от ЕС най-високи 
постижения в тази област имат Швеция, Белгия, Румъния и Ирландия.  
Подкрепа за бизнеса  
В подкрепа на бизнеса пари се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Европейския социален фонд. На ниво ЕС към края на 2011 г. са създадени 53 160 нови фирми, 
най-вече в старите държави членки, но немалък е броят им в Унгария и Полша. България е 
предвидила чрез Програмата за човешки ресурси да бъдат финансирани 10 000 новосъздадени 
предприятия посредством инициативи за подкрепа на бизнеса и целта е да има 30 000 заети 
лица до една година от стартиране на предприятията. По тези показатели обаче страната не е 
отчела, че има постигнати резултати към 30 септември 2012 г. За подкрепа на бизнеса средства 
са заделени и в ОП "Конкурентоспособност". От заложените 2219 проекта, които трябва да 
получат средства от Европейския фонд за регионално развитие, са договорени едва 399 
проекта.  
Информационни и комуникационни технологии  
В Стратегическия доклад се посочва, че благодарение на структурните фондове до края на 
2011 г. още близо 1,9 милиона души в ЕС разполагат с широколентов достъп до интернет 
(основно в Естония, Франция, Ирландия и Италия). България обаче не е представила данни за 
броя на хората, получили широколентов достъп до интернет. Страната е докладвала, че са 
договорени 16,6 млн. евро за проекти в областта на услугите и инфраструктурата за 
информационни технологии, което представлява 30,2% от предвидените средства. Те покриват 
единствено проекти за Услуги и приложения за гражданина (електронно здраве, електронно 
учене, електронна интеграция и др.). За остатъка от предвидените 54,9 млн. евро за дейности в 
сферата на информационните и комуникационни технологии и които са свързани с 
изпълнението на целите на Лисабонската стратегия, процентът на изпълнение е нула.  
Енергетика  
На фона на постигнатите резултати в целия ЕС в областта на електроенергията от 
възобновяеми източници (до края на 2011 г. има 23 185 проекта, подкрепени от 21 държави 
членки), България не е постигнала някакъв напредък по поставените от нея цели в тази област.  
Другата сфера, в която не са докладвани резултати от България, но също и от Полша, Румъния 
и Словакия, е намаляването на емисиите на парникови газове.  
Страната ни е под средното ниво за ЕС при договарянето на проекти в енергийния сектор, 
заедно с Италия, Малта, Румъния, Швеция и Финландия.  
Околна среда  
За отчетния период (до края на 2011 г.) България е дадена за пример като изоставаща в 
договарянето на проектите за околна среда, въпреки заделения значителен ресурс в тази 
област. По новите данни към началото на 2013 г. ОП "Околна среда" има дори свърхдоговаряне 
на своя бюджет. За тази програма обаче важи в пълна сила забележката от Стратегическия 
доклад, че дори след сключването на договори има рискове за изпълнението на проектите 
поради забавяне в доставките, управлението на проектите, съфинансирането и др.  
В областта на водоснабдяването ЕК прави извод, че въпреки добрите средни стойности на 
ниво ЕС ситуацията на национално и секторно ниво в отделните държави членки е много 
различна. България изостава от реализирането на инвестиции в пречистване на водите. 
Например страната е докладвала завършването само на един проект от поставена цел за 27.  
При заложено финансиране за 70 проекта за превенция на риска от природни бедствия 
страната ни е реализирала 18.  
В сферата на управлението на битови и промишлени отпадъци договорените средства от 
България са само 55,3 млн. евро (19%) от заложените над 293 млн. евро. Това е под средния 
процент за ЕС, който е 56%.  
Транспорт  
ЕК отчита стартирането на 5000 транспортни проекта и обръща внимание, че изпълнението им 
отнема повече време и затова резултатите стават видими по-бавно.  
Процентът на договорените от България средства за различните видове транспорт е по-нисък 
от този в много други държави членки, които още в края на 2011 г. са договорили повече от 
100% от своите средства.  
Благодарение на проекта за софийското метро България отчита напредък в сектор 
"Железопътен транспорт" и подобряване на градския транспорт. Този проект дори е представен 
като добър пример в съпътстващите Стратегическия доклад обяснителни бележки, макар и 
поставен под абревиатурата на Унгария (Factsheet: Rail). Страната ни също е сред отчелите 
най-много километри реконструиран жп път (126 км).  



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/9
/2

0
1
3

 

Към 31 октомври 2012 г. България отчита построяването на едва 82 км от заложена цел за 
построяването на 248,9 км нови пътища като част от трансевропейската транспортна мрежа. От 
поставената цел за реконструиране на 880 км пътища по ОП "Транспорт" не е постигнат 
никакъв резултат. По ОП "Регионално развитие" също е заложено финансирането на 
реконструкцията на 1 300 км пътища, като от тях са реконструирани само 454 км. Общо 
постигнатото от двете програми възлиза на едва 21%.  
Териториално и градско развитие  
За периода до края на 2011 г. 21 държави членки на ЕС са докладвали за повече от 7000 
проекта за подобряване на привлекателността на градовете и устойчиво градско развитие. 
Повечето от тях са в старите държави членки. България се представя зле и тук - при цел за 
реализиране на 130 проекта е осъществен само 1 към края на 2011 г. Броят им се е увеличил 
на 18 до октомври 2012 г. Най-много проекти имат Португалия и Германия. В областта на 
културата, историческото наследство и туризма България е докладвала свръхдоговаряне, но 
постига скромни резултати.  
Пазар на труда  
Инвестициите в тази сфера идват главно от Европейския социален фонд, но в малка степен и 
от Европейския фонд за регионално развитие.  
В Стратегическия доклад се посочва, че най-много нови работни места са създадени в 
Обединеното кралство, Италия, Германия, Испания, Полша и Унгария. България е отчела, че 
към края на октомври 2012 г. по ключов индикатор "брутен брой на създадени преки работни 
места, изчислени на пълен работен ден" създадените работни места с подкрепата на ОП 
"Конкурентоспособност" са 1647, в т.ч. за 697 жени и за 950 мъже. Още толкова работни 
места трябва да бъдат създадени до края на 2015 г.  
Въпреки големия брой лица в България - 90 000, получили посреднически услуги за достъп до 
пазара на труда, едва 12 716 са започнали работа. Малко над половината от предвидените 100 
000 лица са били включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната 
квалификация. Много по-малък е броят на лицата, придобили или повишили ключови 
компетенции - малко над 8000 при предвидени 30 000 души.  
Човешки капитал  
Под това заглавие са обединени дейности в сферата на разработване на системи за обучение 
през целия живот, обучение и услуги на заетите лица, реформи в системите за образование и 
обучение, мерки за по-голямо участие в образование и обучение през целия живот. В областта 
на развитие на системата за обучение през целия живот към 30 септември 2012 г. България 
няма постигнати резултати.  
Инвестициите в пазара на труда, социалното включване и социалната инфраструктура, както и 
развитието на човешкия капитал, попадат в Програмата за човешки ресурси, която към края на 
март 2013 г. е на едно от последните места по договаряне - под 90%, а финансовото 
изпълнение на помощта от ЕСФ е критично ниско. За 2010 г. са усвоени само 6,61%, за 2011 г. - 
0%, а до края на 2013 г. те трябва да достигнат 100%.  
Обобщените данни показват, че наследството на правителството на ГЕРБ в усвояването на 
структурните фондове на ЕС в България е доста тежко. Не е ясно доколко служебното 
правителство осъзнава и признава този факт, но е редно реалната картина да бъда ясна на 
българските граждани и на всеки, който ще поеме управлението след парламентарните избори. 
Трябва да се знае какво е наследството и пред какви трудности ще бъде изправено 
следващото правителство, защото то ще има по-малко от 6 месеца, за да удостовери 
усвояването на над 1 млрд. евро, докато предишното правителство разполагаше с няколко 
години, които обаче пропиля.  
Евгени КИРИЛОВ, евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП  
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Дата: 09.05.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 115  
 
 
Резюме: Близо 400 000 лв. ще плати Българската агенция за инвестиции за 4 филма, които да 
рекламират страната ни като добро място за инвестиции. Това става ясно от съобщение за 
подписан договор за изработката на продукцията, филмите ще бъдат направени от 
консорциума "Триера Ю-Ви-Ти". В него влизат фирмите "СЦ компютър Ю-Ви-Ти" и "Триера 
студио".  
 
Заглавие: Ловим инвеститори с 4 нови филма  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 400 000 лв. ще плати Българската агенция за инвестиции за 4 филма, които да 
рекламират страната ни като добро място за инвестиции. Това става ясно от съобщение за 
подписан договор за изработката на продукцията, филмите ще бъдат направени от 
консорциума "Триера Ю-Ви-Ти". В него влизат фирмите "СЦ компютър Ю-Ви-Ти" и "Триера 
студио".  
Четирите филма ще са на английски език и трябва да са готови до 4 месеца. Парите за 
изработването им са по проект за общо 15,4 млн. лв. от оперативна програма 
"Конкурентоспособност". До момента от тях са усвоени 4,14 млн. лв. С част от тези средства 
беше направен и клипът със сгрешената карта на страната, от която беше отрязана част от 
Югозападна България.  
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Дата: 09.05.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22  
Брой думи: 1188  
 
 
Резюме: В края на април Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) представи 
своите виждания за инвестиране на структурни фондове в развитие на българската икономика 
и бизнес през следващите седем години. Изводът е, че няколко добри идеи и мерки, доказали 
интерес и усвояемост от бизнеса, се прокрадват плахо в една концепция, която отразява може 
би правилни икономически теории, може би приложими в страни като Израел, САЩ, Норвегия, 
Нова Зеландия, Сингапур, но не и България.  
 
Заглавие: Сложни модерни идеи -за някъде другаде  
Подзаглавие: Това е впечатлението от първата концепция на оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност 2014 - 2020"  
Автор: Ангелина ДОБРЕВА*  
Текст: В края на април Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) представи 
своите виждания за инвестиране на структурни фондове в развитие на българската икономика 
и бизнес през следващите седем години. Изводът е, че няколко добри идеи и мерки, доказали 
интерес и усвояемост от бизнеса, се прокрадват плахо в една концепция, която отразява може 
би правилни икономически теории, може би приложими в страни като Израел, САЩ, Норвегия, 
Нова Зеландия, Сингапур, но не и България.  
Усещането, което концепцията на МИЕТ за следващата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" оставя, е, че настоящата оперативна програма 
"Конкурентоспособност" сякаш не е съществувала и няма тежки уроци от нейното планиране 
и усвояване.  
Да, еврофондовете за подкрепа на българския бизнес винаги ще бъдат в пъти по-малко от 
нуждите от финансиране. Правилна и смела е идеята тези средства  
да бъдат фокусирани само в сектори които добавят значителна стойност, доказали са 
потенциал за развитие в България и способност да се конкурират навън.  
Другата голяма идея е комбиниране на грант (безвъзмездно финансиране) и инструмент за 
финансов инженеринг за един проект. Но тази идея би била добра, при условие че грантът не 
се разглежда просто като бонус към заем или дялово финансиране, предназначен да накара 
повече фирми да вземат кредит или да намерят външен инвеститор.  
Според концепцията обаче МИЕТ разглежда и иска да планира структурните фондове за 
бизнеса не като значим начин за финансиране на една инвестиция, а като инструмент, чрез 
който фирмите да бъдат подтикнати да инвестират собствени средства или да вземат заем. 
Такава генерална философия за цялата бъдеща оперативна програма би довела или до 
усвояемост, по-ниска от сегашната, или до високи нива на задлъжнялост на българските фирми 
- проблем, създаден изкуствено, и то с фондове, които иначе са предназначени за подкрепата 
им.  
Не е тайна, че българската икономика е финансово слаба и технологично изостанала. Дори и 
малкото печеливши и експортно ориентирани фирми нямат собствени средства, достатъчни за 
инвестиции, които да окажат видима роля в развитието им. Ако един милиард евро европейски 
фондове се планират като 15-30% грант, който да подтикне фирмите да инвестират основно 
собствени пари,  
един милиард евро ще останат неусвоени просто защото собствен ресурс в икономиката няма. 
Ако същият един милиард евро трябва да накара фирмите да вземат заем, усвояването отново 
ще се провали. Банките ще отпуснат кредит на малко компании заради абсолютната липса на 
свободни обезпечения дори и при субсидирана лихва.  
Измежду малкото кредитоспособни дружества потенциални бенефициенти ще бъдат само тези 
от приоритетните сектори. И накрая няколкостотин фирми ще трябва да задлъжнеят скъпо, за 
да усвоят няколко процента от ресурс, който иначе би бил достатъчен за грантово финансиране 
от 80-90% за всяка една от тях.  
Още повече че в настоящия програмен период при грант между 50% и 90% близо една трета от 
спечелилите фирми се отказват от проектите си просто защото не могат да ги финансират 
предварително. На този фон схващането на МИЕТ за структурните фондове 2014 - 2020 г. като 
инструмент за привличане на друг ресурс обрича бъдещата оперативна програма на много 
ниска усвояемост.  
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IДругата тревожна характеристика на концепцията на МИЕТ за бъдещата оперативна програма 
е всеобхватният фокус върху създаване на бизнес инфраструктура на базата на клъстърен 
подход, тоест обединяване на бизнеса по сектори и финансиране на групови проекти. Планира 
се създаването на шест нови мегапроекта от типа бизнес паркове и десетки нови центрове за 
технологичен трансфер, клъстъри и техни четири мегакоординационни центрове. Тук 
концепцията е лишена както от връзка с реалностите в българската икономика, така и от 
институционална памет.  
Инициирането и дефиницията на групови проекти са изключително бавни, а 
предфинансирането невъзможно. В оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2007 - 
2013 г. беше планирано изграждане на пет технопарка. В края на програмата, седем години по-
късно, имаме налична първоначална концепция за един -"София тех парк".  
Всеки бизнес парк изисква предварително финансиране от порядъка на десетки милиони 
левове, като такива проекти могат да имат единствено преобладаващо държавно или общинско 
участие. Не е реалистично да се мисли, че към държавния бюджет периодично ще могат да 
бъдат включвани нови бизнес паркове. Още по-малко реалистично е отделянето на стотици 
милиони левове от този бюджет в бъдеще, което ще се характеризира с все по-трудно 
покриване на настоящите държавни разходи и нарастващ натиск за социални плащания. 
Общинските бюджети и сега трудно предфинансират типичните и жизнено необходими за тях 
проекти по програма "Регионално развитие".  
Клъстъри, секторни координационни центрове, центрове за научен трансфер и още, и още 
координиращи, обединяващи, трансфериращи, синтезиращи и т. н. структури, каквито се 
планират и очакват като инициатива и пари от бизнеса и научните среди, са също малко 
вероятни. Не е реалистично да се очаква, че група фирми, още по-малко научни организации, 
биха трансферирали значими собствени средства в общ бюджет, с който да предфинансират 
групов (клъстърен) проект, а още по-малко голям общ проект.  
Когато бъдещата програма за българския бизнес зависи от обединението на фирми, които 
организират и самофинансират общи проекти, или от държавната организация и 
предфинансиране на мега бизнес инфраструктура, такава програма не може да се случи. След 
дългото очакване за колективни или държавни бизнес инициативи ще се стигне отново до 
неуспеха на програмирането за 2007 -2013 г.: нулево или много бавно усвояване и спешен 
трансфер на суми към други дейности с цел спасяване на средства по 
"Конкурентоспособност".  
Другият фундаментален въпрос по отношение на бизнес инфраструктурата е смисълът от 
наливането на  
Iстотици милиони в сгради и консултантски услуги за бизнеса. Инвестициите в сгради нямат 
никаква добавена стойност за икономиката, а ефектът от субсидираните консултантски услуги 
обикновено е несъизмеримо малък спрямо средствата, инвестирани в тях. Принципно 
правилната идея да дадеш съвет и знание вместо пари най-често се изражда в проекти, чиито 
резултат е каталог с циркулярни бизнес планове за стотина фирми при цена за създаването му 
от 500-600 хил. евро, платени на консултанти.  
Третият въпрос е колко мега бизнес инфраструктурни центрове са необходими на България. 
Оперативната програма за регионално развитие 2014-2020 предвижда изграждането на 
индустриални зони. Ако в оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се 
предвижда изграждането на шест мега бизнес центъра, дали България има нужда от над 10 
структури тип техно, индустриален, бизнес парк?  
И не на последно място: изграждането с чужди пари на десетки нови институции, които не могат 
да се самоиздържат, не е здрав път, по който да се развива българската икономика.  
IСъздаването на балон в икономиката от хиляди работни места, които не са резултат на 
реалната икономика и реалното пазарно търсене, ще отдалечи още повече страната от все по-
трудната реална конкурентоспособност. В същото време европейски пари, инвестирани в една 
свръхмашина, означават запазени пет или петдесет реални работни места в едно малко 
предприятие в реалната икономика. Хиляда машини, финансирани с европейски фондове, 
означават реално запазени десетки хиляди работни места. За съжаление в концепцията на 
МИЕТ относно еврофондовете за бизнеса през 2014 - 2020 година директните субсидии за 
оборудване на българските фирми са само бегло споменати, въпреки че единствено 
средствата за такова оборудване бяха не само разпределени, но и наддоговорени през 
последните седем години.  
Би било твърде жалко, ако не успеем да се поучим поне от собствените си грешки.  
*Ангелина Добрева е заместник-председател на Българската асоциация на консултантите по 
европейски програми и ръководител на работната група на асоциацията по въпросите на 
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оперативна програма (ОП) " Конкурентоспособност". Управлява "Адекум проекти за 
развитие"ЕООД, консултантска компания специализирана в ОП " Конкурентоспособност" със 
спечелени над 30 инвестиционни и иновационни проекта в рамките на програмата.  
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Регионални печатни медии  
Дата: 08.05.2013  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: До края на май се очаква одобрението на проекта на Медицински университет - 
Плевен за втори робот "Да Винчи". Роботът, за който се кандидатства, е последната 
модификация и е с две конзоли, припомни проф. д-р Григор Горчев. Проектът е разработен от 
висшето училище и е на стойност за близо 4 млн. лв. Той е по Оперативната програма " 
Конкурентноспособност", като 16 % от средствата са от вуза.  
 
Заглавие: Предизборен щаб на ПП ГЕРБ  
Подзаглавие: Медицинският университет очаква одобрение на проекта за втора роботизирана 
система "Да Винчи"  
Автор: Гергана ДИМИТРОВА  
Текст: До края на май се очаква одобрението на проекта на Медицински университет - Плевен 
за втори робот "Да Винчи". Роботът, за който се кандидатства, е последната модификация и е с 
две конзоли, припомни проф. д-р Григор Горчев. Проектът е разработен от висшето училище и 
е на стойност за близо 4 млн. лв. Той е по Оперативната програма " 
Конкурентноспособност", като 16 % от средствата са от вуза.  
Според проф. д-р Горчев, ако всичко се развива както трябва, то в края на юни роботизираната 
система трябва да бъде в Плевен. В момента в града има два обучени гинекологични екипа и 
един урологичен. Предстои обучение и на трима специалисти, за да може в Плевен да се 
прилага и обща хирургия. Така градът ни ще се затвърди като център на роботизирата 
хирургия, коментира проф. д-р Григор Горчев.  
За пет години - от 2008 г. досега, с внедряването на четириръкия робот, в Плевен са оперирани 
около 500 жени с онкологични заболявания. факт е и първия случай на жена, оперирана с 
робота от рак на шийката на матката, която стана и майка. Пациентката е на 32 г., а бебето, 
което се роди живо и здраво, бе заченато ин витро. Конкретният случаи е докладван и като 
прецедент в световната практика.  
08.05.2013  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Делник, Ямбол  
Страница: 2  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес, 
като от тях 150 млн. лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - 
Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, съобщи министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Парите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес, като 
от тях 150 млн. лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, съобщи министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
29.04.2013 г.  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: в. Слово, Монтана  
Страница: 3  
Брой думи: 783  
 
 
Резюме: Представяйки програмата на "Коалиция за България" пред представители на бизнеса 
във Врачанско, водачът на листата на левицата Янаки Стоилов очерта няколко момента, които 
са залегнали в бъдещата управленска програма на партията. Пред представителите на малкия 
и средния бизнес и земеделски производители той зави, че ще бъде гарантирано разплащане в 
съкратени срокове от страна на държавата на дължимите на фирмите пари, ще се пресече 
рекетът, упражняван от досега управляващите върху малките и средни фирми и същевременно 
толериране на няколко само крупни фирми, намаляване броя на разрешителните и 
лицензионните документи, които сега бюрократично спират бизнеса.  
 
Заглавие: Северозападът се нуждае от подкрепа и преференции  
Подзаглавие:  
Автор: Елеонора ЦАНОВА  
Текст: Представяйки програмата на "Коалиция за България" пред представители на бизнеса 
във Врачанско, водачът на листата на левицата Янаки Стоилов очерта няколко момента, които 
са залегнали в бъдещата управленска програма на партията. Пред представителите на малкия 
и средния бизнес и земеделски производители той зави, че ще бъде гарантирано разплащане в 
съкратени срокове от страна на държавата на дължимите на фирмите пари, ще се пресече 
рекетът, упражняван от досега управляващите върху малките и средни фирми и същевременно 
толериране на няколко само крупни фирми, намаляване броя на разрешителните и 
лицензионните документи, които сега бюрократично спират бизнеса.  
Ще се работи за достъп на малките и средни фирми до обществените поръчки, там големите 
играчи печелят с предварително заложени и договорени параметри, малките са изхвърлени от 
възможността да участват, или ги наемат като подизпълнители, на които често не се плаща, 
като се осигури и по-широк граждански контрол върху конкурсите. Към всяко ведомство, 
ангажират се от "Коалиция за България", да бъде създаден публичен регистър за това как се 
използват публичните средства. Според Стоилов има възможност, срещу няколкостотин 
милиона лева, които Европа да даде по програма "Конкурентоспособност", да съживят 
дребния бизнес, да се подпомогне и "Произведено в България". В областта на земеделието, 
според водача на листата, подкрепата трябва да дойде с нова политика, след раздробяването 
и последвалата свръхконцентрация на земя в ръцете на малък брой хора, като бъдат 
подпомогнати и земеделските кооперации и стане по-рационално разпределение на 
средствата, които се отпускат от европейските фондове и от държавния бюджет.  
Пред Янаки Стоилов коалиционният партньор от партия "Нова зора" Минчо Минчев, 
председателят на Общинския съвет на БСП във Враца Цветелина Дамяновска и една младите 
кандидати за народни избраници Силвия Първановска, бяха поставени конкретни и ясни 
въпроси. Защо общините, включително и във Врачанска, фирми отвън печелят обществените 
поръчки, а местните фирми гонят работниците си и са на ръба на фалита.  
- При мен доскоро работеха 160 човека, сега са 56, сподели Иван Гусев, един от най-силните 
месопроизводители и месопреработватели, със собствена ферма и изградено по европейските 
стандарти преработвателно предприятие. - Няма врачанска фирма без запори, без начети от 
НАП, без някакви други санкции. Единствено зърнопроизводитеите, които си получиха парите, и 
Циментовият завод "Холсим", успешно приватизиран, те работят, категоричен бе той. Гусев 
критикува директно кметовете на Враца, сменили се през последните десетина години в 
местното управление, като разкритикува както инфраструктурата, така и факта, че Външни 
фирми предимно строят, външни фирми зареждат с храни болници и училища, външни фирми 
правят пътищата. Печелят конкурси, наемат работници отвън, не плащат данъци тук. -Бизнесът 
е умрял и Бог не му помага, нека не правим опело, ако се управлява, трябва много сериозна 
работа. Той отправи директна критика към кандидат-депутатите, че БСП не работи достатъчно 
с младите, че младите въобще ги няма . -Идвайте при хората, да облекчат те пред вас своята 
болка, да споделят тревогите си, да ги чуете - призова икономистът Георги Тодоров и допълни, 
че е необходим по-здрав финансов контрол, какъвто до преди е имало, сега и европейските, и 
нашите пари често отиват на вятъра и че врачани в никакъв случай не могат да се доберат до 
обществени поръчки, печелени от фирми от столицата, от Видин, Монтана. Представителят на 
строителния бизнес в областния град Петър Димитров също постави проблема с участието на 
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врачанския бизнес в един от най-големите, не само за региона, но и за страната проекти -
"Водния цикъл" на Враца, като настоя на срещата да бъде чута думата на младите и как те 
виждат развитието на града през следващите години.  
Приемайки критиката, Цветелина Дамяновска увери, че млади хора се привличат и постъпват в 
редиците на БСП в последните години, че общините се декапитализират и продават терени за 
жълти стотинки, вместо да ги предоставят на малкия и среден бизнес. За потребността от 
неотложна промяна в Закона за арендата върху земята настоя бившият министър на 
земеделието Кръстьо Трендафилов. - Не може един арендатор да държи земята на цяла 
област, а някои са се разпрострели и на повече. Нужна е сериозна законодателна промяна, 
защото това е земеделие от латинофундистки тип, което само извлича от земята и я изтощава 
и което могат да си позволят със супертехниката си единици арендатори, залагайки само на 
четири зърнени култури .- През новата бюджетна рамка на Европейския съюз ще получим 
повече средства за отглеждането на плодове, зеленчуци, лозарство, но ние не можем да 
разчитаме само на европейските пари, това трябва да е задължение на държавата - каза 
Трендафилов. Въпросът за необходимостта от специална програма за даване глътка въздух и 
развитието на този най-беден регион у нас и в Европа , за програма за Северозапада, каквато 
ГЕРБ само обещаваше, постави и юристът Николай Горнишки. Янаки Стоилов заяви, че в 
програмата за управление на "Коалиция за България" е заложено създаването на национална 
регионална политика, като чрез Национален инвестиционен фонд иде бъдат подпомагани 
главно индустриални проекти.  
01.05.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
Дата: 08.05.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/не-трябва-да-разчитаме-само-на-еврофондовете-за-
икономическия-ръст-news206050.html  
Брой думи: 2428  
 
 
Резюме: Качествена медицинска помощ до 30 минути, е-здравна карта и диагностично-
свързани групи ще се финансират след 2014 г., казва вицепремиерът по еврофондовете 
Илияна Цанова  
 
Заглавие: Не трябва да разчитаме само на еврофондовете за икономическия ръст  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Качествена медицинска помощ до 30 минути, е-здравна карта и диагностично-свързани 
групи ще се финансират след 2014 г., казва вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова  
От Европейската комисия (ЕК) казаха, че наблюдават случващото се в България във връзка с 
разпространените специални разузнавателни средства (СРС). Поискаха ли обяснения от вас 
какво се случва? Ще има ли това някакъв ефект върху страната?  
Европейската комисия не е повдигала въпроса за СРС-тата специално към мен. Комуникацията 
ни е тясно обвързана с подготовката за следващия програмен период 2014-2020 г. и с 
изпълнението на текущия период.  
Очаквате ли да има някакъв негативен ефект върху Програмата за развитие на селските 
райони, след като стана ясно, че парите за техническата помощ са се разпределяли на базата 
на договорки, а не по европейските правила.  
Финансовите злоупотреби с европейски средства се разследват от прокуратурата и служба 
АФКОС (б.ред. на подчинение на МВР), която е българският партньор на европейската служба 
за борба с измамите ОЛАФ. Ако има подаден сигнал по отношение на Програмата за развитие 
на селските райони за злоупотреби, със сигурност тези служби ще си свършат работата.  
Как върви усвояването на европейските фондове? По бюджет през тази година трябва да 
разплатим рекордните 4 млрд. лв. В същото време първото тримесечие на тази година е по-
слабо спрямо същия период на 2012 г. Ще изпълним ли плана?  
Към 31 март 2013 г. са сертифицирани около 31% от общия бюджет за текущия период. Това е 
резултат на усилена работа през последните три години, когато България реално започна да 
изпълнява проекти по оперативните програми и да разплаща.  
Тази година страната трябва да разплати около 1.366 млрд. евро. Към 31 март 2013 г са били 
сертифицирани около 10.5% от тази сума. Този резултат не трябва да се екстраполира, защото 
направените прогнози показват, че плащанията ще се увеличават през следващите месеци, 
като техният пик ще бъде през последните четири месеца на годината. Рисковите проекти се 
наблюдават ежедневно от управляващите органи и се анализират причините за забавянето им 
като се работи за отстраняването им. Направеният анализ по програма 
“Конкурентоспособност” например показа, че 70% от фирмите, които са се отказали от 
изпълнение на техните договори по програмата, са на правили това заради липса на 
ликвидност. Затова планираме да вдигнем аванса, който в момента е 20%. През следващата 
седмица ще решим какво да е увеличението, като се търси баланса, който да осигури 
необходимата ликвидност на фирмите за да изпълняват проектите си, и същевременно да не 
бавят исканията си за следващите плащания.  
Има възможност да се включат допълнително големи приоритетни проекти по някои от 
програмите или да се пренасочи ресурс в рамките на една програма, за да може страната 
максимално да се възползва от всяко едно евро. Идентифицирани са възможности за 
опростяване на процедурите по верификация на исканията за плащания от бенефициентите, 
така че да не се бавят.  
Най-големите плащания ще са в края на годината, но това няма ли да постави под риск 
националния бюджет предвид структурния дефицит, в който изпада Европейският съюз през 
последните две, три години?  
Ситуацията е обсъдена с Европейската комисия. От една страна ние полагаме усилия да 
разплащаме по проекти, от друга страна ЕК забавя възстановяването на средствата, което 
изисква националният бюджет да осигури допълнителна ликвидност за този период от време. 
Очаква се в скоро време този ликвиден проблем на ЕК да бъде облекчен, така че да 

http://www.mediapool.bg/не-трябва-да-разчитаме-само-на-еврофондовете-за-икономическия-ръст-news206050.html
http://www.mediapool.bg/не-трябва-да-разчитаме-само-на-еврофондовете-за-икономическия-ръст-news206050.html


 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/9
/2

0
1
3

 

получаваме редовно плащания от Брюксел. Внимателното планиране на паричния поток от 
Министерство на финансите за осигуряване на необходимата ликвидност на национално ниво е 
приоритет, така че да не се забави темпа на разплащане.  
Колко са рисковите проекти към момента?  
Има забавяне на изпълнението на проекти по програми “Околна среда” и “Регионално 
развитие”. Това са проекти, по които бенефициенти са общините. Основната тема тук е 
свързана със забавянето при провеждане на обществените поръчки и с обжалването им.  
Изграждането на магистрала “Марица” е сред рисковите проекти. Магистралата трябва да е 
готова през август по договор, което очевидно няма как да стане, след като от година не се 
работи на единия участък. Има ли яснота какво правим с нея?  
Пари да довършим магистрала “Марица” има и няма заплаха за загуба от европейски средства. 
Има забавяне в изпълнението, но от Министерство на регионалното развитие е изготвен план 
за действие.  
Наскоро започна строителството на метрото до бизнес парка. Одобрението на изменението на 
програма “Транспорт”, от където се финансира проектът, обаче се бави. Каква е причината и с 
какви пари се осигурява строежът на подземната железница?  
За да бъде одобрено изменението на програма “Транспорт” от ЕК, трябва да има решение на 
правителството за осигуряване на средства за проектирането на обектите за жп 
инфраструктура, които ще се финансират през следващия програмен период. В момента се 
анализират различните възможности от къде могат да се вземат тези пари и се актуализира 
бюджетът за проектирането на обектите. Поисках сметките да бъдат прегледани още веднъж, 
тъй като сумата за проектиране изглеждаше висока. Има решение част от средствата да се 
осигурят от техническата помощ на оперативна програма “Транспорт”, а другата - от 
предоговаряне на заема от 700 млн. евро от ЕИБ. В момента строежът на метрото се 
финансира с бюджетни средства. Няма риск пари за метрото да не бъдат осигурени.  
Правителството на ГЕРБ ви остави чернова на договора за партньорство. Какви промени 
нанесохте по нея преди да я изпратите в Брюксел?  
Първият работен вариант беше добър старт за комуникация с ЕК. Нашата задача и задачата на 
следващото правителство е да изпълни споразумението със съдържание. Това е един 
непрекъснат процес и всеки ден се работи по документа. До края на юни в договора за 
партньорство трябва ясно да са определени приоритетите на страната и визията за постигане 
на икономически растеж и създаване на работни места за следващите седем години. На 15 
април ние изпратихме подобрен вариант на документа, но все още има доста работа - като 
например приоритетите за развитие на селските райони, наука и образование, иновации и 
предприемачество. Тези приоритети ще се дефинират по-ясно през следващите два месеца, 
когато напредне и работата по самите програми.  
Ускорихме и работата по изпълнението на предварителните условия, заложени в 
споразумението. С помощта на Световна Банка започва работата по подготовка на две 
ключови стратегии.  
Едната е за хидромелиорациите в сектор земеделие, които ще се финансират от Програмата за 
развитие на селските райони.  
Другата е Националната здравна стратегия, като вече са определени трите приоритета в нея, 
които ще бъдат финансирани с европейски средства. Първият приоритет в здравната стратегия 
е инвестиции за достъпност до здравна услуга и най-вече до спешната помощ. Целта е всеки 
един гражданин, от всяка една точка на страната да може в рамките на 30 минути да бъде 
откаран в болница, където да получи добра и качествена здравна услуга. Вторият приоритет е 
въвеждането на електронна здравна карта. Третият е въвеждането на диагностично-свързаните 
групи, което ще има отражение върху плащанията в системата. Тези три приоритета ще се 
финансират от програмите “Региони в растеж”, “Добро управление” и “Човешки ресурси”.  
При всички положения европейските средства са недостатъчни за нуждите, които страната има. 
Затова се търсят всички възможни варианти за привличане на допълнителен ресурс. Например 
инвестицията в широколентов интернет за непокритите райони може да се финансира чрез 
публично-частното партньорство (ПЧП). Територии, където тази инвестиция не е атрактивна за 
частния сектор, ще се покрият с допълнителен ресурс от оперативните програми, но само ако 
има индикатори, че инвестицията ще доведе до растеж. Друг сектор, където ПЧП би било 
полезно, е управлението на отпадъците.  
Не закъсня ли прекалено много подготовката на програма “Иновации и предприемачество“?  
Програмата е в процес на разработване. Световната банка подпомага създаването на 
Стратегията за интелигентна специализация, която е ключов документ за оперативната 
програма по отношение на взаимодействието между наука, бизнес и иновации. Тази стратегия 
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се очаква да е готова до края на май. Програмата ще създаде условия за подпомагане на 
сектори с висока добавена стойност, които отварят работни места и в които страната ни има 
традиции и потенциал за развитие - като електроника и електротехника, текстил, хранително 
вкусова промишленост.  
Друг аспект на програмата е да осигури бърз достъп до различни видове финансови 
инструменти – безвъзмездно финансиране, заем или комбинации от различните инструменти, 
включително и приличане на инвеститори отвън. В тази връзка е задължително да имаме 
предвидима регулаторна, данъчна и политическа среда. Един от въпросите, които ми задават 
потенциални инвеститори, е дали плоският данък ще се промени или замени с прогресивно 
облагане. Затова основна задача на следващото правителство е да осигури стабилност и 
яснота по тези въпроси, за да се привлече частен капитал, който да допълни европейските 
средства.  
Първите три програми, които бяха предоставени през февруари на ЕК бяха в работен вариант. 
Това са “Региони в растеж”, “Транспорт” и “Околна среда”. По тях има коментари от страна на 
ЕК. По тези програми текат дебати и в рамките на работните групи. Например по “Региони в 
растеж” ще се включи приоритетна ос за превенция на риска, което означава, че ще има 
средства за свлачища. По отношение на енергийна ефективност първоначалната идея беше 
мерките да бъдат в рамките на строителните граници на 67-те града, сега тези мерки излизат 
извън т.нар. зони за въздействие.  
Ще има ли намаляване на броя на 67-те града по програма “Региони в растеж”, както настоява 
Брюксел или остават толкова?  
Настояваме да останат 67 града. Има направени анализи, с които да защитим нашата позиция 
пред ЕК. В крайна сметка това е въпрос на национална политика. Важно е как ще бъде 
разпределен финансовият ресурс между отделните групи градове в рамките на програмата. 
Въпреки че се появиха публикации за индикативното разпределение на средствата, все още 
няма взето окончателно решение. Останалата част от страната, извън 67-те градски региона, 
ще се покрие от Програмата за развитие на селските райони. Важно е да се даде възможност 
на общините, формиращи агломерационен ареал, да се сдружават по проекти, свързани с 
транспортна политика, икономическо развитие, опазването на околната среда и туризма. Двете 
оперативни програми “Региони в растеж” и “Развитие на селските райони” трябва да работят в 
синхрон и да се допълват, за да се постигне необходимият ефект от инвестициите и 
балансирано териториално развитие.  
Какви са коментарите по програма “Транспорт” от страна на ЕК? Има ли искане за разделяне на 
шосейни от железопътни пътища?  
За ЕК железопътният транспорт е приоритетен, защото е по-устойчив във времето и много по-
екологичен. Затова европейската политика през следващите години е повече пари за жп 
транспорта, отколкото за пътища. За България е важно да осигурим финансиране за основните 
пътни коридори от TEN-T мрежата. Предизвикателството пред програма “Транспорт” е 
осигуряването на финансовия ресурс, защото средствата няма да са достатъчни за нуждите, 
които имаме. Ще са необходими допълнителни източници – от националния бюджет или заем 
от ЕИБ.  
На какъв етап е разработването на новата оперативна програма “Наука и образование“?  
В сегашния вариант на програмата се залага на пет приоритета. Първият е научни изследвания 
за технологично развитие. Вторият е образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество, който трябва да отговори на нуждите на бизнеса за квалифицирана работна 
ръка. Третият е обучение и учене през целия живот, като мерките по този приоритет ще са ясни 
след като бъде готова съответната стратегия, която се разработва от Министерството на 
образованието. Четвъртият е образователна среда за активно социално приобщаване, по който 
са заложени мерки за социално включване на дълготрайно безработни и такива, които чрез 
промяна на квалификацията си могат да намерят работа. Петият приоритет са инвестициите в 
образователна инфраструктура и в информационни и комуникационни технологии. Освен това 
новата програма “Наука и образование” трябва да адресира и проблема с ранното отпадане на 
децата от училище.  
В края на април Министерския съвет одобри бройките за прием на студентите за учебната 
2013/2014 г. Увеличихме тези по информационни технологии и инженерни специалности, 
защото бизнесът ясно заяви че има недостиг на такива кадри. Това е един много добър пример 
как образование и бизнес могат да си говорят.  
По “Добро управление” какво ще бъде финансирано през следващия програмен период ?  
Три са основните приоритети по тази програма – електронното управление, повишаване 
капацитета на съдебната система и на администрацията и подобряване качеството на 
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административните услуги. Целта е по-малко бюрокрация и улеснен достъп до ефективно 
административно обслужване.  
Защо се прави припокриване между ИСУН 2020 и новите е-досиета на инфраструктурните 
проекти? Кому е нужно такова разпиляване на ресурс. Не може ли всичко да бъде на едно 
място?  
Идеята за надграждането на ИСУН е да има по-лесен достъп и осигурена електронна 
комуникация между управляващия орган и бенефициентите през системата. ИСУН трябва да 
даде възможност за електронно кандидатстване през нея и съответно отчитане на проекта.  
Усвояването на средствата през 2014-2020 г. е свързано с изпълнението на т.нар. 
предварителни условия или грубо казано Брюксел ще дава пари срещу реформи. До къде 
стигна България с изпълнението им, има ли изоставане?  
Има предварителни условия препоръчани от ЕК, които България е приела като необходими. 
Изпълнението им ще осигури ефективното използване на европейския и националния ресурс, 
за да се постигнат предварително определените цели за растеж, борба с бедността, повишена 
конкурентоспособност на нашата икономика. Част от предварителните условия вече са 
изпълнени, други са в процес на изпълнение. Например в “Околна среда” трябва да приключим 
реформата във водния сектор, която се влачи от 10 години. Затова трябва да се приеме 
стратегията за управление на водния сектор, а следващият парламент да одобри максимално 
бързо промените в Закона за водите. Приемането на националната здравна стратегия, както и 
на стратегията за интелигентна специализация са други важни предварителни условия.  
Към момента на подписване на Договора за партньорство, заедно с ЕК ще се направи анализ 
кои предварителни условия са изпълнени и по кои има още работа. За тях трябва да има 
конкретен план-график как ще се изпълнят до 31 декември 2016 г. Първият преглед, който ЕК 
ще направи в съответствие с предварителните условия, е през 2017 г. Тогава при 
неизпълнение от наша страна, Брюксел ще има правото да спре плащания по определени оси 
от оперативните програми.  
Как се разпределят 7 млрд. евро по политиките за сближаване между отделните седем 
оперативни програми?  
Ресурсът ще бъде разпределен, когато са окончателно ясни приоритетите. Очаква се през юни 
да бъде одобрен бюджетът на ЕС и тогава ще имаме ясна представа с какви средства по 
кохезионната политика ще разполагаме. В момента работим с индикативни числа, сходни с 
текущия период. Средствата за България се очаква да са около 15.2 млрд евро, като от тях 7.2 
млрд евро за кохезионна политика, а останалите - по Програмата за развитие на селските 
райони, от които 5.7 млрд евро за директни плащания.  
Има ли шанс България да вземе още нещо отгоре извън вече договорените 15.2 млрд. евро от 
правителството на ГЕРБ през юни?  
Водени са разговори с ЕК за допълнителни средства за борба с младежката безработица. Два 
са източниците на финансиране за това. Единият е по програма “Човешки ресурси”, а другият – 
от инициативата за младежка заетост. Целта е да мобилизираме общ ресурс от порядъка на 
130 млн. евро. За всяко евро, което държавата инвестира от Европейския социален фонд в 
мерки срещу младежката безработица, ЕС ще дава същата сума от инициативата за младежка 
заетост.  
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Резюме: От Европейската комисия (ЕК) казаха, че наблюдават случващото се в България във 
връзка с разпространените специални разузнавателни средства (СРС). Поискаха ли обяснения 
от вас какво се случва? Ще има ли това някакъв ефект върху страната?  
 
Заглавие: Не трябва да разчитаме само на еврофондовете за икономическия ръст  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От Европейската комисия (ЕК) казаха, че наблюдават случващото се в България във 
връзка с разпространените специални разузнавателни средства (СРС). Поискаха ли обяснения 
от вас какво се случва? Ще има ли това някакъв ефект върху страната?  
Европейската комисия не е повдигала въпроса за СРС-тата специално към мен. Комуникацията 
ни е тясно обвързана с подготовката за следващия програмен период 2014-2020 г. и с 
изпълнението на текущия период.  
Очаквате ли да има някакъв негативен ефект върху Програмата за развитие на селските 
райони, след като стана ясно, че парите за техническата помощ са се разпределяли на базата 
на договорки, а не по европейските правила.  
Финансовите злоупотреби с европейски средства се разследват от прокуратурата и служба 
АФКОС (б.ред. на подчинение на МВР), която е българският партньор на европейската служба 
за борба с измамите ОЛАФ. Ако има подаден сигнал по отношение на Програмата за развитие 
на селските райони за злоупотреби, със сигурност тези служби ще си свършат работата.  
Как върви усвояването на европейските фондове? По бюджет през тази година трябва да 
разплатим рекордните 4 млрд. лв. В същото време първото тримесечие на тази година е по-
слабо спрямо същия период на 2012 г. Ще изпълним ли плана?  
Към 31 март 2013 г. са сертифицирани около 31% от общия бюджет за текущия период. Това е 
резултат на усилена работа през последните три години, когато България реално започна да 
изпълнява проекти по оперативните програми и да разплаща.  
Тази година страната трябва да разплати около 1.366 млрд. евро. Към 31 март 2013 г са били 
сертифицирани около 10.5% от тази сума. Този резултат не трябва да се екстраполира, защото 
направените прогнози показват, че плащанията ще се увеличават през следващите месеци, 
като техният пик ще бъде през последните четири месеца на годината. Рисковите проекти се 
наблюдават ежедневно от управляващите органи и се анализират причините за забавянето им 
като се работи за отстраняването им. Направеният анализ по програма 
“Конкурентоспособност” например показа, че 70% от фирмите, които са се отказали от 
изпълнение на техните договори по програмата, са на правили това заради липса на 
ликвидност. Затова планираме да вдигнем аванса, който в момента е 20%. През следващата 
седмица ще решим какво да е увеличението, като се търси баланса, който да осигури 
необходимата ликвидност на фирмите за да изпълняват проектите си, и същевременно да не 
бавят исканията си за следващите плащания.  
Има възможност да се включат допълнително големи приоритетни проекти по някои от 
програмите или да се пренасочи ресурс в рамките на една програма, за да може страната 
максимално да се възползва от всяко едно евро. Идентифицирани са възможности за 
опростяване на процедурите по верификация на исканията за плащания от бенефициентите, 
така че да не се бавят.  
Най-големите плащания ще са в края на годината, но това няма ли да постави под риск 
националния бюджет предвид структурния дефицит, в който изпада Европейският съюз през 
последните две, три години?  
Ситуацията е обсъдена с Европейската комисия. От една страна ние полагаме усилия да 
разплащаме по проекти, от друга страна ЕК забавя възстановяването на средствата, което 
изисква националният бюджет да осигури допълнителна ликвидност за този период от време. 
Очаква се в скоро време този ликвиден проблем на ЕК да бъде облекчен, така че да 
получаваме редовно плащания от Брюксел. Внимателното планиране на паричния поток от 
Министерство на финансите за осигуряване на необходимата ликвидност на национално ниво е 
приоритет, така че да не се забави темпа на разплащане.  
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Колко са рисковите проекти към момента?  
Има забавяне на изпълнението на проекти по програми “Околна среда” и “Регионално 
развитие”. Това са проекти, по които бенефициенти са общините. Основната тема тук е 
свързана със забавянето при провеждане на обществените поръчки и с обжалването им.  
Изграждането на магистрала “Марица” е сред рисковите проекти. Магистралата трябва да е 
готова през август по договор, което очевидно няма как да стане, след като от година не се 
работи на единия участък. Има ли яснота какво правим с нея?  
Пари да довършим магистрала “Марица” има и няма заплаха за загуба от европейски средства. 
Има забавяне в изпълнението, но от Министерство на регионалното развитие е изготвен план 
за действие.  
Наскоро започна строителството на метрото до бизнес парка. Одобрението на изменението на 
програма “Транспорт”, от където се финансира проектът, обаче се бави. Каква е причината и с 
какви пари се осигурява строежът на подземната железница?  
За да бъде одобрено изменението на програма “Транспорт” от ЕК, трябва да има решение на 
правителството за осигуряване на средства за проектирането на обектите за жп 
инфраструктура, които ще се финансират през следващия програмен период. В момента се 
анализират различните възможности от къде могат да се вземат тези пари и се актуализира 
бюджетът за проектирането на обектите. Поисках сметките да бъдат прегледани още веднъж, 
тъй като сумата за проектиране изглеждаше висока. Има решение част от средствата да се 
осигурят от техническата помощ на оперативна програма “Транспорт”, а другата - от 
предоговаряне на заема от 700 млн. евро от ЕИБ. В момента строежът на метрото се 
финансира с бюджетни средства. Няма риск пари за метрото да не бъдат осигурени.  
Правителството на ГЕРБ ви остави чернова на договора за партньорство. Какви промени 
нанесохте по нея преди да я изпратите в Брюксел?  
Първият работен вариант беше добър старт за комуникация с ЕК. Нашата задача и задачата на 
следващото правителство е да изпълни споразумението със съдържание. Това е един 
непрекъснат процес и всеки ден се работи по документа. До края на юни в договора за 
партньорство трябва ясно да са определени приоритетите на страната и визията за постигане 
на икономически растеж и създаване на работни места за следващите седем години. На 15 
април ние изпратихме подобрен вариант на документа, но все още има доста работа - като 
например приоритетите за развитие на селските райони, наука и образование, иновации и 
предприемачество. Тези приоритети ще се дефинират по-ясно през следващите два месеца, 
когато напредне и работата по самите програми.  
Ускорихме и работата по изпълнението на предварителните условия, заложени в 
споразумението. С помощта на Световна Банка започва работата по подготовка на две 
ключови стратегии.  
Едната е за хидромелиорациите в сектор земеделие, които ще се финансират от Програмата за 
развитие на селските райони.  
Другата е Националната здравна стратегия, като вече са определени трите приоритета в нея, 
които ще бъдат финансирани с европейски средства. Първият приоритет в здравната стратегия 
е инвестиции за достъпност до здравна услуга и най-вече до спешната помощ. Целта е всеки 
един гражданин, от всяка една точка на страната да може в рамките на 30 минути да бъде 
откаран в болница, където да получи добра и качествена здравна услуга. Вторият приоритет е 
въвеждането на електронна здравна карта. Третият е въвеждането на диагностично-свързаните 
групи, което ще има отражение върху плащанията в системата. Тези три приоритета ще се 
финансират от програмите “Региони в растеж”, “Добро управление” и “Човешки ресурси”.  
При всички положения европейските средства са недостатъчни за нуждите, които страната има. 
Затова се търсят всички възможни варианти за привличане на допълнителен ресурс. Например 
инвестицията в широколентов интернет за непокритите райони може да се финансира чрез 
публично-частното партньорство (ПЧП). Територии, където тази инвестиция не е атрактивна за 
частния сектор, ще се покрият с допълнителен ресурс от оперативните програми, но само ако 
има индикатори, че инвестицията ще доведе до растеж. Друг сектор, където ПЧП би било 
полезно, е управлението на отпадъците.  
Не закъсня ли прекалено много подготовката на програма “Иновации и предприемачество“?  
Програмата е в процес на разработване. Световната банка подпомага създаването на 
Стратегията за интелигентна специализация, която е ключов документ за оперативната 
програма по отношение на взаимодействието между наука, бизнес и иновации. Тази стратегия 
се очаква да е готова до края на май. Програмата ще създаде условия за подпомагане на 
сектори с висока добавена стойност, които отварят работни места и в които страната ни има 
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традиции и потенциал за развитие - като електроника и електротехника, текстил, хранително 
вкусова промишленост.  
Друг аспект на програмата е да осигури бърз достъп до различни видове финансови 
инструменти – безвъзмездно финансиране, заем или комбинации от различните инструменти, 
включително и приличане на инвеститори отвън. В тази връзка е задължително да имаме 
предвидима регулаторна, данъчна и политическа среда. Един от въпросите, които ми задават 
потенциални инвеститори, е дали плоският данък ще се промени или замени с прогресивно 
облагане. Затова основна задача на следващото правителство е да осигури стабилност и 
яснота по тези въпроси, за да се привлече частен капитал, който да допълни европейските 
средства.  
Първите три програми, които бяха предоставени през февруари на ЕК бяха в работен вариант. 
Това са “Региони в растеж”, “Транспорт” и “Околна среда”. По тях има коментари от страна на 
ЕК. По тези програми текат дебати и в рамките на работните групи. Например по “Региони в 
растеж” ще се включи приоритетна ос за превенция на риска, което означава, че ще има 
средства за свлачища. По отношение на енергийна ефективност първоначалната идея беше 
мерките да бъдат в рамките на строителните граници на 67-те града, сега тези мерки излизат 
извън т.нар. зони за въздействие.  
Ще има ли намаляване на броя на 67-те града по програма “Региони в растеж”, както настоява 
Брюксел или остават толкова?  
Настояваме да останат 67 града. Има направени анализи, с които да защитим нашата позиция 
пред ЕК. В крайна сметка това е въпрос на национална политика. Важно е как ще бъде 
разпределен финансовият ресурс между отделните групи градове в рамките на програмата. 
Въпреки че се появиха публикации за индикативното разпределение на средствата, все още 
няма взето окончателно решение. Останалата част от страната, извън 67-те градски региона, 
ще се покрие от Програмата за развитие на селските райони. Важно е да се даде възможност 
на общините, формиращи агломерационен ареал, да се сдружават по проекти, свързани с 
транспортна политика, икономическо развитие, опазването на околната среда и туризма. Двете 
оперативни програми “Региони в растеж” и “Развитие на селските райони” трябва да работят в 
синхрон и да се допълват, за да се постигне необходимият ефект от инвестициите и 
балансирано териториално развитие.  
Какви са коментарите по програма “Транспорт” от страна на ЕК? Има ли искане за разделяне на 
шосейни от железопътни пътища?  
За ЕК железопътният транспорт е приоритетен, защото е по-устойчив във времето и много по-
екологичен. Затова европейската политика през следващите години е повече пари за жп 
транспорта, отколкото за пътища. За България е важно да осигурим финансиране за основните 
пътни коридори от TEN-T мрежата. Предизвикателството пред програма “Транспорт” е 
осигуряването на финансовия ресурс, защото средствата няма да са достатъчни за нуждите, 
които имаме. Ще са необходими допълнителни източници – от националния бюджет или заем 
от ЕИБ.  
На какъв етап е разработването на новата оперативна програма “Наука и образование“?  
В сегашния вариант на програмата се залага на пет приоритета. Първият е научни изследвания 
за технологично развитие. Вторият е образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество, който трябва да отговори на нуждите на бизнеса за квалифицирана работна 
ръка. Третият е обучение и учене през целия живот, като мерките по този приоритет ще са ясни 
след като бъде готова съответната стратегия, която се разработва от Министерството на 
образованието. Четвъртият е образователна среда за активно социално приобщаване, по който 
са заложени мерки за социално включване на дълготрайно безработни и такива, които чрез 
промяна на квалификацията си могат да намерят работа. Петият приоритет са инвестициите в 
образователна инфраструктура и в информационни и комуникационни технологии. Освен това 
новата програма “Наука и образование” трябва да адресира и проблема с ранното отпадане на 
децата от училище.  
В края на април Министерския съвет одобри бройките за прием на студентите за учебната 
2013/2014 г. Увеличихме тези по информационни технологии и инженерни специалности, 
защото бизнесът ясно заяви че има недостиг на такива кадри. Това е един много добър пример 
как образование и бизнес могат да си говорят.  
По “Добро управление” какво ще бъде финансирано през следващия програмен период ?  
Три са основните приоритети по тази програма – електронното управление, повишаване 
капацитета на съдебната система и на администрацията и подобряване качеството на 
административните услуги. Целта е по-малко бюрокрация и улеснен достъп до ефективно 
административно обслужване.  
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Защо се прави припокриване между ИСУН 2020 и новите е-досиета на инфраструктурните 
проекти? Кому е нужно такова разпиляване на ресурс. Не може ли всичко да бъде на едно 
място?  
Идеята за надграждането на ИСУН е да има по-лесен достъп и осигурена електронна 
комуникация между управляващия орган и бенефициентите през системата. ИСУН трябва да 
даде възможност за електронно кандидатстване през нея и съответно отчитане на проекта.  
Усвояването на средствата през 2014-2020 г. е свързано с изпълнението на т.нар. 
предварителни условия или грубо казано Брюксел ще дава пари срещу реформи. До къде 
стигна България с изпълнението им, има ли изоставане?  
Има предварителни условия препоръчани от ЕК, които България е приела като необходими. 
Изпълнението им ще осигури ефективното използване на европейския и националния ресурс, 
за да се постигнат предварително определените цели за растеж, борба с бедността, повишена 
конкурентоспособност на нашата икономика. Част от предварителните условия вече са 
изпълнени, други са в процес на изпълнение. Например в “Околна среда” трябва да приключим 
реформата във водния сектор, която се влачи от 10 години. Затова трябва да се приеме 
стратегията за управление на водния сектор, а следващият парламент да одобри максимално 
бързо промените в Закона за водите. Приемането на националната здравна стратегия, както и 
на стратегията за интелигентна специализация са други важни предварителни условия.  
Към момента на подписване на Договора за партньорство, заедно с ЕК ще се направи анализ 
кои предварителни условия са изпълнени и по кои има още работа. За тях трябва да има 
конкретен план-график как ще се изпълнят до 31 декември 2016 г. Първият преглед, който ЕК 
ще направи в съответствие с предварителните условия, е през 2017 г. Тогава при 
неизпълнение от наша страна, Брюксел ще има правото да спре плащания по определени оси 
от оперативните програми.  
Как се разпределят 7 млрд. евро по политиките за сближаване между отделните седем 
оперативни програми?  
Ресурсът ще бъде разпределен, когато са окончателно ясни приоритетите. Очаква се през юни 
да бъде одобрен бюджетът на ЕС и тогава ще имаме ясна представа с какви средства по 
кохезионната политика ще разполагаме. В момента работим с индикативни числа, сходни с 
текущия период. Средствата за България се очаква да са около 15.2 млрд евро, като от тях 7.2 
млрд евро за кохезионна политика, а останалите - по Програмата за развитие на селските 
райони, от които 5.7 млрд евро за директни плащания.  
Има ли шанс България да вземе още нещо отгоре извън вече договорените 15.2 млрд. евро от 
правителството на ГЕРБ през юни?  
Водени са разговори с ЕК за допълнителни средства за борба с младежката безработица. Два 
са източниците на финансиране за това. Единият е по програма “Човешки ресурси”, а другият – 
от инициативата за младежка заетост. Целта е да мобилизираме общ ресурс от порядъка на 
130 млн. евро. За всяко евро, което държавата инвестира от Европейския социален фонд в 
мерки срещу младежката безработица, ЕС ще дава същата сума от инициативата за младежка 
заетост.  
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Дата: 08.05.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/набират-производители-за-изложение-в-кьолн-
news44787.html  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Mеждународното изложение 
зa хранително-вкусова промишленост ANUGA, което ще се проведе от 5 до 9 октомври 2013 г. в 
Изложбения център Koln Messe, Кьолн, Германия.  
 
Заглавие: Набират производители за изложение в Кьолн  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира национално участие на български фирми на Mеждународното изложение зa 
хранително-вкусова промишленост ANUGA, което ще се проведе от 5 до 9 октомври 2013 г. в 
Изложбения център Koln Messe, Кьолн, Германия.  
На националните щандове с обща изложбена площ над 300 кв.м. своята продукция ще 
представят български производители от различни направления на хранително-вкусовата 
индустрия – месни и рибни продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни 
продукти, безалкохолни напитки.  
Предвижда се изложбените щандове с българските участници да се разположат в палати 
ANUGA FINE FOOD и АNUGA ORGANIC.  
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  
• Рекламиране на участието.  
Прогнозният размер на предоставяната финансова помощ е 15 000 лева на предприятие 
участник.  
Заявките за участие се приемат до 12 май 2013 г. включително.  
Подробна информация за условията за участие на Mеждународното изложение зa хранително-
вкусова промишленост ANUGA е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-н Траян 
Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 
940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.  
Националното участие на български компании в Mеждународно изложение за храни и напитки 
ANUGA, Кьолн, Германия, 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.  
За допълнителна информация:  
Лана Мумджиева  
старши експерт Връзки с обществеността  
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  
тел.: 02/940 79 97  
E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg  
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Дата: 08.05.2013  
Източник: www.webcafe.bg  
Връзка: http://www.webcafe.bg/id_271007390_Neka_im_igraem_po_svirkata  
Брой думи: 1091  
 
 
Резюме: Новината, че през следващия програмен период 2014-2020 Брюксел ще дава пари на 
България само срещу изпълнени реформи би трябвало да гали ухото на всеки българин почти 
като "Я кажи ми, облаче ле бяло".  
Погледнато през призмата на предстоящите след пет дни избори - да ни накара да се замислим 
кой от политиците, опаковани в партийните оферти, може да носи на реформи, т.е. правил е и 
поема отговорността за тях.  
 
Заглавие: Нека им играем по свирката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новината, че през следващия програмен период 2014-2020 Брюксел ще дава пари на 
България само срещу изпълнени реформи би трябвало да гали ухото на всеки българин почти 
като "Я кажи ми, облаче ле бяло".  
Погледнато през призмата на предстоящите след пет дни избори - да ни накара да се замислим 
кой от политиците, опаковани в партийните оферти, може да носи на реформи, т.е. правил е и 
поема отговорността за тях.  
Това е истинска добра новина, която дава надежда - отвъд тунела, в който се движим вече 
близо четвърт век. Надеждата е, че колкото и да избягват реформите, за да харчат публични 
средства в своя угода - и изгода на обръчите си, управляващите партии този път ще трябва да 
ги осъществят. На принципа: "Пари има - действайте".  
При това Европейската комисия иска писмени гаранции от София. Същите уверения поискаха 
европейските финансови министри от Гърция в началото на 2012 г. - за да бъдат убедени, че 
икономиите, предвидени срещу отпусканите милиарди, ще се случат.  
Мярката може да изглежда обидна за такъв отличник по финансова дисциплина като България, 
която ще трябва да подготви пътна карта на реформите по различните предприсъединителни 
програми.  
Това означава, че ако от предвидените за България 15 милиарда евро за периода, някой 
ветеринарен лекар, превъплътил се, по волята на партията, в цял министър, иска да даде пачка 
на някое обещаващо Криси - госпожица от пресцентъра, стъпката трябва да е защитена 
предварително.  
А пред ЕК 25 000 евро за... Фейсбук страница и акаунт в Туитър е цел, трудна за отбраняване. У 
нас бяха сервирани като луксозно подаръче през обществена поръчка.  
Или че няма как шеф на държавна агенция, пак през обществени поръчки, да позлати фирми на 
братята си с над 120 млн. лева. Макар че заради аферата "Батко и Братко" през 2008-а ЕК спря 
парите от предприсъединителните фондове ИСПА и ФАР - над 165 милиона евро, за България, 
Веселин Георгиев още не е осъден. (По неслучайно стечение на обстоятелствата - и 
неслучайно разпределение на дела - няколкото фалстарта на делото дължим на съдии като 
Георги Колев и Петя Крънчева.)  
Ако стъпките за реформи бяха разписани, 1.4 милиона лева за нещо, определено като лого на 
България, определено почти еднозначно като голямо недоразумение, също не биха били 
защитими. (Скоро ще ви покажем представената от творческото обединение по създаването му 
документация!)  
Програмно бюджетиране  
Седем месеца преди министърът по европейските въпроси Илияна Цанова да съобщи 
изискването на Брюксел, го обяви, някакси между другото, предшественикът й Томислав 
Дончев. През октомври м.г. той каза още, че подготовката за реформите даже е започнала - 
още през лятото на 2012-а.  
Преди ден Цанова съобщи пред bTV, че условието е записано в проектоспоразумение между 
България и Европейската комисия, което трябва да бъде подписано до есента. Дори вече 
протичало съгласуване между неправителствените организации и правителствените експерти, 
както и научни среди по съгласуването на документа.  
Но защо информацията не е публично достъпна и общоизвестна? Документът ще определи 
посоката на развитие на България - и гражданите й, в период, по-голям от редовен мандат, чак 
до 2020 г. Няма причина, която да налага споменатото "съгласуване" да не бъде огласено, 

http://www.webcafe.bg/id_271007390_Neka_im_igraem_po_svirkata
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сякаш реформите засягат незначителен брой хора - колкото успяха да се облагодетелстват и от 
европейските пари.  
Парите от Европа у нас се усвояват през оперативните програми. За всяка програма ще се 
залагат конкретни реформи и индикатори. Иначе няма да бъде отпуснато и едно евро. Акцентът 
е върху реформите в здравеопазването, ефективна работа на съдебната система и най-сетне 
сбъдване на електронното правителство.  
Изискванията на Брюксел може да вкарат ред и в подготовката на следващите бюджети на 
България. Обещаваното ни от над 10 години програмно бюджетиране - пари срещу резултати, 
има шанс да се случи. Какво значи това? Ами ако вземем над едномилиардния бюджет на МВР, 
значи, че няма да се дават пари на калпак - или по волята на Цв. Цветанов, а защото ще бъде 
записана цел/цели. Да речем - намаляване на битовата престъпност с 3,5,7 процента...  
Къде попиват парите  
До края на годината трябва да усвоим 2 млрд. евро, което почти колкото отпуснатите средства 
за последните близо три години, стана ясно неотдавна. Томислав Дончев се самооцени с 
"петица" за свършената през мандата работа по усвояване на средствата от ЕС. Не си писа 
шест, за да не изглежда прекалено самодоволен, а и защото, както е ясно на всички, шестица 
се полага само на Началника Борисов.  
Спрямо наследството на тройната коалиция, Дончев наистина е отличник. През 2009-а 
България е усвоила малко над 2% от полагащите й се средства, през 2011-а - 30%, а през 2012 
г. - около 37 на сто. Но дори и с тези темпове, страната ни е пак е на дъното на таблицата - в 
обичайната компания на Румъния.  
Само че екипът на вицепремиера без портфейл в служебното правителство Илияна Цанова 
има една доста по-важна задача от споразумението, чието одобрение ще остане за не-
служебния кабинет.  
Става въпрос за т.нар. реалокация - преместване, или пренасочване на пари, които не могат да 
бъдат усвоени, от една губеща мярка в друга. Както в рамките на една програма, така и от 
програма в програма. В противен случай можем да се простим със стотици милиони евро по ОП 
"Конкурентоспособност", "Програма за развитие на селските райони" и "Околна среда".  
Това е работа на Комитетите по наблюдение, каквито има по оперативните програми у нас. А 
оперативните програми са "подвластни" на отделните министри, тъй като именно те със своя 
заповед определят състава на Комитетите за наблюдение.  
Подменени ли са или не съставите им предвид новите служебни министри или още работят 
назначените от ГЕРБ чиновници? Питаме, за да знаем през май кому да "благодарим" за 
изгубените средства.  
Консенсус за реформи  
Вицепремиерът Цанова обясни, че първият преглед, който Европейската комисия ще направи 
за изпълнението на тези предварителни условия, ще е през 2017 г. В случай че имаме 
правителство, което ще изкара целия си мандат, прегледът ще е в последната година от 
властта му.  
Ако не са изпълнени някои от тези условия, и Комисията прецени, че има съществен риск за 
нефективно използване на този ресурс, имат правото да спрат парите по съответната програма 
или конкретен приоритет, заяви тя. Тоест - 2017-а ще е заплаха или победа за управлявалите 
дотогава.  
Макар да няма категорично изискване за ратификация на споразумението за реформите с ЕК 
от парламента, независими експерти препоръчват да бъде гласувано от 42-ото НС, за да има 
консенсус.  
Това означава, че партиите, които ще влязат в бъдещия парламент, имат исторически шанс да 
бъдат запомнени като реформатори, а някои - и да поизмият срама от предишните си нечисти и 
престъпнидействия спрямо обществените интереси.  
Големият въпрос е кой може - и му стиска, да извърши реформите, от които всички досега се 
побояха? Помислете за този отговор поне в деня на размисъл.  
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Дата: 08.05.2013  
Източник: www.posoki.com  
Връзка: http://www.posoki.com/site/news.php?item=9059  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: До края на май се очаква одобрението на проекта на Медицински университет - 
Плевен за втори робот "Да Винчи". Роботът, за който се кандидатства, е последната 
модификация и е с две конзоли, припомни проф. д-р Григор Горчев. Проектът е разработен от 
висшето училище и е на стойност за близо 4 млн. лв. Той е по Оперативната програма 
"Конкурентноспособност", като 16 % от средствата са от вуза.  
 
Заглавие: Медицинският университет очаква одобрение на проекта за втора 
роботизирана система „Да Винчи”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на май се очаква одобрението на проекта на Медицински университет - Плевен 
за втори робот "Да Винчи". Роботът, за който се кандидатства, е последната модификация и е с 
две конзоли, припомни проф. д-р Григор Горчев. Проектът е разработен от висшето училище и 
е на стойност за близо 4 млн. лв. Той е по Оперативната програма 
"Конкурентноспособност", като 16 % от средствата са от вуза.  
Според проф. д-р Горчев, ако всичко се развива както трябва, то в края на юни роботизираната 
система трябва да бъде в Плевен. В момента в града има два обучени гинекологични екипа и 
един урологичен. Предстои обучение и на трима  
 

http://www.posoki.com/site/news.php?item=9059
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Дата: 08.05.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 155  
 
 
Резюме: Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“  
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа от Plovdiv, Bulgaria  
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност 
и зелена икономика“  
Със Заповед № РД-16-623/19.04.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са 
направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените произтичат от настъпили изменения в 
нормативната уредба и във връзка с влизането в сила на ПМС № 69/2013 г. Промените влизат 
в сила от датата на издаването на заповедта.  
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са 
публикувани на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация 
за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България - 
www.eufunds.bg и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ – 
www.opcompetitiveness.bg.  
Консолидираната версия на изменените насоки за кандидатстване е публикувана в рубриката 
на процедурата - Документи за кандидатстване.  
Структурните фондове в България Единен информационен портал  
 

 

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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353

