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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.05.2013 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: 19 

 вестници, от които: 8 

 - национални 5 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 19 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 18.05.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: Atos Bulgaria ще Внедри SAP ERP В Tesy, производителя на електрически бойлери и 
отоплителни уреди за бита. Проектът, чиято цел е да оптимизира производствените и 
финансово-оперативните процеси на клиента, е на стойност над 600 000 лева и е финансиран 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
(ОПКРБИ). За срок от осем месеца Atos ще анализира бизнес процесите и внедри SAP ERP 
ECC 6.0 с модулите Финанси и счетоводство, Управленски и финансови анализи и отчети 
(Контролинг), Управление на материалните запаси, Продажби и дистрибуция, Управление на 
складовите дейности, Планиране и отчитане на производството и Закупуване. "През 
последната година бизнесът ни нарасна значително - коментира Десислава Дишлева, 
финансов мениджър на Tesy. - Въвеждането на новата платформа ще ни позволи да 
оптимизираме бизнес процесите в компанията, да станем по-конкурентоспособни на 
европейските пазари, но и да предоставяме все по-качествени продукти на българския 
потребител. Избрахме Atos Bulgaria заради опита на неговия екип в успешното реализиране на 
значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български компании."  
 
Заглавие: ***  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Atos Bulgaria ще Внедри SAP ERP В Tesy, производителя на електрически бойлери и 
отоплителни уреди за бита. Проектът, чиято цел е да оптимизира производствените и 
финансово-оперативните процеси на клиента, е на стойност над 600 000 лева и е финансиран 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" (ОПКРБИ). За срок от осем месеца Atos ще анализира бизнес процесите и внедри 
SAP ERP ECC 6.0 с модулите Финанси и счетоводство, Управленски и финансови анализи и 
отчети (Контролинг), Управление на материалните запаси, Продажби и дистрибуция, 
Управление на складовите дейности, Планиране и отчитане на производството и Закупуване. 
"През последната година бизнесът ни нарасна значително - коментира Десислава Дишлева, 
финансов мениджър на Tesy. - Въвеждането на новата платформа ще ни позволи да 
оптимизираме бизнес процесите в компанията, да станем по-конкурентоспособни на 
европейските пазари, но и да предоставяме все по-качествени продукти на българския 
потребител. Избрахме Atos Bulgaria заради опита на неговия екип в успешното реализиране на 
значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български компании."  
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Дата: 18.05.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 9  
Брой думи: 887  
 
 
Резюме: От 27 март тази година Национална кардиологична болница (НКБ) използва система 
за архивиране на изображения и комуникация (PACS), която работи в интеграция със 
съществуващата там от над Юг. болнична информационна система (БИС). Така здравното 
заведение дигитализира някои важни процеси и избягва порочната практика на въвеждане на 
една и съща пациентска информация два пъти в две различни системи и на назначаване на 
ненужни повторни изследвания. Проф. Владимир Пилософ, изпълнителен директор на НКБ, 
представи проекта по интеграцията по време на конференцията "Интегрираните решения в 
лечебните заведения - ключ към качествени медицински грижи за пациента", която бе 
организирана на 9 май в София от Kontrax, Siemens и Microsoft.  
 
Заглавие: Национална кардиологична болница вече разчита на интеграция между PACS и 
БИС  
Подзаглавие:  
Автор: Тихомир ИВАНОВ  
Текст: От 27 март тази година Национална кардиологична болница (НКБ) използва система за 
архивиране на изображения и комуникация (PACS), която работи в интеграция със 
съществуващата там от над Юг. болнична информационна система (БИС). Така здравното 
заведение дигитализира някои важни процеси и избягва порочната практика на въвеждане на 
една и съща пациентска информация два пъти в две различни системи и на назначаване на 
ненужни повторни изследвания. Проф. Владимир Пилософ, изпълнителен директор на НКБ, 
представи проекта по интеграцията по време на конференцията "Интегрираните решения в 
лечебните заведения - ключ към качествени медицински грижи за пациента", която бе 
организирана на 9 май в София от Kontrax, Siemens и Microsoft.  
Проектът за внедряването на PACS и интеграцията й с БИС в НКБ е на стойност 422 842,28 лв., 
като 75% от сумата е осигурена по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ).  
"Твърди се, че внедряването на ИТ в болниците изисква огромни ресурси, но зависи от 
гледната точка. Анализът на нашата болница показа, че под 1% от общите ни годишни разходи 
е за ИТ, докато по европейските стандарти трябва да са поне около 4%, а по американските - 
8%. Този факт показва колко сме назад и е очевидно, че трябват повече усилия в тази насока", 
заяви проф. Пилософ, като добави, че понастоящем с еврофинансиране могат да бъдат 
обезпечени до 80% от разходите за ИТ проекти в здравни заведения и е добре секторът да се 
възползва от тази възможност.  
При проекта е Внедрена PACS, подпомагаща диагностичната и терапевтична дейност на НКБ. 
Тя е интегрирана с БИС по международния стандарт Health Level 7 за обмен на данни между 
здравни ИТ системи. Внедряването и интеграцията са извършени дистанционно от екип на 
Siemens 6 Австрия заедно с експертите на сектор "Здравеопазване" на фирмата в България, 
както и с помощта на Гама София (част от групата Контракс) - производител на болничната 
информационна система на НКБ.  
"За да може да се приложи PACS, трябва да са налице някои предпоставки. Едната е 
наличието на болнична информационна система. Не че PACS не може да се приложи отделно, 
но е добре, когато се интегрира с БИС. Нашата болнична информационна система е с 320 
работни места и 600 потребители, т. е. 600 души имат пароли за работа в системата при общо 
800 служители. Това са лекарският състав и специалистите по здравни грижи", обясни проф. 
Пилософ. В рамките на проекта в НКБ е изградена бърза 1 Gbps мрежа за PACS и графичните 
работни станции, като система за архивиране на изображения и комуникация е свързана със 
скенер, рентгенови апарати, три ангиографа и "доста голямо количество" ултразвукова техника, 
сподели професорът.  
По време на изпълнението в болницата са се натъкнали на непредвидена трудност - не всички 
апарати са били в готовност директно да бъдат свързани с PACS при интеграцията с БИС. "При 
някои това бе възможно чрез рентгенов дигитализатор, а при други беше необходимо 
закупуването на допълнителен хардуер и софтуер, а това не бе предвидено. Имаше и такива 
апарати, при които или нямаше технологична възможност за свързване, или усилието да се 
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постигне свързаност нямаше да е рентабилно", сподели проф. Пилософ, подчертавайки, че при 
подобни проекти е необходим внимателен предварителен анализ.  
Друг ключов момент е обучението на персонала за боравене с новите технологии. "Обучението 
е абсолютно задължителен елемент при внедряването на каквато и да е технология. То трябва 
да бъде целенасочено и да се проведе непосредствено преди внедряването и успоредно с 
внедряването на системата, защото иначе създава негативни настроения сред персонала", каза 
професорът.  
Що се отнася до интеграцията между PACS и БИС лекарите работят с болничната 
информационна система и чрез нея правят заявки към системата за архивиране на 
изображения и комуникация за дадено изследване. Следва изпълнение на изследването, 
разчитане и записване на резултата и връщане на информацията към БИС. Този процес е 
автоматизиран, което е много важно - така се избягва повторно въвеждане на данни. "Ако я 
нямаше тази интеграция и работехме с две паралелни системи, щеше да се налага още веднъж 
да се вкарват данните на пациентите, а това би създало условия за неизбежни грешки", 
подчерта проф. Пилософ.  
Друг важен плюс на интеграцията е ускоряването на обмена на информацията между 
болничните звена. "В момента, в който рентгенологът разчете дадено изследване, до него 
моментално получава достъп съответното заинтересовано звено", каза професорът.  
Важно е също, че данните се запазват в цифров вид. Освен това изображенията и техните 
разчиталия се съхраняват заедно, а времето за съхранение на образите е неограничено и 
зависи само от обема на пространството за архивиране.  
Друго предимство е, че всички данни от образните изследвания се записват в електронните 
досиета на пациентите (ЕДП), като в БИС има указател за локализиране на информацията за 
пациентите в дисковия масив на PACS.  
"Надяваме се, че с помощта на двете интегрирани системи ще обслужваме пациентите по-
бързо и по-качествено - заяви проф. Пилософ. - Имаме едно наистина надеждно съхранение на 
изображенията и възможност бързо да правим сравнения между различни изследвания на един 
и същи пациент, правени по различно време, което, от своя страна, ще елиминира правенето 
на ненужни повторни изследвания. Вече можем да предоставяме дигитализирана информация 
на пациента, на личния му лекар или на друго лечебно заведение."  
В заключение проф. Пилософ обърна внимание и на две актуални предизвикателства пред 
технологичното развитие на здравеопазването у нас. Необходимо е локално и между всички 
субекти в системата на здравеопазването да се работи по задълбочаването и разширяването 
на интеграционните процеси на използваните програмни продукти. Също така има нужда от 
онлайн достъп до ЕДП.  
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Дата: 18.05.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 2  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: Отчаян ход за спасяване на повече средства от оперативните програми направи през 
седмицата служебният кабинет. Едва седем месеца преди крайния срок за договаряне на 
проекти бе решено авансовите плащания към бизнеса и към общините да бъдат увеличени от 
сегашните 20-35 до 65%, а междинните - до 95 на сто. Идеята е така да се усвоят повече 
европейски пари и да се намали до минимум сумата, която ще трябва да върнем на Брюксел.  
 
Заглавие: Цунами с европарите на финала  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Отчаян ход за спасяване на повече средства от оперативните програми направи през 
седмицата служебният кабинет. Едва седем месеца преди крайния срок за договаряне на 
проекти бе решено авансовите плащания към бизнеса и към общините да бъдат увеличени от 
сегашните 20-35 до 65%, а междинните - до 95 на сто. Идеята е така да се усвоят повече 
европейски пари и да се намали до минимум сумата, която ще трябва да върнем на Брюксел.  
Нововъведението ще важи за всички оперативни програми. От него ще могат да се възползват 
също централната администрация, държавните агенции и дружества.  
Несъмнено тази мярка ще зарадва всички бенефициенти, тъй като ще им спести големите 
неволи да си осигурят съфинансиране за проектите си. Не е тайна, че множество договори 
пропаднаха именно заради липсата на собствени средства, а редица фирми затънаха в 
дългове, докато чакаха да получат безвъзмездното финансиране. За съжаление обаче 
увеличените авансови плащания ще важат само за новите контракти между управляващите 
органи и бенефициентите, тъй като размерът им трябва да бъде изрично упоменат в 
документите.  
Разбира се, има и негативен прочит на решението на служебното правителство. Опасенията са, 
че отпускането на две трети от парите преди изпълнението на проекта може да възбуди апетит 
за измами, тъй като за авансовите плащания няма разходно-оправдателни документи. Точно 
затова досега правилата изискваха първо да бъдат построени или купени съответните обекти и 
чак след това да се възстановяват на инвеститорите направените от тях харчове.  
За програма "Конкурентоспособност" например ефект от мярката ще има за споразуменията, 
свързани с енергийната ефективност, които ще могат да се сключват още няколко месеца. По 
програмите "Регионално развитие" и "Околна среда" пък облекчение ще получат само най-
изостаналите общини, които досега не са успели да подготвят проекти. Според решението на 
Министерския съвет междинните безвъзмездни плащания до 95% за общините ще стават 
срещу представяне на банкова гаранция. За местните власти има и още един бонус - 
държавата вече ще ги подпомага с до 4 млн. лв. при изпълнението на проекти от европейските 
фондове. Освен това с целеви трансфери ще им се оказва помощ и за покриване на 
начислените през 2013-а лихви и такси по заемите от фонд ФЛАГ, които се ползват за 
съфинансиране на европроекти.  
Структурите на централната администрация също ще могат да се възползват от по-високите 
авансови и междинни плащания само в случай, че утвърдените разходи по бюджета на 
първостепенния разпоредител, в чиято структура е съответният бенефициент, ги покриват.  
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Дата: 18.05.2013  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 5  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Siemens интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация 
(PACS) в информационната система на Национална кардиологична болница. Интегрирането на 
иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с 
експерти от сектор "Здравеопазване" на Siemens в България и Гама София - фирмата 
производител на БИС (болнична информационна система) на болницата.  
 
Заглавие: Siemens внедри иновативна система за архивиране и обмен на информация  
Подзаглавие: Иновацията позволява дигитализирането на всички образи от изследвания и 
съхраняването им в персонално електронно досие  
Автор:  
Текст: Siemens интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS) в 
информационната система на Национална кардиологична болница. Интегрирането на 
иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с 
експерти от сектор "Здравеопазване" на Siemens в България и Гама София - фирмата 
производител на БИС (болнична информационна система) на болницата.  
Това бе съобщено на форум за интегрирани технологични решения в лечебните заведения, 
организиран от компаниите Siemens, Microsoft България и Kontrax. В събитието участваха близо 
80 специалисти по образна диагностика и директори на болници от цялата страна.  
Комплексното технологично решение в НКБ позволява успешното дигитализиране и 
архивиране на всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика на 
болницата. Това е първата интеграция между БИС и PACS, направена в България, чрез HL7 
интерфейс (Health level 7 е международен стандарт за обмяна на данни  
между IT-системи в здравеопазването).  
Проектът в НКБ беше представен от изп. директор проф. Владимир Пилософ. Инвестицията е 
на стойност 400 000 лв., част от средствата са осигурени по ОП "Конкурентоспособност". В 
обхвата на проекта са включени интегрирането на PACS системата с информационната 
система на болницата, изграждането на бърза мрежа, доставянето на графични работни 
станции, включването към PACS системата на всички апарати за образна диагностика в 
болницата като скенер, рентгенови  
апарати, ангиографи и голям набор от ултразвукова техника.  
Интегрирането на PACS и БИС системи в лечебното заведение дава възможност за по-бързо и 
качествено обслужване на пациентите, надеждно съхранение и архивиране на всички образи от 
изследвания на пациентите, избягване на ненужни повторни изследвания с апарати за образна 
диагностика, както и онлайн консултации на специалистите с техни колеги от България и цял 
свят.  
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Дата: 18.05.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 22,23  
Брой думи: 2296  
 
 
Резюме: На 28 май т.г. Брюксел праща коментара си за Договора за партньорство на България 
за следващия програмен период  
В началото на седмицата се проведе дискусия по проекта на Договора за партньорство между 
България и ЕС за следващия програмен период (2014-2020) в сградата на Министерския съвет. 
В него взеха участие редица неправителствени и работодателски организации, сред които бяха 
Конфедерацията на работодателите в България, Българската търговско-промишлена палата, 
Българската стопанска камара, Клуб "Журналисти срещу корупцията" и други. Целта на 
срещата бе да се проучи мнението и да се чуе оценката им за изготвения документ.  
 
Заглавие: След 2014 г. по-малко бюрокрация и повече интегрирани проекти  
Подзаглавие:  
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА  
Текст: На 28 май т.г. Брюксел праща коментара си за Договора за партньорство на България за 
следващия програмен период  
В началото на седмицата се проведе дискусия по проекта на Договора за партньорство между 
България и ЕС за следващия програмен период (2014-2020) в сградата на Министерския съвет. 
В него взеха участие редица неправителствени и работодателски организации, сред които бяха 
Конфедерацията на работодателите в България, Българската търговско-промишлена палата, 
Българската стопанска камара, Клуб "Журналисти срещу корупцията" и други. Целта на 
срещата бе да се проучи мнението и да се чуе оценката им за изготвения документ.  
Всички организации се обединиха за намаляване на административната тежест, ясно 
разписани процедури за кандидатстване по различните схеми и за изчистени от 
дискриминационни критерии обществени поръчки.  
Необходимо е при търговете да се въведат методиките и условията за оценка на кандидатите 
чрез типови процедури, заявиха от Клуб ЖСК. Те настояват за опростяване на тръжната 
документация, както и за забрана за обявяване на поръчка, без възложителят да има финансов 
ресурс за заплащане. Електронни обществени поръчки и приемане на закон за еврофондовете, 
който да обедини материята, са сред другите предложения на Клуба.  
"Необходимо е да имаме някакъв краен вариант към 28 май, тъй като от Европейската комисия 
заявиха, че тогава ще изпратят своите коментари. След това ще решим дали да обединим или 
не двата текста", заяви Добринка Кръстева, директор на Дирекция "Програмиране на 
средствата от ЕС към администрацията на министъра по управление на ЕС. "В момента 
изчистваме крайните текстове, тъй като на някои сектори се дава превес", допълни тя.  
По думите й е необходимо да бъде приет закон за управление на средствата от ЕС, иначе ще 
продължат да се определят правилата чрез постановления на Министерския съвет. "Не трябва 
да се съмняваме, че ще има организация на процесите", подчерта тя.  
Да не повтаряме грешките  
При подготовката на Договора за партньорство между България и ЕС за периода 2014-2020 г. е 
направен цялостен анализ на свършеното през настоящия период. В него са обхванати 
положителните и отрицателните тенденции през тези години при работата по различни 
европейски програми. Подчертана е негативната роля на административната бюрокрация, 
която подпомага корупцията. Цитирани са данни, че по показателите за контрол на корупцията 
и върховенство на закона ние сме на последно място. Комплексният индекс за добро 
управление също ни поставя в края на класацията.  
Едновременно с това ефективността на институциите в България все още не е на 
необходимото ниво, а броят на административните структури остава голям. Това забавя 
достигането на необходимите нива на резултатност и затруднява изпълнението както на 
секторните, така и на хоризонталните политики. Тези данни предполагат промени в 
нормативната база и при търговете.  
Сивата икономика е съществена бариера пред постигането на устойчив икономически растеж. 
В края на 2011 г. средното й ниво като процент от БВП на страните в ЕС достига 19,2%, докато 
за България то е 32,3% и нарежда страната ни на първо място по този показател, както и през 
предходните осем години. Същевременно утежнената регулаторна база и осигуряването на 
разрешителни режими за правене на бизнес затрудняват инвестициите. В страната се 
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наблюдава развитие по отношение на видовете и броя на лицензионните режими поради 
задължителната им хармонизация с изискванията на ЕС. Въпреки това те остават 
изключително тромави. Има план за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, но все 
още не действат ефективно електронни публични регистри  
към редица институции.  
Микро-, малките и средните предприятия изпитват сериозни затруднения да осигурят 
необходимите инвестиции за повишаване на енергийната си и ресурсна ефективност, както и 
машини и съоръжения за когенеративни инсталации. Влагането 6 зелена индустрия подпомага 
процесите на излизане от кризата и формирането на конкурентоспособни предимства.  
Направен е анализ на състоянието на жп и автотранспорта, околната среда, енергийната 
ефективност на сградите.  
След 2014  
До 2020 г. се очаква темпът на нарастване на икономиката постепенно да се забави, като 
средният за периода 2017-2020 г. растеж се очаква да е 2,2%. Рисковете, свързани с България, 
до голяма степен зависят от външната среда. Евентуално задълбочаване на спада на 
икономическата активност в ЕС през 2013 г. и отлагане на възстановяването за 2014 г. ще има 
директен негативен ефект върху износа и косвен върху потреблението и преките чуждестранни 
инвестиции.  
Четирите стратегически приоритета, посочени в проектодокумента, са: образование, 
квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания и иновации; свързаност  
и зелена икономика; добро управление и достъп до качествени обществени услуги. Те 
определят целите на деветте оперативни програми след 2014 г. ОП "Иновации и 
конкурентоспособност", ОП "Региони за растеж", ОП "Транспорт и транспортна 
инфраструктура", ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Добро 
управление", ОП "Наука и иновации за интелигентен растеж", Програма за развитие на 
селските райони и Програма за морско дело и рибарство.  
В проектодогова за партньорство е отчетено, че в последните десетилетия развитието на 
отрасъл "Водоснабдяване и канализация" се е влошило поради липсата на адекватна 
нормативна база и хроничен недостиг на финансиране. Резултат от последното е силно 
амортизирана инфраструктура с високи загуби на вода (60% средно за страната), както и режим 
на водата за около 9% от населението.  
Съществуващата към момента система за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 
България се нуждае от разширение. Само 66% от  
населението е свързано с канализация, а по-малък процент - 50%, към пречиствателни станции 
за отпадъчни води. В национален мащаб, 12% от населението, което живее в населени места с 
повече от 2000 жители, остава да бъде присъединено към канализационната мрежа. По този 
начин ще се отговори на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни 
води (ДПГОВ). Срокът за това е 31 декември 2014 г. България ще трябва да увеличи 
отвеждането и пречистването в агломерации с между 2000 и 10 000 еквивалент жители (е.ж.) и 
с над 10 000 е.ж., което в момента съответства на 75% от хората у нас.  
През 2010 г. депата за боклук са 172, от тях 30 са регионални. Предизвикателствата са 
свързани основно с постигане на изискванията за третиране, във-връзка с което е и 
приоритетно изграждането на необходимите инсталации.  
Съществен ресурс от средствата ще бъде насочен към интервенции за по-доброто им 
управление, а концентрацията на инвестициите към дейности по разширяване/подновяване на 
системите за битови отпадъци. Приоритет са общинските системи  
за разделно събиране на биоразградим боклук и на инсталации за предварителното му 
третиране.  
Зелен транспорт  
Състоянието на железопътната инфраструктура в стратегическия документ за развитие на 
транспортната система на Република България до 2020 г. е определено "с висока степен на 
изграденост и електрификация и е в състояние да задоволи значително по-високо търсене на 
транспортни услуги". Поради просрочените ремонти положението й като цяло е 
незадоволително, което оказва негативно влияние върху допустимите максимални скорости и 
експлоатационните разходи за влаковото движение. В голямата си част осигурителните, 
телекомуникационните и енерго-захранващите системи са остарели, качеството на продукта на 
железопътната мрежа е с относително високи инфраструктурни такси за достъп, целящи да 
покрият 8 по-голяма степен дефицита за поддържането на мрежата, резултат от ниския 
трафик".  



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

8
/5

/2
0

1
3

 

Констатираните проблеми, както и незадоволителното състояние на подвижния състав през 
последните (спрямо 2006 г.) години водят до над 14% спад в пътническия трафик и над 34% 
намаление на вътрешните товарни превози в българските железници. Същевременно 
нарастващото използване на жп транспорт в европейски мащаб води до увеличаването на дела 
на международния жп товаропоток като част от общия товаропоток с 13,6% спрямо 2006 г.  
Железопътният пътнически транспорт има огромен потенциал за развитие, който до голяма 
степен зависи от модернизацията на мрежата, подвижния състав и управлението на 
компанията.  
От изключителна важност е през програмен период 2014-2020 г. да се осигури приемственост и 
логична последователност на инвестициите, което  
ще гарантира завършването на строителството на направленията и ще направи възможно 
изграждането на "основната" мрежа и трансграничните връзки по направленията на TEN-Т 
мрежата. Всички жп линии, които следва да бъдат модернизирани или реконструирани, ще 
бъдат и оборудвани с ERTMS според европейските директиви.  
По море и река  
Европейската транспортна политика счита за приоритетно развитието на морския транспорт и 
на този по вътрешните водни пътища като ключови компоненти на интермодалността. Те 
предоставят възможност за преодоляване на нарастващата претовареност на пътната и 
железопътната инфраструктура и за борба със замърсяването на въздуха.  
Речните пристанища с национално значение по поречието на река Дунав разполагат с 
достатъчно мощности за обработка на генерални, насипни и наливни товари. Понастоящем се 
използва около 60% от капацитета на инфраструктурата при наличната претоварна техника. 
Като слаби страни на речните пристанища се идентифицират основно незадоволителното 
състояние на пристанищните съоръжения (кейове) и на връзките с пътната и железопътната 
инфраструктура на страната. Подчертава се недостигът на съвременни логистични и 
информационни системи на пристанищата и слабото развитие на съоръженията за контрол 
върху замърсяването.  
За морските слабите  
страни са свързани с недостатъчната специализация на терминалите и ограничените 
възможности за развитието им предвид, че са разположени в централните градски части на 
съответните населени места. Подчертана е остарялата организация, която не отговаря на 
съвременните пазарни изисквания - концесии.  
И 6 центъра  
В повечето градове се наблюдава ниско качество на градската среда и публичната 
инфраструктура. Основният проблем е енергийната ефективност. В проектодокумента е 
отчетено, че състоянието на жилищната инфраструктура в страната е тревожно. Най-големи 
проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология, които са 18 900 бр. и 
са разположени в 120 жилищни комплекса в страната. В тях се намират 707 441 жилища, 
обитавани от над 1,77 млн. души. 83% от панелните жилища са в областните центрове, като 
представляват 50% от целия жилищен фонд. Почти 100% от проблемните сгради се намират в 
67-те града за подкрепа по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.  
В редица населени места са налице западнали индустриални центрове, които са включени В 
предложените зони за въздействие в рамките на интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие. Местните власти имат намерение чрез инвестиране в 
инфраструктура да ги превърнат в търговски, екс-поцентрове, студентски кампуси и т.н.  
А по селата?  
Трябва да продължи обновяване и развитие на малките населени места по ПРСР чрез 
дейности извън аграрния сектор, напр. търговия, изнесени услуги, трудоинтензивни 
производства, занаятчийство, селски туризъм, култура и спорт.  
Акцентът върху техния потенциал е обвързан с инфраструктурното развитие. В много от 
общините пътищата са в незадоволително състояние и това затруднява достъпността до 
градски центрове и публични услуги. Водоснабдени са 96% от селата, като канализационните 
мрежи обхващат около 55% от населението. Основните европейски и национални подходи към 
пространственото планиране спрямо селските райони са насочени към подпомагане на малките 
градове, които с подобрена дребномащабна инфраструктура, транспорт и комуникационни 
връзки могат да осигурят необходимите допълнителни услуги и работни места извън 
земеделската насоченост. На тази база националната концепция за пространствено развитие 
2012-2025 г. отделя специално внимание на мерките за развитие на малките и много малките 
градове и пространственото им влияние върху близко разположените села.  
Туризмът е приоритет  
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Специално внимание в  
политиката за развитие на туризма според проектодокумента следва да се отдели на 
развитието на балнеолечението, профилактичните и лечебните дейности в териториите с 
наличие на минерални води, подходящ микроклимат и продукти за таласотерапия (лечение с 
минерална вода). Концентрацията на ресурси и целеви дейности ще се постигне чрез 
ограничен брой предварително определени културни и природни атракции от национално и 
световно значение и религиозни обекти. За тази цел вече е сформирана междуведомствена 
работна група за определяне на методология и приоритизиране на туристическата и културната 
политика от регионално значение.  
На едно кликване от търга  
Приоритетно за България ще бъде приближаването на административни услуги до гражданите 
чрез създаване на интегрирани центрове за административно обслужване на ниво кметства, 
общини и областни администрации, както и въвеждането на електронно управление. 
Осигуряването на тяхната ефективност, прозрачност и качество е свързано с необходимостта 
от създаване на условия за документооборот с гражданите и бизнеса по електронен път.  
В документа е заложена и електронизацията на обществените поръчки, която ще спомогне за 
предотвратяването на нередности и ще засили сътрудничеството и доверието. Процесът ще 
подобри средата за предприемачество, като по този  
начин ще способства за увеличаване на производителността и засилване на 
конкурентоспособността.  
В областта на търговете ще се въведат стандартизирани правила, определящи унифициран 
подход в изискванията към бенефициентите, публичноправни или частноправни субекти, при 
избора на изпълнител. Заложена е ясна регламентация, която да изключва възможността за rio-
рестриктивно интерпретиране от страна на УО и контролните органи.  
Предвидено е прилагане на опростен ред за избор на изпълнител съгласно нормативните 
изисквания. Същевременно той трябва да гарантира спазването на принципите на добро 
финансово управление, публичност и прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция. 
В проекта е записано, че това ще залегне в Закона за управление на средствата от ЕС.  
ЕИБ  
Обсъждат се възможностите и готовността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да 
предостави заеми през новия програмен период 2014-2020 г. по подобие на действащото в 
момента Кредитно споразумение 2007-2013 г.  
В допълнение ще се използват финансови инструменти чрез ЕИФ u инициативата JEREMIE в 
подкрепа на малките и средните предприятия и мерките в рамките на бъдещата програма за 
иновации и конкурентоспособност, както и JESSICA в областта на градското развитие и 
бъдещата ОП "Региони в растеж".  
***  
Планирани действия за намаляване на административната тежест:  
1. Приемане на закон за управление на средствата от ЕС.  
2. Предоставяне/отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез индивидуален 
административен акт (решение на ръководителя на УО).  
3. Електронизация на процесите, свързани с предоставянето, изпълнението, отчитането и 
мониторинга на финансовата помощ.  
4. Въвеждане на категория "малки проекти" с максимален размер на БФП до 100 хил. лв., които 
подлежат на опростена процедура по оценка, изпълнение и контрол.  
5. Въвеждане на еднократна одитна проверка годишно от контролен орган за проекти на 
стойност над 100 000 лв.  
6. Въвеждане на интегрирани проектни предложения с възможност за финансиране по повече 
от една програма и оценка от една комисия.  
7. Включване на нови инструменти за предоставяне на финансова помощ по фондовете на ЕС: 
възможност за кандидатстване за изпълнение на съвместен план за действие; подход "водено 
от общността местно развитие".  
8. Въвеждане и изпълнение на нови форми за предоставяне на финансова помощ 
(възстановима помощ, финансови инструменти, награди).  
9. Въвеждане на административен процес за решаване на спорове между управляващия орган/ 
междинното звено и бенефициента.  
10. Въвеждане на опростен ред за бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и 
чл. 14а, ал. 3, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител.  
11. Приемане на национална методология за прилагане на опростени разходи по проектите, 
съфинансирани от програмите по ЕСИФ.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 17.05.2013  
Източник: в. Бряг, Русе  
Страница: 3  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Новите моменти в Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 "Енергийна ефективност и зелена икономика" ще бъдат 
представени на форум в хотел "Рига" в Русе на 22 май от 9.30 часа сутринта. Това съобщават 
от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. МИЕТ организира 
информационни дни като този в Русе из цялата страна за представяне на промените в 
условията за кандидатстване по открита процедура за  
 
Заглавие: На 22 май представят в Русе новите моменти по "Енергийната ефективност и 
зелената икономика"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новите моменти в Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 "Енергийна ефективност и зелена икономика" ще бъдат 
представени на форум в хотел "Рига" в Русе на 22 май от 9.30 часа сутринта. Това съобщават 
от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. МИЕТ организира 
информационни дни като този в Русе из цялата страна за представяне на промените в 
условията за кандидатстване по открита процедура за  
подбор на проекти. Новите моменти в програмата ще бъдат представени от експерти на Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на МИЕТ. Програмата е съвместна 
инициатива на българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и 
Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите 
енергийни решения за малки и средни предприятия. Тя предвижда подобряване на 
ефективността и производителността на полезните  
за околната среда технологии, използвани в МСП, като се очаква да създаде условия за 
намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване 
на инвестиции, полезни за околната среда, за намаляване на отпадъците и за 
енергоспестяващи производствени технологии. Пълният пакет документи и Насоки за 
кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: 
www.opcompetitiveness.b g, www.beeciff.org и www.eufunds.bg.  
17.05.2013  
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Дата: 17.05.2013  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 12,13  
Брой думи: 3142  
 
 
Резюме: Централната избирателна комисия публикува на страницата си списъка по райони с 
имената на всички 240 депутати, които влизат в 42-рия парламент. ГЕРБ влиза в НС с 97 
мандата, БСП с 84, ДПС с 36 и "Атака" с 23  
 
Заглавие: Червеният Ангел Найденов от Перник рекордьор с 20-годишен стаж като 
народен избраник, Алиосман Имамов от ДПП му диша във врата с 5-и мандат, 
социалистът Тодор Радлов от Гоце Делев - горд дядо на 5 внучета, петричкият гербер 
Митко Захов пуши като комин по  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Централната избирателна комисия публикува на страницата си списъка по райони с 
имената на всички 240 депутати, които влизат в 42-рия парламент. ГЕРБ влиза в НС с 97 
мандата, БСП с 84, ДПС с 36 и "Атака" с 23  
20 от депутатите, включително лидерите на парламентарните партии, са избрани от 2 
избирателни района. Те ще трябва да заявят писмено в ЦИК в еднодневен срок от коя листа 
желаят да останат избрани. Ето кои са депутатите от Югозапада:  
Пет са ГЕРБ попълненията от Пиринско в новия парламент  
- Цветан Генчев Цветанов - ПП ГЕРБ  
Той е роден на 8 април 1965 г. в София. През 1987 година постъпва на работа в системата на 
МВР като щатен служител на Седмо главно управление на Държавна сигурност. Цветанов е 
заместник-председател на политическа партия ГЕРБ. От 27 юли 2009 г. е зам. министър-
председател и министър на вътрешните работи в правителството на Бойко Борисов.  
Даниела Владимирова Савеклиева - ПП ГЕРБТя е родена на 29.11.1974 г. Омъжена, с едно 
дете. През 1999 г. завършва Югозападен университет “Неофит Рилски" - Благоевград, 
специалност “Предучилищна педагогика". През 2006 г. завършва и втора специалност 
“Счетоводство и контрол. В периода 2004-2011 г. работи в МКБ “Юнионбанк АД“, а от две 
години е председателка на Общински съвет - Благоевград.  
Митко Живков Захов - ПП ГЕРБТой е роден на 29.11.1962 г. в Петрич. По професия е 
строителен инженер. Завършил е Висшето народно военно строително училище “Ген. Благой 
Иванов" в София; Управител е на строителна фирма. Народен представител е в 41-вото 
НС,член на комисията по околната среда и водите.  
Той е среден на ръст и с мустаци. Пуши като комин по три кутии цигари и твърди, че не му 
пречат на здравето. Захов е семеен. Съпругата му Емилия е пребоядисана блондинка, но 
въпреки вицовете за тях тя е умна и стойностна жена. Защото в момента тя управлява 
семейния им бизнес, който никак не е малък. Всъщност, преди да стане за втори път народен 
представител в 42-рото НС, той и съдружникът му Андонов от Сандански управляваха една от 
мощните строителни фирми в региона. "Монолитстрой - Андонов и Захов"обаче е в ръцете сега 
на Андонов и съпругата на Захов. Той прекрати дейността си във фирмата и я повери в 
сигурните ръце на двамата най-близки в живота си. Захов е познат на петричани с навика си да 
приобщава към себе си всички като приятели, без да познава. Сигурно това му качество е било 
печелившо за новия му изборен успех. Въпреки че намираше разбиране сред по-голямата част 
от перичките гербери, той бе в скрит конфликт с координатора за Петрич Димитър Танев. И не 
защото двамата не мелят общо брашно, а заради предпочитанието на партията да номинира 
Захов вместо Танев. Така очакванията и на петричките гербери се оказаха правилни, след като 
за него са гласували дори и симпатизанти от други партии. Това действително е успех за ГЕРБ, 
който разби конкуренцията с 3000 гласа преднина.  
Инж. Митко Захов е бивш военен от Строителни войски и още се носи с войнишка прическа.  
Георги Иванов Андонов - ПП ГЕРБ  
Роден е на 03.04.1984 г. в Гоце Делчев. Народен представител в 41-вото НС от листата на 
ГЕРБ, член на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и 
спорта. Собственик и управител на фирма “Белафууд", която в момента е собственост на баща 
му. Занимавал се е със земеделие - отглеждал е пшеница, слънчоглед, царевица и картофи. 
Собственик е на два денонощни хранителни магазина в гр. Гоце Делчев.  
Любен Петров Татарски - ПП ГЕРБ  
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Роден е на 29 май 1958 г. в гр. Разлог. Завършил е "Металургия на цветни и редки метали" в 
ХТИ - София. Има следдипломна квалификация в ТУ - София и в университета “Еразмус" - 
Ротердам. Три мандата е печелил кметския вот в Разлог.  
Като мажоритарен кандидат на ГЕРБ в Пиринско става депутат в 41-вото НС.  
Трима депутати влизат от "Коалиция за България": Емил Костадинов, коалиционният партньор 
от ЗНС "Ал. Стамболийски" Спас Панчев и Тодор Радулов от Гоце Делчев  
- Водачът на листата Емил Костадинов ще бъде депутат за трети път. Той е роден на 9 август 
1956 г. в Благоевград. През 1981 година завършва ВИАС - София, специалност “Промишлено и 
гражданско строителство" (Конструкции). От 1981 г. до 1988 г. работи в Строително-монтажен 
комбинат - Благоевград последователно като началник-обект, началник група строителни 
обекти, главен инженер, заместник-директор. От 1988 г. до 1990 г. е заместник-кмет на община 
Благоевград по строителството.  
От 1991 до 1997 г. е депутат последователно в 36-ото и 37-ото народно събрание. От 1995 до 
1997 година е член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на 
Западноевропейския съюз (ПА-ЗЕС). След 1997 г. се занимава с частен бизнес. От 1997 до 
2002 г. е управител на “Компания за представителство и дистрибуция" - ООД - Благоевград. От 
1998 до 2003 г. е изпълнителен директор на "Пиринска инвестиционна компания" АД - 
Благоевград. От 1999 г. е съдружник в “Делта консулт" ООД - Благоевград и собственик на 
"Делта консулт-2009″ ЕООД - Благоевград - фирми за строителен надзор, където понастоящем 
е управител.  
От 1990 до 2001 г. е член на Висшия съвет на БСП. Към момента е член на Общинския съвет на 
БСП - Благоевград. Председател е на Управителния съвет на Спортен клуб по стрелба "Пирин". 
През 2011 г. БСП издига Емил Костадинов за кандидат-кмет на Благоевград. След изборите на 
23 октомври 2011 г. отива на балотаж с кандидата на ГЕРБ.  
Националният лидер на БЗНС "Александър Стамболийски" Спас Панчев бе втори в пиринската 
листа на БСП за народни представители за 42-рото НС. От 2009 г. той е депутат от "Коалиция 
за България". Председател е на Земеделски народен съюз "Александър Стамболийски“ от 12 
февруари 2005. Членува в него от 1976.  
Спас Панчев е роден в село Илия, Кюстендилско. Завършва Висшия химикотехнологичен 
институт през 1974 г., от 1977 г. работи в "Техноимпортекспорт“ в София. От 1985 г. ръководи 
неговото представителство в Ирак, а по-късно е директор на компанията (1990-1991 и 1993-
1997). Известно време ръководи администрацията на Комитета по туризъм. След 1998 г. заема 
различни ръководни постове в други предприятия. От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на 
отбраната. Председател е на Съюза на българските филателисти.  
Новият депутат Тодор Радулов е роден на 01.03.1946 г. в гр. Гоце Делчев. Средното си 
образование завършва в ПМГ "Яне Сандански" в Гоце Делчев, а висшето си във ВИАС - гр. 
София. Започва трудовия си стаж през 1973 г. в "Стройрайон" - Гоце Делчев. След това е бил 
директор на Общостроително предприятие към "Строително-монтажен комбинат" - 
Благоевград, началник на Строително-монтажно управление и директор на тръст към "Метални 
конструкции" в гр. Одеса - Украйна, както и директор на тръст в гр. Серпухов, Русия, към 
"Главболгарстрой" - София. От 2000 г. до момента е изпълнителен директор в 
"Сградостроител" АД - гр. Гоце Делчев.  
В периода 1989 - 1990 г. Тодор Радулов е бил зам.-председател на Градския съвет и кмет на гр. 
Гоце Делчев.  
Семеен, с две деца - син и дъщеря, горд дядо на 5-има внуци.  
Любител на туризма и лова. Радулов е председател на Общинския съвет на БСП. "Имам 
голямо, здраво и щастливо семейство. Със съпругата ми сключихме граждански брак по време 
на обучението си: тя в Софийския университет, Физико-математическия факултет, а аз във 
Висшия институт по архитектура и строителство, специалност "Промишлено и гражданско 
строителство". Дъщеря ми по професия е инженер-химик, съпругът й е лекар, със специалност 
"Инфекциозни болести". Имат двама синове - на 23 и 15 години, като големият е студент 
четвърти курс в УАСГ. Синът ми е икономист, към настоящия момент работи като заместник 
изпълнителен директор във "Фибран България" АД. Съпругата му също е икономист, със 
специалност "Финанси и счетоводство". Имат трима синове - на 11, 7 и 2 години", разказва за 
семейството си Радулов.  
Двама депутати влизат от ДПС - Алиосман Имамов и Ахмед Башев  
Алиосман Ибраим Имамов е един от депутатите с най-голям стаж. Зад гърба си има четири 
пълни депутатски мандата и след броени дни влиза успешно в петия си мандат.  
Той е роден в село Абланица, Благоевградска област. Завършил е УНСС, специалност 
"Статистика и иконометрия". От 1981 г. работи в този университет като преподавател в катедра 
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“Статистика и иконометрия". Доктор на науките и доцент към катедрата. Владее английски и 
руски език. Зам.-председател е на Движението за права и свободи (ДПС). Депутат е от ДПС в 
39-ото, 40-ото и 41-вото НС.  
В парламентарната си дейност Алиосман Имамов е бил член на Комисия по бюджет и финанси, 
зам.-председател на комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и 
спорта. Участвал е във временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и 
сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей 
Станишев (02.09.2009 - 22.03.2010г.).  
Алиосман Имамов от септември 2009 г. до март 2010 г. е бил основен представител на 
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа. Алиосман Имамов е семеен, с две деца.  
Ахмед Ахмедов Башев е роден на 22 януари 1964 г. в с. Рибново, община Гърмен. През 1985 г. 
завършва ПУ "Паисий Хилендарски“ - Пловдив, специалност “Математика". От 1987 до 1988 г. е 
учител по математика в СОУ "Йордан Йовков“ - с. Рибново, а от 1988 до 1999 г. е директор на 
същото училище. Кмет е на община Гърмен от 1999 г. Първия си мандат през 1999 г. той 
печели като независим кандидат под името Андрей Башев. На местните избори през 2003 г. 
Башев е издигнат от ДПС и тогава се преименува на Ахмед. Печели на първи тур с над 59%.  
На последните местни избори през 2007 г. Башев е избран на първия тур за втори кметски 
мандат на община Гърмен. За него гласуват 4993-ма избиратели, или 55,13%. През 2007 г. се 
явява като независим с подкрепата на БСП.  
През октомври 2007 г. Комисията по досиета публикува резултатите от проверката на лицата, 
регистрирани за участие в местните избори. От публикуваните материали става ясно, че 
кандидатът за следващ мандат за кмет на Гърмен Ахмед Башев е бил сътрудник на 
структурите на бившата Държавна сигурност и е вербуван през 1988 г. за секретен агент с 
псевдоним Манол.  
В изнесеното от комисията не е регистрирана дата за снемането му действие като агент. В 
средата на март 2009 г., след като е арестуван, дава в София показания по обвиненията на Яне 
Янев, че в Рибново с неговата протекция се насажда радикален ислям.  
Обвиненията и до днес не са доказани, а Башев е освободен няколко часа след задържането 
си.  
Той е семеен, с две деца - син и дъщеря.  
Ахмед Башев, кмет на община Гърмен, е мажоритарният кандидат на ДПС в 1-ви МИР- 
Благоевград за парламентарните избори на 5 юли 2009 г.  
Пернишко праща 4-ма избраници  
От 14-и МИР - Перник в новия 42-ри парламент влизат трима стари и един нов народен 
представител. Двама от тях - Ангел Найденов и Делян Добрев, са свързани с Хасково. 
Найденов е бил областен управител на област Хасково, а Добрев е роден там.  
За първи път на депутатската банка сяда 35-годишният Станислав Владимиров. Той е 36-
годишен, зам.-кмет е в община Перник по здравеопазване, социални дейности и сигурност. 
Завършил е УНСС. Работил е в областта на финансовото и банковото дело. Оглавявал е 
фирми, бил е експерт в националната централа на БСП по регионално развитие. Член е на 
Изпълкома на соцпартията. Зодия Козирог.  
Ангел Найденов (55 г.) - депутат от "Коалиция за България" (КБ). 20 години поред той е 
неизменно в Народното събрание. Участието му в 42-рия парламент ще бъде 6-ият му поред 
мандат. От 2009 до 2013 г. е зам.-председател на ПГКБ. За втора година е водач на пернишката 
листа на КБ. В 41-вото НС е бил зам.-председател на комисията по външна политика и отбрана. 
Бил е член на Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).  
Роденият в Кърджали Найденов е инженер по професия. Завършил е Висшето военноморско 
училище във Варна със специалност "Инженер-навигатор". Бивш кмет е на община 
Димитровград и ексобластен управител на Хасково. Владее руски и английски език. Зодия 
Везни.  
Ирена Соколова (42 г.) Това е вторият й пореден мандат в Народното събрание. В 41-вия 
парламент беше избрана като мажоритарен кандидат. Била е член на комисиите по 
здравеопазване и образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта. Била е член 
на постоянната делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея по православие. По 
професия е психотерапевт. Завършила е "Психология" в ЮЗУ - Благоевград. Магистър е по 
социална психология. Магистър психотерапевт. Зодия Водолей.  
Делян Добрев (35 г.) Роден е в Хасково. Бакалавър е по икономика (Университет Уеслиан, 
САЩ). Има специализация в Лондонското училище по икономика и политически науки. 



 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

8
/5

/2
0

1
3

 

Ръководител е на проекти в Районен съд - Хасково, Агенция за подпомагане развитието на 
малкия и средния бизнес. Има опит в управлението на проекти по Оперативни програми 
“Административен капацитет", “Регионално развитие", ФАР, "Трансгранично сътрудничество", 
"Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Развитие на гражданското 
общество". Добрев е бил изпълнителен директор на дружество със специална инвестиционна 
цел за инвестиции в недвижими имоти. На 24 г. става директор на дирекция в областна 
администрация - Хасково (2002-2004). Владее английски и руски.  
Делян Добрев е бил депутат от ГЕРБ в 41-вото НС, където е бил и зам.-председател на 
икономическата комисия. На 18 май 2011 г. става заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма на мястото на подалия оставка Марий Косев. На 21 март 2012 г. той бе 
избран за министър на икономиката, енергетиката и туризма. Зодия Телец.  
Дебял Добрев беше водач на листите на ГЕРБ в Перник и Хасково. Ако влезе в парламента от 
Хасково, той ще освободи място на третия в пернишката листа Радослав Йорданов, който ще 
стъпи в парламента за първи път.  
БСП и ГЕРБ си поделиха по два мандата в Пернишко  
Лявата "Коалиция за България" (КБ) и ГЕРБ си разделиха по два депутатски мандата в 14-и 
МИР - Перник за 42-рото НС. Въпреки добрия резултат, който постигна, партия "Атака" 
изплесна от депутатския коловоз. "Никога не съм вярвал, че ще стана народен представител", 
заяви преди ден водачът на листата на националистите проф. д-р Румен Ваташки и се оказа 
пророк. На него не му стигнаха 4922 гласа, за да седне за сефте в парламента. По метода на 
Хеър-Ниймайер за един депутатски мандат в област Перник са нужни 12 088,5 гласа.  
Новите стари депутати от област Перник са Ангел Найденов от КБ, Делян Добрев и Ирена 
Соколова от ГЕРБ. За първи път в Народното събрание отива младият Станислав Владимиров 
от КБ, който тръгва по стъпките на вуйчо си Ненко Темелков - лидер на БСП в Перник. В случая 
пак ще играят тънки политически аритметики, тъй като Делян Добрев печели мандат и в 
Хасково, където беше водач на листата на ГЕРБ. Вероятно от централата на ГЕРБ ще 
преценяват кой от следващите в листите им е по-важен и това ще бъде от решаващо значение 
откъде Добрев ще влезе като народен представител. Ако преценката е за Хасково, той ще 
освободи място за третия Радослав Йорданов. Това обаче е само хипотеза.  
На практика КБ и ГЕРБ в 14-и МИР - Перник имат по един основен мандат, а вторите им се 
явяват допълнителни според изчисленията на ЦИК.  
Според сметките на ЦИК 48 354 са действителните гласове в региона, участващи в 
разпределението на гласовете. КБ има 20 687 действителни гласа, а ГЕРБ - 20 046. За "Атака" 
действителните гласове са 7166. ДПС пък има само 455 и в района напълно изпада от 
класацията.  
2-ма стари и 2-ма нови депутати излъчи Кюстендилски избирателен район  
Атакистът Илиян Тодоров избра да е депутат от Кюстендил  
4-ма депутати изпраща в 42-рото НС Кюстендилският избирателен район. Водачът на листата 
на "Коалиция за България" Мая Манолова ще започне третия си мандат като депутат. Тя е 
родена на 4 май 1965 г. в Кюстендил. Манолова е член на Адвокатската колегия в Кюстендил, 
тъй като е юрист по образование. Тя е завършила право в Югозападния университет “Неофит 
Рилски". Има 3 висши образования -право, икономика и история. Депутатката има дъщеря 
Ралица, която е на 26 години. Манолова бе и областен председател на партията от 2009 до 
2011 година, откъдето се оттегли, след като влезе новият устав на левицата депутати да не 
заемат партийни длъжности.  
Вторият депутат на "Коалиция за България" Иван Ибришимов е от Дупница. Той по професия е 
стоматолог.  
Кирил Калфин ще започне втори мандат като депутат от ПП ГЕРБ. От ноември миналата 
година е и областен координатор на партията за Кюстендилско. Той е юрист по професия, а 11 
години е бил директор на “Митници" - Кюстендил. Преди това и председател на Кюстендилския 
районен съд. Съпругата му Румяна работи в "Райфайзенбанк". Калфин има син Бойко, който е 
прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил. Депутатът е щастлив дядо на внук.  
Четвъртият в списъка е Илиян Тодоров от ПП “Атака". Той е столичанин и е координатор на 
партията за Югозападна България. Илиян Тодоров избра депутатското място от Кюстендилски 
район от квотата на “Атака". Той е роден на 1 ноември 1980 г. в град София. Завършва висше 
икономическо образование в УНСС - гр. София. Завършва с отличие и магистърска степен във 
Военна академия “Георги С. Раковски" - национална сигурност и отбрана. Специализира в 
десет учебни заведения в САЩ и Германия, част от които "Джон Хопкинс", "Джордж Маршал", 
Щатския департамент за национална сигурност и други, в насока антитероризъм и оръжия за 
масово унищожение. През 2010 г. изнася научен доклад на тема: “Опасността от придобиване 
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на оръжия за масово унищожение от страна на терористични организации". През 2011 г. 
започва работа в ПП “Атака" като регионален координатор за Югозападна България. Илиян 
Тодоров бе сътрудник в парламентарната комисия по външна политика и отбрана от квотата на 
партия "Атака". Владее английски, руски и испански език.  
След окончателните резултати на ЦИК бе обявено, че той печели и мандат в Благоевград. 
Причина за решението му е фактът, че той, въпреки че е от София, е по-познато лице в Града 
под Хисарлъка.  
Вторият в листата Никола Занев (22 г.) е такъв и от Благоевград, както и водач на листа в друг 
избирателен район, където "Атака" обаче не печели място. Така двамата атакисти си поделят 
депутатските места в Кюстендил и Благоевград. В еднодневен срок Илиян Тодоров и Никола 
Занев трябва да подадат заявление в ЦИК за предпочетения район. В случай че пропуснат, 
комисията ще избере мястото, където по-напред са си направили регистрация с 
кандидатдепутатска листа.  
В Кюстендил свързват Тодоров само с две пикови събития в предизборната кампания. "Атака" 
използва делото за Джамията в Дупница по претенции на мюсюлманското вероизповедание за 
собственост и направи опит да яхне недоволството. Тогава 5 автобуса дупничани, други с 
лични автомобили и кметът Методи Чимев дойдоха пред съда, за да покажат гражданската си 
позиция. По неофициална информация Тодоров е бил и на предизборно събрание в 
кюстендилското село Лозно.  
Хората на Волен Сидеров умишлено не включиха в листите общинския председател в 
Кюстендил Владислав Лехчански, тъй като младият лидер има влязла в сила присъда. Преди 
две години той се прочу с това, че запали сръбското знаме на международен събор на 
границата при село Бобешино.  
ДПС вкара футболист от Самоков в парламента  
Александър Методиев от Самоков е избран за депутат в 42-рото народно събрание от ДПС. 
Роден е през 1958 г. Семеен, с три дъщери. Завършил е образованието си в НСА- София. 
Занимава се футбол от 22 г. Има собствен бизнес в сферата на строителството. Трети мандат 
общински съветник в Общински съвет - Самоков.  
17.05.2013 г.  
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Дата: 15.05.2013  
Източник: Троянски глас  
Страница: 2  
Брой думи: 280  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" обяви нова 
процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в 
предприятията", информираха от Областния информационен център.  
 
Заглавие: Още една възможност за фирмите по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Те могат да получат финансиране за закупуване на ново оборудване, 
придобиване на интелектуална собственост и специализиран софтуер, както и за консултантски 
услуги от инженерно-технически характер, маркетингови и бизнес анализи  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" обяви нова 
процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в 
предприятията", информираха от Областния информационен център.  
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Подкрепата 
се предоставя по 2 компонента. По елемент "Инвестиции" фирмите могат да получат 
финансиране за закупуване на ново оборудване, комплектни възли, агрегати, детайли и 
материали, придобиване на интелектуална собственост и специализиран софтуер, необходими 
за внедряването на иновативните продукт, услуга или процес. По елемент "Услуги" допустими 
за финансиране са консултантски услуги от инженерно-технически характер, маркетингови и 
бизнес анализи и стратегии за реализация на внедряваните иновативни продукти, както и за 
изготвяне на проектното предложение.  
Общият размер на средствата по схемата е 88 012 350 лева. Допустими кандидати са микро, 
малки, средни и големи предприятия, които внедряват иновативни продукти (собствена 
разработка или придобити от трети лица). Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ 
за инвестиции варира от 50% за големи до 70% за микро и малки фирми, а за консултантски 
услуги е 90% за всички кандидати. Минималният размер за един проект е 100 000 лева, а 
максималният - 3 000 000 лева. Проектите трябва да бъдат реализирани в срок до 18 месеца. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2013 г. Пълният пакет документи 
за кандидатстване, както и въпроси и отговори по процедурата са публикувани на интернет 
адреса на оперативната програма www.opcompetitiven-ess.bg и на Единния информационен 
портал www.eufunds.bg. Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен 
информационен център Ловеч, ул. "Търговска" 29, Барокови къщи, тел. 068/604297 или по 
електронна поща: oic.lovech@eu-funds.bg.  
15.05.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 17.05.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nikola-stoianov-bydeshteto-na-bylgarskiia-
biznes-e-v-kachestvenoto-proizvodstvo,151139/  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Малките и средни фирми трябва да се научат да продават скъпо, смята директорът на 
ресорната агенция  
"Качественото производство е бъдещето на българския бизнес. Малките и средни компании 
трябва да се научат да продават скъпо", коментира в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR 
Никола Стоянов, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия. „Количественото производство няма такъв успех на нашия малък пазар.  
 
Заглавие: Никола Стоянов: Бъдещето на българския бизнес е в качественото 
производство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките и средни фирми трябва да се научат да продават скъпо, смята директорът на 
ресорната агенция  
"Качественото производство е бъдещето на българския бизнес. Малките и средни компании 
трябва да се научат да продават скъпо", коментира в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR 
Никола Стоянов, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия. „Количественото производство няма такъв успех на нашия малък пазар. Не 
можем да се конкурираме с Китай“, поясни Стоянов.  
По думите му 2013 г. и особено втората половина на годината ще е по-добра за малките и 
средни компании. Той информира, че ресорната агенция е облекчила част от 
административните пречки пред бизнеса. Друга положителна стъпка в тази посока е 
договореното финансиране по проект на Оперативната програма „Конкурентоспособност“ в 
размер на 27 милиона лева. През следващите 12 месеца остава да бъдат усвоени още 12 млн. 
лева проекта, след като агенцията е успяла да договори удължаване на срока.  
„Парите са договорени за агенция, която сега трябва да проведе различни дейности за 
интернационализация на малките и средни компании, като например участия в панаири и 
изложения“, поясни Стоянов. Той уточни още, че средствата е трябвало да бъдат усвоени до 
април 2012 г. Поради липсата на оборотни средства в агенцията обаче това не е се е случило.  
„Бюджетът на Агенцията за миналата година е 2 милиона лева", добави Никола Стоянов. И 
препоръча на компаниите да бъдат по-активни в търсенето на информация за финансирането 
си.  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nikola-stoianov-bydeshteto-na-bylgarskiia-biznes-e-v-kachestvenoto-proizvodstvo,151139/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nikola-stoianov-bydeshteto-na-bylgarskiia-biznes-e-v-kachestvenoto-proizvodstvo,151139/
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665789  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Търговище. За втора поредна година в рамките на традиционния пролетен панаир 
„Изложение Търговище 2013“ Областният информационен център организира на открито щанд 
„Информирани и активни“.  
 
Заглавие: Над 250 посетители преминаха през панаирния щанд на Областния 
информационен център в Търговище  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Търговище. За втора поредна година в рамките на традиционния пролетен панаир 
„Изложение Търговище 2013“ Областният информационен център организира на открито щанд 
„Информирани и активни“. В специално построената шатра до главния вход на изложението 
над 250 посетителите успяха да се запознаят с настоящите европейски програми и 
възможности за безвъзмездно финансиране на проекти със средства от Структурните и 
Кохезионния фондове, както и да получат безплатни рекламно-информационни материали за 
европейската политика. Експертите на Центъра имаха и открита приемна като отговаряха на 
постъпили от хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за 
саниране на многофамилни жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75 
%. Представителите на бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ „Внедряване на иновации в предприятията“, по която 
фирмите се подкрепят да инвестират в иновативни продукти. За първи път пред широката 
публика беше показан филм за добри практики от петте общини в област Търговище, 
реализирани с евросредства в настоящия програмния период. 8-минутното видео е изработено 
в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665789
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665786  
Брой думи: 127  
 
 
Резюме: Велико Търново. Четири оперативни програми са с най-добро изпълнение за област 
Велико Търново към 01.05 тази година. Това каза Светослав Стефанов, експерт "Комуникация, 
информация и логистика" към Областен информационен център, предаде репортер на Радио 
''Фокус'' Велико Търново.  
 
Заглавие: Четири оперативни програми са с най-добро изпълнение за област Велико 
Търново към 1 май  
Подзаглавие:  
Автор: Инна БОЧЕВА  
Текст: Велико Търново. Четири оперативни програми са с най-добро изпълнение за област 
Велико Търново към 01.05 тази година. Това каза Светослав Стефанов, експерт "Комуникация, 
информация и логистика" към Областен информационен център, предаде репортер на Радио 
''Фокус'' Велико Търново. Това са ОП ''Развитие на човешките ресурси'', ОП 
''Конкурентоспособност“, ОП ''Регионално развитие“ и ОП ''Околна среда''. По ОП ''Развитие 
на човешките ресурси'' има общо 102 договора, на обща стойност 11 945 685. Бенефициентите 
по тази оперативна програма са 63. По показател обща стойност на проектите най-обемна е 
стойността по ОП '' Околна среда'' – 120 529 395 лева. Там сключените договори са 11, а 
бенефициентите са 7. Общата стойност на проектите по ОП ''Конкурентоспособност'' е 63 540 
751 лева. Сключените договори там са 61. Единствено по ОП ''Транспорт'' няма сключени 
договори.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665786
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665820  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Велико Търново. От началото на 2013 година до момента от Областен 
информационен център са организирали 16 събития. Това каза Светла Стефанова, управител 
на Областен информационен център в града, предаде репортер на Радио ''Фокус'' Велико 
Търново.  
 
Заглавие: От началото на 2013 година до момента от Областен информационен център са 
организирали 16 събития  
Подзаглавие:  
Автор: Инна БОЧЕВА  
Текст: Велико Търново. От началото на 2013 година до момента от Областен информационен 
център са организирали 16 събития. Това каза Светла Стефанова, управител на Областен 
информационен център в града, предаде репортер на Радио ''Фокус'' Велико Търново. 
Постъпилите въпроси в центъра са 121, а посетителите 170. На 21 май предстои 
информационен ден по ОПК за представяне на промените по процедура ''Енергийна 
ефективност и зелена икономика''. Във времето между 20 и 24 май ще се състои 
информационна кампания по проект '' ЕОБД''. Предстоят още 10 информационни дни в десетте 
общини на област Велико Търново, както и 19 семинара за потенциални бенефициенти от 
областта.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665820
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2062387  
Брой думи: 608  
 
 
Резюме: Нови 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия в 
България отпуска Европейската инвестиционна банка. Кредитната линия е за Уникредит 
Булбанк и "Уникредит лизинг". С тях кредитната институция и лизинговата компания ще 
финансират инвестиционни проекти и оборотни нужди на български фирми. Договорите за 
новите кредитни линии бяха подписани официално на 16 май 2013 г. Заемите по тях ще се 
отпускат на по-ниски от обичайните лихвени нива, посочиха от банката.  
 
Заглавие: Още 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нови 110 млн. евро ресурс за финансиране на малки и средни предприятия в България 
отпуска Европейската инвестиционна банка. Кредитната линия е за Уникредит Булбанк и 
"Уникредит лизинг". С тях кредитната институция и лизинговата компания ще финансират 
инвестиционни проекти и оборотни нужди на български фирми. Договорите за новите кредитни 
линии бяха подписани официално на 16 май 2013 г. Заемите по тях ще се отпускат на по-ниски 
от обичайните лихвени нива, посочиха от банката.  
Лихви с над 0.5 пункта по-ниски  
Уникредит Булбанк получава финансиране на стойност 60 млн. евро, а "Уникредит лизинг" – 50 
млн. евро. Кредитите от банката ще се отпускат за срок от две до десет години. За по-големи 
инфраструктурни проекти срокът на заемите е до 15 години. Според изискванията на 
кредитната линия финансираните проекти трябва да бъдат реализирани за период максимум 
до три години, като за общини и публични предприятия този срок е пет години.  
Заемите ще се отпускат при по-ниски лихвени проценти от стандартните - те ще бъдат с над 0.5 
процентни пункта по-ниски от нивата, които фирмите биха получили при обичайно 
финансиране, посочи Румен Иванчев, главен изпълнителен директор на "Уникредит лизинг". 
"Цената на кредитите вече не е толкова важна, защото тя е по-ниска от нивата преди кризата. 
Това, което ни липсва, е предсказуема среда и предприемачески ентусиазъм", коментира Левон 
Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк. "Надявам се в близките 
месеци да видим и от двете", допълни той.  
"Уникредит лизинг" ще използва кредитната линия от 50 млн. евро от ЕИБ за финансиране на 
малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители, както и предприятия с персонал до 
3000 служители. Секторите, които ще се финансират със средствата по кредитната линия, са 
енергетика, опазване на околната среда, инфраструктура, бизнес развитие, индустрия, 
туризъм, услуги, промишленост и др. В изискванията за финансиране е заложено средствата, 
предоставени от ЕИБ, да не могат да се използват за придобиване на определени леки 
автомобили и луксозни активи като яхти и самолети.  
Други възможности  
Възможности за финансиране на малки и средни предприятия на този етап не липсват предвид 
немалкото програми и кредитни линии при различните банки и високата ликвидност, с която са 
пълни те и която се превръща по-скоро в скъпо удоволствие за тях. Това е така, тъй като 
банките съхраняват пари, по които плащат лихви и които обаче не им носят особени доходи 
предвид ниското кредитиране. Търсенето обаче остава все още скромно, като предпочитанията 
са най-вече към схемите за субсидирано кредитиране - с гаранции, преференциални лихви, по-
ниски такси и комисиони.  
Такива програми са например двете по инициативата JEREMIE на Европейския 
инвестиционен фонд - гаранционната схема на стойност 78 млн. евро. с общ обем заеми, които 
могат да се отпуснат, до 400 млн. евро и тази с нисколихвените кредити (лихви между 3% и 7%) 
с портфейл от 380 млн. евро. От началото на годината тръгна и гаранционната схема по 
европроекти за земеделски производители с по-ниски от пазарните лихви и с облекчени 
обезпечения към Националния гаранционен фонд на Българската банка за развитие. 
Гаранциите са за 607 млн. лв., като очакванията са на тази база да се отпуснат заеми за поне 
760 млн. лв. Това е само първият лот по схмета. В момента тече конкурс за избор на банки за 
кредитиране по гаранциите от оставащите средства от 543.5 млн. лв.  

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2062387
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Преди това през пролетта на миналата година банката за развитие отпусна кредитна линия за 
100 млн. лв. на шест банки за заеми на малкия и дребния бизнес. Лихвите по кредитите от тази 
линия са фиксирани максимум до 7% за целия период на заема, а таксите и комисионите не са 
по-високи от 0.5%. Отделно от тези програми банките самостоятелно договарят кредитни линии 
от международни финансови институции в различни размери за финансиране основно на 
малкия и средния бизнес.  
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1990143  
Брой думи: 269  
 
 
Резюме: Над 12 млн. лв. са договорени от бизнеса във Видински регион за сключени 9 
договора по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това съобщиха пред “Твоят ден” от 
Областния информационен център по еврофондовете.  
Специалистите в центъра започнаха кампания по популяризиране на процедурата “Внедряване 
на иновации в предприятията” по програмата.  
 
Заглавие: 12 млн. лв. договорени от бизнеса във Видинско  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 12 млн. лв. са договорени от бизнеса във Видински регион за сключени 9 договора 
по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това съобщиха пред “Твоят ден” от 
Областния информационен център по еврофондовете.  
Специалистите в центъра започнаха кампания по популяризиране на процедурата “Внедряване 
на иновации в предприятията” по програмата. Тя е насочена основно към повишаване на 
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия. Това става чрез 
предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) с 
потенциал за успешна пазарна реализация.  
Общо 88 милиона лева са предвидени за микро, малките, средните и големите предприятия по 
новата процедура.  
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения 
на стойност между 100 000 и 3 млн. лв., които да включват комбинация от двата елемента - 
инвестиции и услуги, като първият е задължителен. Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 10 юли т.г., а срокът за изпълнение на проектите - 18 месеца.  
Над 96 млн. лв. е стойността на вече разработените европроекти в община Видин, както и на 
тези в процес на подготовка за кандидатстване. От кметството отчитат, че сключените договори 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са за 7 408 690 лв.  
С европейски средства ще бъде подпомогнато и развитието на културата в областния град.  
Проект “Фестивал на изкуствата “Дунавски вълни” е одобрен за финансиране по ОП 
“Регионално развитие”. Бюджетът му възлиза на около 510 000 лв. и с тях ще се купи мобилна 
сцена, съвременна озвучителна и осветителна техника.  
Преди дни в общината бяха отворени офертите за изработка на сценични костюми за “Дунавски 
вълни”.  
Двама са кандидатите по обществената поръчка, а изпълнителят ще бъде избран в 30-дневен 
срок, обясниха от администрацията.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1990143
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/софия-посреща-гости-с-портфейл-от-€3-млрд-
news45171.html  
Брой думи: 423  
 
 
Резюме: На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере 
над 40 инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро 
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и 
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от 
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.  
 
Заглавие: София посреща гости с портфейл от €3 млрд.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 21 и 22 май София ще бъде домакин на Balkan Venture Forum, който ще събере над 
40 инвеститори от региона, Европа и целия свят, които управляват общо 3 млрд. евро 
инвестиционен капитал. Фондове за рисково инвестиране (venture capital), акселератори и 
институционални инвеститори ще се срещнат в София, а най-иновативните компании от 
региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат финансиране.  
Balkan Venture Forum е конференция, организирана с подкрепата на повече от двадесет местни 
и над десет международни организации, доказвайки че България може да бъде домакин на 
събитие на световно ниво в сферата на инвестициите в иновативни идеи. На двудневното 
събитие ще говорят водещи лектори от България и региона, сред които министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев и Хубърт Котони, директор "Регионално 
бизнес развитие" в Европейския Инвестиционен Фонд.  
За първи път в България ще се съберат представители на водещи фондове за рискови 
инвестиции от целия свят. Сред лекторите личат още имената на Явуз Кайнар (Yavuz Kaynar), 
главен банкер в Програмата за рискови инвестиции на Европейската банка за възстановяване и 
развитие (EBRD Venture Capital Investment Programme), Дан Лупу (Dan Lupu), партньор във 
фонда Earlybird, Масей Зак (Maciej Zak), инвестиционен директор за Централна и Източна 
Европа в Intel Capital, Джонатан Брадфорд (Jonathan Bradford), управляващ директор на 
TechStars и партньор в българския фонд Eleven, Майкъл Голд (Michael Gold), управляващ 
директор в Crimson Capital, Фади Бишара (Fadi Bishara), основател и главен изпълнителен 
директор на Blackbox Accelerator, Хюсеин Демирхисар (Huseyin Demirhisar), управляващ 
партньор в Angel Wings Ventures и Филип Мьоринг (Philipp Moering), ръководител на Seedcamp. 
Двата български фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven, които разпределят 
средства по програма JEREMIE, също ще бъдат представени на форума. От името на 
LAUNCHub ще участват двамата управляващи партньори Любен Белов и Тодор Брешков, а от 
страна на Eleven – Джонатан Брадфорд и Максим Гурвиц.  
Над 100 стартиращи фирми от България и региона са кандидатствали за участие в стартъп 
състезанието, което ще се проведе в рамките на събитието. От тях са избрани общо 36 
участници от сегменти като мобилните приложения, услугите, базирани на местоположението, 
видеоигрите, електронната търговия, обработката на изображения, SaaS (софтуер като услуга), 
big data (съхранение на данни) и др. Сред тях са българските Imagga, iMediaShare, Infozone, 
Eventyard, MeisterPlus и т.н. Целият списък е достъпен на адрес: 
http://www.balkanventureforum.org/meet-the-36-startups-selected-to-pitch-at-bkvf-sofia/.  
Успоредно със състезанието, ще бъдат проведени лекционни панели по теми като връзката 
между стартиращите фирми в региона и САЩ, финансирането на иновациите, възможностите, 
които телекомуникационният сектор предоставя за стартиране на бизнес, развитието на 
клиентска база и др. Повече информация за лекционната програма е достъпна на адрес: 
www.balkanventureforum.org/programme-new/.  
 

http://www.economynews.bg/софия-посреща-гости-с-портфейл-от-€3-млрд-news45171.html
http://www.economynews.bg/софия-посреща-гости-с-портфейл-от-€3-млрд-news45171.html
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/българските-фирми-да-атакуват-нишови-пазари-
news45139.html  
Брой думи: 1534  
 
 
Резюме: Къде е експортният потенциал на българските малки и средни предприятия, загубени 
ли са старите ни пазари, какъв е начинът българските предприятия да пробият навън - разговор 
специално за EconomyNews.bg с новия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов.  
Г-н Стоянов, кои пазари са важни за българската продукция, кои са отворени за нея?  
 
Заглавие: Българските фирми да атакуват нишови пазари  
Подзаглавие:  
Автор: Ива Стойкова  
Текст: Къде е експортният потенциал на българските малки и средни предприятия, загубени ли 
са старите ни пазари, какъв е начинът българските предприятия да пробият навън - разговор 
специално за EconomyNews.bg с новия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов.  
Г-н Стоянов, кои пазари са важни за българската продукция, кои са отворени за нея?  
Разумната визия в търсенето на външни пазари за българските стоки е на първо място - никой 
пазар да не бъде изключван. Това, което се коментира за европейския пазар - че не е 
интересен и че е в криза, не е точно така. В криза е Южна Европа, а проблемът за България е, 
че от най-големите ни 5-6 пазара в ЕС, 3-4 са именно от този регион - Гърция, Италия, Испания. 
Т.е. износът за ЕС не е проблем, ако клиентите ни бяха например Скандинавските страни, 
Англия, Холандия, Австрия или Полша. На второ място, не ми харесва и залитането към Китай 
и Индия, защото сега са модерни. Тези пазари са една много голяма врата, на която обаче 
чукат фирми от цял свят. Конкуренцията е огромна и моят опит показва, че дори сериозни 
немски или швейцарски компании не успяват. Тоест тези огромни пазари не бива да се 
изключват, както казах преди малко, но трябва да сме реалисти в очакванията си.  
Разумно е да се разработват съществуващи пазари, но и най вече да се насочим към пазари, 
на които имаме естествени предимства пред конкурентите ни. Например бившите съветски 
републики. Компаниите от Западна Европа все още считат тези пазари за прекалено рискови и 
не навлизат масово там. А страни като Азербайджан, Киргизстан и т.н. не са непознати или 
странни за българския бизнес, напротив за нас те са традиционни. Същото се отнася и за 
Северна Африка и изобщо Африка. Трябва да гледаме къде имаме някакви предимства, 
защото като цяло откъм организация на фирми, качество на продукция и съотношение цена-
качество нямаме големи предимства. Къде са нашите предимства? Бразилия - защо не? Бихме 
могли да срещнем подкрепа от техния президент Дилма Русеф. Съветските републики - 
традиционни отношения. Граничим с Турция, която в близко бъдеще ще стане една от 10-те 
най-големи икономики в света. Има безброй ниши, пазарът е огромен, а нашия производствен 
потенциал в момента е скромен. Наскоро в Агенцията имахме среща с български бизнесмен, 
развиващ много активна дейност в Африка. В хода на разговора, той ни посъветва да 
организираме участие на нашите фирми в панаир за мебели в Алжир, защото там почти 100% 
от мебелите се внасят и шансовете за нашите предприятия са много високи. Ние в Агенцията, а 
допускам, че и голяма част от българските мебелни фирми, не разполагахме с тази 
информация, защото не сме там на място. Мебелните фирми искат, например, да се 
представят в Италия, където са всички. Ние не сме силни, затова трябва да сме умни. Трябва 
да разработваме нишови пазари, поддържайки основните си пазари. Трябва да се мисли, преди 
да се тръгне нанякъде, а не да се залита по масовите увлечения. Тук искам да спомена, че 
Агенцията в момента работи по създаването на мрежа от партньори от цял свят - не 
институции, а частни компании, като резултатите от тази дейност биха имали много ползи за 
нашите компании, а и за работата на други държавни институции като БАИ например.  
Колко сериозни са загубите на позиции в нашите „стари” пазари?  
Прекъсването със сигурност е много сериозно. От друга страна, обаче аз съм сигурен, че е 
лесно да се възстанови, ако се работи правилно. Въпреки прекъснатите връзки, контактите все 
пак съществуват. Да вземем за пример Виетнам и обмена на студенти, който е имало в 
миналото - все още много хора там хранят добри чувства към българските продукти и към 
България въобще. През последните години сме позагубили позиции, но имаме онова 

http://www.economynews.bg/българските-фирми-да-атакуват-нишови-пазари-news45139.html
http://www.economynews.bg/българските-фирми-да-атакуват-нишови-пазари-news45139.html
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конкурентно предимство, което други никога не са имали. Определен дял от позициите е 
попълнен от чужди компании, но шансът за нас си остава. Трябва да използваме всички 
шансове, защото ако не направим нещо, ще вървим все по-надолу.  
Визията Ви за клъстерите като начин българските компании по-лесно да пробиват на чужди 
пазари?  
Що се отнася до тази група от мерки, която минава под наименованието „клъстери”, тя включва 
в себе си няколко възможности. Това може да са и експортни обединения като по-лека форма. 
В България има много малки предприятия, на които ще са нужни години, за да се развият 
достатъчно и един ден да започнат да експортират самостоятелно. По-бързият вариант за тях 
са обединенията. Целта е да може да се откликне на по-големи поръчки, за които сами 
предприятията дори не биха могли да кандидатстват. Освен обема, който получават и 
вътрешната конкуренция в обединението, която ще ги подтиква да се развиват, основно 
предимство е, че те ще имат една „шапка” - няколко отлично обучени човека, които ще се 
грижат за интересите на всички предприятия в обединението. В МИЕТ са правени разчети, 
според които още 4000 български предприятия трябва да започнат да изнасят в следващите 
години, за да достигнем средните за ЕС стойности. Една от новите мерки, които ние 
предлагаме, е директно търсене на партньори или казано по друг начин - индивидуална 
търговска мисия. Тази услуга струва средно 2-3 хиляди евро. Бихме могли да заложим тези 
пари в оперативната програма, ще хвърлим усилия и накрая ще достигнем заложената 
бройка. Но това не е разумният подход. Много по-добре е да имаме една част, например 1000 
предприятия, обединени в 20 клъстера или експортни обединения, и да обучим „шапките” на 
тези обединения - много добре подготвени хора с външнотърговски опит, познания за пазарите, 
които представляват фирмите от обединението, които могат да помогнат на всички зад гърба 
си, отколкото да обучим 1000 души от тези фирми. Не бива обаче да бъдат изкуствено 
създавани обединения. Виждали сме такива лоши примери през годините - създаването на 
различни организации с цел усвояването на едни пари и след това загиването им след спиране 
на финансирането. Държавата може да наблегне на стимулирането на тези процеси, да 
помогне с предоставяне на информация и чрез показване на добрите примери. Един от тях е 
Българският мебелен клъстер, който никога не е получавал пари от държавата или по 
европроекти, но е сред най-развитите в страната ни - 15% от оборотите на членуващите в него 
фирми идват от клъстера. Нужно е да се преодолее наследеното негативното отношение към 
обединенията. Но най-важният стимул е самите фирми да осъзнаят ползите. Тогава те няма да 
имат нужда от помощ - бизнесът винаги мисли по-бързо от държавата, а държавата трябва да 
се предпазва от изкуствени намеси в бизнеса. В тази връзка искам да спомена, че в момента 
агенцията, заедно с още 25 партньори от 11 страни от ЕС, участва в проект ClusterPoliSEE, 
който се изпълнява по Оперативната програма за транснационално сътрудничество 
Югоизточна Европа 2007-2013. В рамките на този проект нашите експерти придобиват 
необходимия опит и ноу хау в областта на клъстерите, като целта е той да бъде споделен и 
приложен в нашите условия.  
На фона на политическата обстановка, има ли опасност всички тези амбициозни мерки да не се 
случат или да бъдат възпрепятствани?  
От гледна точка на Агенцията има неща, които ние сами трябва да свършим. Разбира се, има и 
други, които зависят от по-високо ниво на компетентност, където бихме имали нужда от 
подкрепа или подкрепата би ни позволила по-успешно да работим. Политическата обстановка в 
момента със сигурност не е добра за никого. Най-големият проблем според мен е постоянното 
сменяне на посоката в България. И в другите държави се сменят правителства - левите харчат, 
после идват десните, които отново напълват касичката, но държат една линия. Мисля, че за 
България ще е изключително позитивно, ако се продължи курса наложен в последните 3-4 
години, а не отново да започваме отначало, за кой ли път. Моментът е особено лош за нас, 
защото сега се планират всички програми, финансирани по линия на Европейските фондове за 
следващите седем години. Всички, включително и ние в Агенцията, говорим за мерките с 
помощта на които да „спасим“ финансовите средства, предвидени за реализиране на дейности 
в рамките на предишния програмен период. Още по-лошо е, ако не се извлекат поуките. 
Въпросът е така да програмираме следващите седем години, че да са по-успешни. Фатално за 
нашето изоставане ще е да повторим същите грешки и да започнем и втория програмен период 
не от 2014 г., а от 2017 г. с три години закъснение, както стана с първия и после през 2020 г. с 
Вас отново да си говорим какво ще направим през последните 12 месеца, за да „спасим“ 
парите.  
Вашата лична амбиция начело на ИАНМСП?  
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Ще съм изключително доволен, ако един ден, тръгвайки си от Агенцията, съм успял да развия 
експорта на България. Целта, която си поставих, е за 4 години да се удвои обема на износа. 
Това означава всяка година минимум 20% стабилен ръст.  
Пожелавам Ви го, както и на всички качествени компании.  
* Никола СТОЯНОВ е завършил 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” в 
София и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има магистърска степен по 
немско право за чужденци, както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-
Maximilians-Universitat Munchen. От 2004 г. е основател и съдружник на „Лотсе” ООД – 
консултантска фирма в областта на насърчаването на експорта и интернационализацията с 
офиси в Италия, Турция и Румъния. Дружеството е партньор за Югоизточна Европа на 
национални агенции за подкрепа на експорта в редица държави. От 11 март 2013 г. оглавява 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/53132  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: За втора поредна година в рамките на традиционния пролетен панаир „Изложение 
Търговище 2013“ Областният информационен център организира на открито щанд 
„Информирани и активни“.  
 
Заглавие: Над 250 посетители на преминаха през панаирния щанд на Областния 
информационен център в Търговище  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За втора поредна година в рамките на традиционния пролетен панаир „Изложение 
Търговище 2013“ Областният информационен център организира на открито щанд 
„Информирани и активни“.  
В специално построената шатра до главния вход на изложението над 250 посетителите успяха 
да се запознаят с настоящите европейски програми и възможности за безвъзмездно 
финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове, както и да 
получат безплатни рекламно-информационни материали за европейската политика.  
Експертите на Центъра имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от хората 
въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за саниране на многофамилни 
жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75%. Представителите на 
бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ „Внедряване на иновации в предприятията“, по която фирмите се 
подкрепят да инвестират в иновативни продукти.  
За първи път пред широката публика беше показан филм за добри практики от петте общини в 
област Търговище, реализирани с евросредства в настоящия програмния период. 8-минутното 
видео е изработено в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен 
информационен център.  
 

http://www.topnovini.bg/node/53132
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.more.info.bg  
Връзка: http://more.info.bg/article.asp?articleID=921075&topicID=178&issueID=3803  
Брой думи: 386  
 
 
Резюме: Само за около месец проектите за енергийна ефективност и зелена икономика по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са се увеличили от 24 до 121. Причина за ръста 
на активност по схемата е облекчаването на процедурата по кандидатстване от април тази 
година. Това коментира пред в. „Черно море“ управителят на Областния информационен 
център във Варна Виктория Николова. Вчера тя откри Общинските дни на интелигентната 
енергия и специализирания семинар за оперативните програми и възможностите за развитие в 
тази сфера.  
 
Заглавие: С облекчаване на процедурите  
Подзаглавие: Отпушили европроектите за зелена икономика  
Автор: ВЕСЕЛИНА САПУНДЖИЕВА  
Текст: Само за месец те набъбнали от 24 на 121  
Само за около месец проектите за енергийна ефективност и зелена икономика по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ са се увеличили от 24 до 121. Причина за ръста на 
активност по схемата е облекчаването на процедурата по кандидатстване от април тази година. 
Това коментира пред в. „Черно море“ управителят на Областния информационен център във 
Варна Виктория Николова. Вчера тя откри Общинските дни на интелигентната енергия и 
специализирания семинар за оперативните програми и възможностите за развитие в тази 
сфера.  
Бюджетът на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика възлиза на 114,6 млн. 
лв. Кандидатствайки по схемата, фирмите търсят финансиране предимно за котли, за соларни 
и вентилационни системи, за модернизиране на производственото оборудване. Мярката е 
отворена до октомври, уточни Николова.  
По повод следващия програмен период тя обясни, че 20% от средствата по приоритетна ос 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са предвидени за саниране на сгради, 
включително и общински. За обновяване на спортната инфраструктура, в това число и за 
изграждането на нови физкултурни салони в училищата, са заложени 14 на сто от средствата. В 
социалната инфраструктура ще бъдат вложени 3,28% от бюджета на програмата. За 
инвестиции в образователната инфраструктура са предвидени 4,62% от сумата по схемата, а 
за подобряване на градската околна среда – към 21,24 на сто. От бюджета на програмата се 
очаква да се възползват общо 67 български общини.  
Във Варна  
Подали 13 заявления за саниране на жилищни кооперации  
По програмата за енергийно обновяване на българските домове във Варна са подадени до 
момента общо 13 заявления. Това съобщи Десислава Цветанова, която работи по общинската 
стратегия за енергийна ефективност. По думите й интересът към програмата е нараснал в 
отговор на възможностите, които открива следващият програмен период. Тогава се очертава за 
сметка на собствениците на имоти да бъдат само 25% от стойността на проектите за саниране. 
Останалите 75 на сто ще бъдат безвъзмездно финансиране. Облекчения ще има и за 
гражданите с ниски доходи. Техните разходи ще бъдат напълно поети в случай, че доходите им 
са под 310 лв. на човек от семейство. Това са важни стимули за хората, изтъкна Цветанова.  
И към момента за Варненския регион на планиране няма избран проектен мениджър. 
Предложихме на регионалното министерство да осигури мобилен екип, който да поеме 
функциите и да изчисли бюджета на кандидатите за саниране. Досега в общината не е 
пристигнал официален отговор, информира обаче Десислава Цветанова.ЧМ  
 

http://more.info.bg/article.asp?articleID=921075&topicID=178&issueID=3803
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Дата: 17.05.2013  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/nikola_stoqnov_bydeshteto_na_bylgarskiq_biznes_e_v_kach
estvenoto_proizvodstvo_/  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: Малките и средни фирми трябва да се научат да продават скъпо, смята директорът на 
ресорната агенция.  
"Качественото производство е бъдещето на българския бизнес.  
 
Заглавие: Никола Стоянов: Бъдещето на българския бизнес е в качественото 
производство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките и средни фирми трябва да се научат да продават скъпо, смята директорът на 
ресорната агенция.  
"Качественото производство е бъдещето на българския бизнес. Малките и средни компании 
трябва да се научат да продават скъпо", коментира в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR 
Никола Стоянов, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия. „Количественото производство няма такъв успех на нашия малък пазар. Не 
можем да се конкурираме с Китай“, поясни Стоянов.  
По думите му 2013 г. и особено втората половина на годината ще е по-добра за малките и 
средни компании. Той информира, че ресорната агенция е облекчила част от 
административните пречки пред бизнеса. Друга положителна стъпка в тази посока е 
договореното финансиране по проект на Оперативната програма „Конкурентоспособност“ в 
размер на 27 милиона лева. През следващите 12 месеца остава да бъдат усвоени още 12 млн. 
лева по Проекта „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, след 
като агенцията е успяла да договори удължаване на срока.  
„Парите са договорени за агенцията, която сега трябва да проведе различни дейности за 
интернационализация на малките и средни компании, като например участия в панаири и 
изложения“, поясни Стоянов. Той уточни още, че средствата е трябвало да бъдат усвоени до 
април 2012 г. Поради липсата на оборотни средства в агенцията обаче това не е се е случило.  
„Бюджетът на Агенцията за миналата година е 2 милиона лева", добави Никола Стоянов. И 
препоръча на компаниите да бъдат по-активни в търсенето на информация за финансирането 
си.  
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