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Медиен мониторинг – обобщение 
 
24.5.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.05.2013  
Източник: в. Капитал  

Страница: 34  
Брой думи: 1385  
 

 
Резюме: Ако Дъглас Адамс е имал две цели с пътеводителя на галактическия си стопаджия, то 
първата ще да е забавление, а втората - проумяване, че колкото и сложни да са въпросите от 

живота, решенията им всъщност са прости. За да стигнеш до тях обаче ти е нужен "супер 
компютър", които да вкара планините от информация и да сметне 42. В бизнеса намирането на 
този отговор е изключително скъпа инвестиция.  

 
Заглавие: "42" за бизнеса  
Подзаглавие: ... или отговорът на българската компания Sensika на въпроса как бизнесът да 

извлече максимално полезни данни от планините от информация  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Ако Дъглас Адамс е имал две цели с пътеводителя на галактическия си стопаджия, то 

първата ще да е забавление, а втората - проумяване, че колкото и сложни да са въпросите от 
живота, решенията им всъщност са прости. За да стигнеш до тях обаче ти е нужен "супер 
компютър", които да вкара планините от информация и да сметне 42. В бизнеса намирането на 

този отговор е изключително скъпа инвестиция.  
Бизнес разузнаване  
Да увеличи възвращаемостта от боравенето с информация си е поставила за цел 

стартиращата българска компания Sensika, един от чиито основатели е серийният предприемач 
Константин Христов. Определението сериен предприемач му приляга напълно, защото това не 
е първото му иновативно бизнес начинание. Заедно с екип от приятели вече има няколко 

проекта за гърба си. Например системата за sms бизнес комуникация на next.bg и платформата 
за агрегиране на информация онлайн Favit. Последната бе финансирана през 2008 г. от фонда 
за рисков капитал NEVEQ и има над 100 хил. потребителя. За времето си тя е изключително 

иновативна, но според създателите си основният й проблем е в локацията, където се 
реализира, или по-точно според Христов основната грешка при Favit е била в това, че проектът 
е останал да се реализира тук по-дълго от необходимото, вместо да се премести в САЩ, 

където е и най-плодородният пазар за такива идеи.  
"САЩ е изключително хомогенен пазар. Хората имат склонност да пробват новите неща и да 
дават обратна връзка, а това е ключово за нашия базиран на иновациите бизнес. Затова за мен 

беше грешка да останем тук повече от една година. С Favit платихме това, което аз наричам 
данък локация", обяснява Христов.  
На база на този опит Христов и екипът му от Sensika не смятат да повтарят тази грешка втори 

път. Сега те разработват проект, който след като набере скорост, ще търсят начин да го 
развиват в САЩ. Той отново е на база информацията, но този път на количественото й 
агрегиране, а качественият й анализ е предизвикателство пред тях. Така се ражда Sensika - 

интелигетно бизнес решение за анализ на океана от информация, който заобикаля 
корпоративния свят.  
"Ние помагаме на компаниите да се справят с големи количества данни", обяснява Христов. На 

базата на хиляди алгоритми Sensika "рови" и анализира маса информация онлайн, която би 
засегнала една компания. Всъщност в момента Sensika e един вид огледален образ на 
специализираните софуерти за управление на бизнеса, които обаче гледат осново навътре в 

компанията.  
"Събираме и анализираме информацията, която е извън компании. Защо? Защото последните 
пет-шест години се получи смяна на парадигмата - по важните данни започнаха да се раждат в 

уеб-а. Компаниите, които пропуснаха този тренд, станаха бавни в решенията си. Случва се 
нещо, то ги касае, а те не го разбират", обяснява Христов. А едно такова забавяне в ерата на 
информацията може да се окаже фатално за дадена компания. То може да разруши с години 

градени брандове или връзки с доставчици, ако реакцията на мениджмънта закъснява.  
По думите на Христов последните години всички кризи първо се манифестират първо в уеб 
пространството и затова е от изключителна важност техните мениджъри да получават бърза и 

ясно структурирана и анализирана информация за случващото се. "В този смисъл това, което 
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ние правим, е да изградим една агенция за външно разузнавана във всяка компания", обяснява 

той.  
Инструментите  
Всъщност Sensika е базира на хиляди алгоритми, които ровят из милионите сайтове и блогове 

онлайн и търсят дадена информация. Програмата следи и трите основни социални мрежи - 
Twitter, Facebook и Youtube и предлага и премиум съдържание, като например финансова 
информация за движението на акциите на даден конкурент или на важен за сектора борсов 

индекс. Според Христов системата им е подходяща за компании в областта на финансите, 
фармацията, телекомуникациите и енергетиката.  
Всичко това се предоставя на бизнеса срещу абонамент според броя на служителите в 

компанията, като системата е достъпна през уеббраузер със собствен за компанията акаунт. По 
думите на Христов системата лесно може да бъде модифицирана за спефицичните нужди на 
клиента - например да се брандира по негово желание или да е достъпна от негов уеб линк, а 

не от www.sensika.com. В случая компаниите не е нужно да поддържат определена тежка 
инфраструктура, където да се съхранява информацията, защото Sensika използва услугите на 
дейта център.  

Ключовата характеристика на Sensika е, че обединява и анализира на едно място цялата 
налична онлайн информация за дадена компания и тя е достъпна в реално време, т.е. 
продуктът може да следи какво се случва в социалните мрежи, какво се говори и пише по 

определени важни за нея сайтове и блогове и какви са финансовите оценки за сектора чрез 
цените на акциите на едно място и в реално време, пояснява Христов. Това по думите му в 
повечето случаи сега се прави чрез три различни инструмента, като някои от задачите дори са 

прехвърлени на външни агенции, като например проследяването на информацията за 
компанията в социалните мрежи. "Нашето предимство е, че ние интегрираме тези данни на 
едно място", обобщава той.  

Освен това Sensika цели да подобри ефективността на тази информация, като скъси и времето 
от получаването й до взимането на съответното решение.  
"В момента има две големи дупки в целия бизнес процес - първо, нещо се случва, второто - 

правилният човек в компанията научава за него и, трето, той взима решение на база на 
информацията, която е получил. Понякога дупките между първия и третия момент са в 
порядъка на 30-40-50 дни, докато с нашия продукт може да са ден-два", обяснява Христов. 

Освен това системата е създадена така, че да "алармира" при появата на определен сигнал - 
например на силно негативно усещане спрямо продукта на компанията и да "ангажира" нужния 
екип за решаването на проблема, т.е. освен маркетинг мениджър и хора като например правен 

консултат.  
Отделно от това екипът се е постарал максимално да опрости използването на системата от 
всички служители в компанията, така че бизнесът да спести време, нерви и пари от 

използването й. В момента на големите корпорации им струва много усилия да внедрят нова 
функционалност в системата им за управление, а в действителност само няколко служители я 
използват.  

Затова Sensika цели и да свали разхода за информационни услуги на бизнеса. Тъй като Sensika 
e базирана на облачната технология система не изисква разход за допълнителна 
инфраструктура. "Бизнес софтуерите са от порядъка на милиони, докато Sensika понякога е 

десетки пъти по-евтина, отколкото традиционни бизнес решения", обяснява Христов. "За 
голяма компания сме способни да предоставим достъпа до този ресурс за цяла година на 
цената от под 5 евро на служител. Докато парадигмата, която досега съществува, е малък брой 

от анализатори ползват инструмент, който струва милиони на година."  
Всъщност така Sensika застава на пътя на гигантите в решенията за управление на бизнес като 
например Microsoft или SAP. Това, от една страна, автоматично я прави техен неприятел, но, от 

друга - потенциална цел за придобиване ."Те все още не са разбрали за нас, надяваме се някой 
ден да застанем очи в очи с тях", коментира с усмивка Христов.  
Sensika вече има първата си стабилна версия, която продава. Има и първите си пилотни и 

тестови клиенти от сектора на енергетиката и фармацията. Надява се в края на 2013 г. да има 
около 200 хил. евро оборот, което ще я изкара на нулата и оттам да започне да мисли за 
другите две стъпки, с които иска да развива програмата. По думите на Христов, след като вече 

имат първите клиенти, ще направят втори рунд на финансиране до 1.5 млн. долара, което да 
им позволи да стъпят в САЩ и да разширят обхвата на програмата. Досега Sensika има 200 
хил. евро финансиране от фонд за стариращи компании по JEREMIE - Eleven и малка част от 

основателите си.  
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"Нашата втора стъпка ще е да смесим външната за компанията информация с вътрешната", 

пояснява още Христов. По думуте ми така мениждърите ще могат да видят например как 
кампанията на компанията в социалните мрежи е повлияла на продажбите й или да съпоставят 
сентимента за техния продукт от блоговете с този от собстения кол-център на фирмата.  

Третата стъпка за компанията ще е да се позиционира като платформа за алгоритми, които са в 
основата на всяка система за обратботка на много данни. Идеята e в даден момент да отворим 
платформата за разработчици на алгоритми, пояснява Христов, които да ги споделят/продават 

през нея, а с това Sensika да може да отговори на необятното разнообразие от нужди на 
клиентите. "Ние не искаме да сме data lab. Искаме да се концентрираме в събирането и 
дистрибуцията на данни, а по средата на всичко това са алгоритмите, които дестилират морето 

от информация."  
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Дата: 24.05.2013  

Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 90  

 
 
Резюме: Видинският бизнес е договорил над 12 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност". 

Сумите са за сключени 9 договора. Общо 88 милиона лева са предвидени за микро-, малки, 
средни и големи предприятия по новата процедура, уточняват от Областния информационен 
център. 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, а за изпълнение на проектите - 18 месеца.  

 
Заглавие: ВЪВ ВИДИН ДОГОВОРИХА 12 МЛН. ЛВ. ПО ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Видинският бизнес е договорил над 12 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност". 
Сумите са за сключени 9 договора. Общо 88 милиона лева са предвидени за микро-, малки, 

средни и големи предприятия по новата процедура, уточняват от Областния информационен  
център. 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, а за изпълнение на проектите - 18 месеца.  
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Дата: 24.05.2013  

Източник: в. Строител  
Страница: 6,7  
Брой думи: 2454  

 
 
Резюме: Г-жо Цанова, има ли опасност България да изгуби евросредства предвид настоящата 

политическа ситуация?  
 
Заглавие: Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на средствата от ЕС: 

Е-система за търгове стартира до две години  
Подзаглавие: Намалихме риска от загуба на средства със 70%  
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА  

Текст: Г-жо Цанова, има ли опасност България да изгуби евросредства предвид настоящата 
политическа ситуация?  
Един от основните приоритети на моята работа бе извършването на обстоен анализ заедно с 

всички управляващи органи по европрограмите. Целта бе да имаме реална информация за 
статуса, изпълнението и рисковете по всяка програма. Резултатите от анализа вече са налице. 
Има риск от загуба на средства по отделни програми и затова управляващите оркъм такива, 

които могат да се изпълнят навреме.  
Какво ще промените в програмите?  
По ОП "Регионално развитие" анализираме 200 рискови проекта, по които няма движение в 

последните 12 месеца и които най-вероятно ще бъдат прекратени. Това ще освободи ресурс, 
който ще бъде пренасочен към различни мерки, включително и за социален патронаж. Ще 
бъдат набелязани проекти на общините, които сега се осъществяват с техни собствени 

средства, но отговарят на изискваниягани в активна работа с бенефициентите и с моя екип 
изработиха планове за действие с конкретни мерки до края на годината. С предприемането им 
очакванията са, че опасността от загуба ще намалее с около 70%. Това е изключително важно  

за България да може в максимална степен да се възползва от всяко едно евро. Рисковите 
проекти, идентифицирани при анализа, се наблюдават. Работи се в непрекъснат контакт с 
бенефициентите, така че рискът да бъде управляван адекватно. България ще може найкъсно 

до юни да направи промени в оперативните програми, така че да възпрепятства загубата на 
средства и да си осигури гъвкавост и възможности за действие и за останалите две години от 
този програмен период. По време на мониторинговите комитети, които ще се проведат в края 

на май и началото на юни, се предвижда изменение на три програми. Това са ОП "Регионално 
развитие", "Развитие на човешките ресурси" и "Транспорт".  
Имаме уверението на Европейската комисия, че ще подкрепи предложените изменения. Ще се 

пренасочват средства вътре в самите програми. Така ще се прехвърля финансиране от 
забавени проекти та на ОПРР - за да могат да бъдат финансирани от програмата. Така 
едновременно се предотвратява загубата на европейски пари и се спестява харченето ресурс 

от националния и местните бюджети  
Също така се обсъжда включването на голям инфраструктурен проект по програмата - мярка, 
която ще бъде консултирана на мониторинговия комитет и е единственият начин да се спасят 

по-голямата част от парите.  
По ОПОС няма да се пренасочват средства. Причината е, че по програмата има сериозен 
процент на наддоговаряне от 160% и към днешна дата има отворени обществени поръчки по 

осите "Води" и "Отпадъци" за около 2 млрд. лв. Тук предизвикателството е пазарът да може да 
поеме обема на търговете и да няма забавяния при подписване на договорите с 
изпълнителите. Един от основните проблеми при ОПОС са обжалванията на процедурите, 

който водят до съществено забавяне при изпълнението на проектите.  
Трябва обществените поръчки, които в момента са в ход, да минат успешно и бързо да се 
започне работа по обектите, за да не се загубят пари по програмата. Предвид големия процент 

наддоговаряне би било рисково да се правят промени при ОПОС на този етап.  
По "Конкурентоспособност" направихме промени, които да облекчат разплащанията и да 
намалят тежестта за фирмите. Едната от тях е увеличаването на авансовите плащания към 

бенефициентите. Досега авансите бяха 20%. Направеният анализ показа, че 70% от фирмите 
прекратяват договорите си поради липса на оборотен капитал за да изпълнят тези проекти. Към 
определен етап на изпълнение се изисква осигуряване на мостово финансиране, което малките 

и средните предприятия не могат да намерят.  
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Затова увеличихме размера на авансовото плащане от 20 на 65%. По този начин фирмите ще 

имат достатъчно ликвидност да изпълняват проектите си. Тази мярка ще намали съществено 
риска от загуба на средства по програмата.  
Облекчихме и условията за кандидатстване по схема "Енергийна ефективност за зелена 

икономика". Очаква се скоро да стартира и нова мярка за технологична модернизация. Тя 
добре се посреща от пазара. Успоредно се работи и по дейности за клъстерна политика и 
иновации.  

Увеличихме и допустимия размер на авансовите и междинните плащания до 95%. Така 
например ще се облекчат разплащанията в ОП "Развитие на човешките ресурси", по схемата за 
временна заетост. Междинните плащания се качват от 80 на 95%. и така общините ще могат да 

превеждат заплати без бавене.  
Основен приоритет е увеличаването на темповете на отчитане и верификация. Това е друга 
причина за забавяне на плащанията. Документооборотът е огромен. Много е важно през 

следващия програмен период управляващите органи да опростят и оптимизират всички 
процедури. Това ще ускори и улесни плащанията по всички програми.  
Кои са основните акценти 8 подготвяното Споразумение за партньорство с ЕС?  

Европа вече не е същата. Финансовата и икономическата криза изключително сериозно се 
отрази върху икономиката на Стария континент. Има отрицателни социални последици за 
всички държави в ЕС. В резултат на това Европа промени съществено политиката си на 

сближаване. Тази политика вече е основен инструмент за провеждане на реформи в 
държавите-членки. Другият акцент е изискването за ефективно използване на европейските 
фондове и за по-сериозното им допълване с национални средства и с привличането на 

частните капитали. Това означава, че финансирането на проекти на базата на тяхната 
добавена стойност вече няма да бъде достатъчно. Европа определи три вида растеж в 
стратегията си до 2020 г. - приобщаващ, устойчив и интелигентен. Нашите приоритети, които 

съответстват на европейските, са повишаване на квалификацията, борбата с бедността, 
създаването на заетост. По-добрият достъп до образование и неговото качество също е от 
голямо значение. България има сериозен проблем с функционалната неграмотност, над 41% от 

тийнейджърите под 15 години са такива. Това е сериозен проблем, който ще дава отражение в 
бъдеще. Доброто образование е най-добрата гаранция за повишаване качеството на живот на 
всеки един от нас.  

За постигане на интелигентен растеж, приоритетите на България са инвестиции и пряко 
обвързване на иновациите, бизнеса и науката, което да доведе до повишаване на 
конкурентоспособността на нашата икономика. Науката трябва да се насочи повече към 

развойната дейност на бизнеса, така че той да е много по-ефективен. Тази мярка е залегнала в 
програмата "Иновации и предприемачество", по която заедно работят четири министерства - на 
земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на образованието, науката и 

младежта и на труда и социалната политика. Намаляването на административната тежест за 
бизнеса и отговорната национална политика в посока установяване на политическа, 
регулаторна и икономическа стабилност е задължително изискване за ускоряване на 

икономическата активност и привличане на допълнителен капитал от частни инвеститори. Ще 
се стимулират сектори на икономиката с висока добавена стойност които създават работни 
места, както и сектори с потенциал за износ.  

За да има устойчив растеж, е нужна и качествено изградена транспортна инфраструктура която 
осигурява транспортна свързаност. Тук говорим за жп и пътна инфраструктура и за 
интермодалност. Друг приоритет на устойчивия растеж са инвестиции за постигане енергийна 

ефективност и нисковъглеродна икономика. Българската икономика е под средното ниво за 
енергийна ефективност в Европа, а това пряко влияе и на конкурентоспособността. Затова 
инвестиции за енергийна ефективност ще бъдат приоритет и там ще бъде насочен съществен 

финансов ресурс.  
Какво ще заложите в ОП "Региони в растеж" след 2014 г.?  
В сегашния вариант на програмата фокусът е  

Илияна Цанова е родена на 19 януари 1976 г. в София. Тя е магистър по финанси от 
Университета за национално и световно стопанство със сертификат за следдипломна 
квалификация по финансов мениджмънт от Университета "Джордж Вашингтон" в САЩ като 

стипендиант на USAID. От 2001 до 2003 г. е в одиторския отдел на "Делойт-България". От 2003 
до 2013 г. работи за Европейската банка за възстановяване и развитие. До 2006 г. структурира 
и управлява инвестиционни проекти в областта на водния сектор, железопътния и обществения 

транспорт и публично-частни партньорства.  
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От 2006 до 2013 г. работи в централата на ЕБВР в Лондон и заема позицията старши банкер в 

отдел "Общинска инфраструктура и околна среда". Има богат опит в структурирането, 
договарянето и изпълнението на инвестиции в дялов капитал и дългово финансиране на 
инфраструктурни проекти, както и в съфинансирането на проекти със средства от ЕС в страни 

от Югоизточна Европа, Украйна и Русия. върху 67 града, обединени в четири групи. Тези 
населени места ще имат достъп до финансов ресурс на базата на техните интегрирани градски 
планове за развитие, които обособяват три зони на въздействие - социална, градска и 

икономическа. В момента интензивно се работи по програмата. Бе взето решение мярката за 
енергийна ефективност, най-вече за многофамилните сгради, да излезе извън тези зони. 
Разпределянето на финансовия ресурс между отделните градове ще бъде направено след 

разговор с общините, неправителствените организации и бизнеса.  
Друга ос по програмата "Региони в растеж" е тази за здравна инфраструктура. Но за да имаме 
достъп до тези средства ЕК постави предварително условие - да се изработи национална 

здравна стратегия, която да очертае приоритетите и да има генерален план за болничните 
заведения.  
Министерският съвет на едно от последните си заседания одобри проекта на споразумение за 

работа по здравната стратегия. Условията на заданието бяха съгласувани с ЕК, така че 
работата ще отразява изискванията на Брюксел.  
Новият парламент трябва да одобри стратегията възможно най-скоро, за да не се бави 

дейността по предварителните условия. Друга мярка по ОПРР е рехабилитацията на 
второкласни и евентуално третокласни пътища. За тази цел трябва да имаме много добра 
обосновка за избора на трасета спрямо трафика и добавената стойност от свързаността, която 

осигуряват.  
Кои ще са основните проекти при бъдещата ОП "Транспорт"?  
Приоритетите са пътна и жп инфраструктура. В първия си вариант програмата се фокусираше 

върху TEN-T мрежата. Сега проектите се обособяват на на жп и пътни. Основните обекти са 
ясни. Това са автомагистрала "Хемус" до Велико Търново, скоростните пътища Видин 
Ботевград и Русе - Варна. ЕК поставя все по-голям акцент на устойчивия и екологичния 

транспорт. Железницата отговаря на тези изисквания и затова жп-инфраструктурата е 
приоритет на Европа през следващите години. В България трябва да се фокусираме и върху 
двата вида транспорт. Имаме какво още да изграждаме, за да осигурим свързаност не само с 

Европа, но и с нашите съседи Румъния, Гърция и Турция.  
Вече имаме коментарите от Брюксел по първия вариант на ОП "Транспорт" и в момента 
програмата се преработва. Работим върху внимателна преценка и подреждане на 

приоритетите в транспортната инфраструктура, защото е ясно, че европейските средства няма 
да стигнат за всичко. Нуждите на България в тази област са много по-големи. Затова е важно 
да се видят всички възможни източници на финансиране - средства от националния бюджет, 

нисколихвени заеми от институции като ЕИБ. Решението за това ще се вземе от следващото 
правителство. И ако не се осигури допълнителен ресурс, приоритетите на ОПТ ще бъдат 
внимателно преглеждани още веднъж.  

Третата програма, която касае строителния сектор, е ОПОС. Какви са акцентите при нея?  
Това са води, отпадъци и биоразнообразие. По отношение на първия приоритет разликата 
спрямо сегашния период е, че ще има финансов ресурс не само за пречистване на отпадни 

води, но и за водоснабдителна инфраструктура.  
Другата промяна е регионалният подход при инвестирането. В момента се изработват 51 
генерални плана, които да служат за основа на ВиК дружествата и на общините за подготовката 

на техните инвестиционни приоритети. Тези проекти трябва да се интегрират така, че да 
осигуряват мащабни икономии. Не трябва да се допуска, всяка община да действа на парче. 
Целта след 2014 г. е да се фокусираме върху намаляването на загубите на вода и подобряване 

на качеството й, за да не се окажем в ситуация, при която тази, която пием, е по-мръсна от 
тази, която пречистваме.  
Кои ще бъдат новите бенефициенти?  

Не се очаква промяна при тях. Основните ще са общините, които са изключително важен 
партньор по отношение на усвояването и разплащането на европейски средства. Това ще е 
бизнесът, като акцент ще се постави върху малките и средните предприятия. 

Неправителственият сектор и собствениците на многофамилни сгради също ще могат да се 
възползват пряко.  
Как протичат преговорите с Брюксел?  

В непрекъснат контакт сме както за подготовката на споразумението за партньорство, така и по 
разписването на оперативните програми. Първият работен вариант на споразумението беше 
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предоставен на ЕК през февруари. Той бе далеч от вида, който документът трябва да има за 

започване на официални преговори, но беше много добър старт. През април изпратихме втори 
вариант, както предвиждаше работният график. Третият ще бъде представен в края на май. Той 
ще е доста по-фокусиран по отношение на приоритетите на  

България за следващите седем години. Следващото правителство ще разполага с работен 
проект, върху който да може да се надгражда и който да послужи за основа на официалните 
преговори с ЕК. Очакваме на 11 юни да проведем следващия кръг от неофициалните разговори 

с Брюксел. Следващият етап е споразумението да добие качество и съдържание, което да 
позволи одобряването му от МС и от ЕК, за да започнат официалните преговори. Това се 
надяваме да се случи, след като Европейският парламент одобри многогодишната финансова 

рамка през юни. В момента текат дискусии и бюджетът на ЕС все още не е ясен.  
Колко са средствата, които България ще получи след 2014 г.?  
През февруари са водени разговори за общ пакет от 15,2 млрд. евро, от които 7,2 млрд. евро са 

средства от Кохезионния фонд, а останалите са по Програмата за развитие на селските 
райони.  
Влияе ли случващото се в страната на разговорите, които водите с ЕК?  

Моята основна задача е да осигуря приемственост и непрекъснатост на процеса, така че да 
няма никакво забавяне при подготовката на следващия програмен период и да предприемем 
всички възможни мерки разплащанията през текущия да не бъдат забавени и да не се загубят 

пари. Работим много добре с Брюксел, Комисията е добър партньор на България. Следващото 
правителство ще може с пълни сили да продължи напред с договарянето, за да се подпише 
споразумението в рамките на тази година.  

Какво се случва с проекта за закон за управление на средствата от ЕС?  
Изключително важно е да има ясен мандат за работата на министъра по управление на 
средствата от ЕС, да се дефинират ясно неговите функции, отговорности и инструментариума, 

с който да разполага. Целта е да може максимално ефективно да изпълнява своите 
задължения. Трябва да се помисли за институционалната рамка за управление на 
еврофондовете. Обсъждаха се различни варианти - да се създадат отделни изпълнителни 

агенции или една агенция. Избраното от парламента правителство трябва да помисли коя ще е 
най-ефективната рамка за управление на евросредствата за следващия програмен период.  
Как върви работата по типовите договори и документи?  

Считам, че е добре да има подобна документация, тъй като това ще осигури по-бързи и по-
прозрачни процедури за обществени поръчки. Работата по типовите договори и документи 
напредва. Тя ще продължи в контекста на оптимизиране на цялостния процес за усвояване на 

евросредства.  
Какво трябва да се направи, за да се спре непрестанното атакуване на търговете пред 
Комисията за защита на конкуренцията?  

Има два аспекта на проблема. Единият е качеството на проектите и на тръжната документация. 
Често самите документи не са подготвени по начин, който да осигури справедлива тръжна 
процедура. Вторият аспект, който би помогнал за по-прозрачни търгове, е електронната 

система за обществена поръчки. Министерският съвет одобри проект на споразумение с ЕБВР 
и техническо задание за подготовка на техническата спецификация и търговата документация 
за е-системата за търговете. Тя трябва да заработи през следващите две години.  

Не на последно място искам да заявя, че се надявам в най-скоро време да проведа среща с 
ръководството на Камарата на строителите в България.  
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Резюме: Заради риска от загуба на европейски средства в края на тази година служебният 

кабинет предприе спасителна операция в отчаян опит да изпълни заложените цели и да не се 
стигне до първо отписване на пари. Авансовите плащания бяха увеличени до 65%, а 
междинните до 95% от допустимите разходи по един проект. По същия механизъм - чрез 

увеличаване на авансовите плащания в края на 2012 г. бяха спасени 200 млн. лв. по 
Програмата за развитие на селските райони. Въпреки това по нея загубените досега средства 
възлизат на 176 млн. лв.  
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Текст: Заради риска от загуба на европейски средства в края на тази година служебният 
кабинет предприе спасителна операция в отчаян опит да изпълни заложените цели и да не се 

стигне до първо отписване на пари. Авансовите плащания бяха увеличени до 65%, а 
междинните до 95% от допустимите разходи по един проект. По същия механизъм - чрез 
увеличаване на авансовите плащания в края на 2012 г. бяха спасени 200 млн. лв. по 

Програмата за развитие на селските райони. Въпреки това по нея загубените досега средства 
възлизат на 176 млн. лв.  
Новите правила важат и за седемте оперативни програми. От тях могат да се възползват и 

всички бенефициенти - местна власт, бизнес, неправителствени организации, структурите на 
централната администрация като агенции и държавни дружества.  
Увеличените плащания ще са допустими само при изрично включена клауза в договорите 

между управляващите органи и получателите на средствата. Те ще важат както за контрактите, 
които предстои да се подпишат, така и за старите. Дава се и право на управляващите органи на 
програмите сами да определят размера на авансовите и междинните плащания за 

изпълнението на проектите, но максималната сума, която могат да отпуснат, е до 95% от 
общата стойност на съответния проект.  
Целта на новите правила е да се преодолее липсата на оборотни средства при изпълнителите 

на европейски проекти, да се ускори процесът на усвояване на средства по оперативните 
програми, което да доведе до по-бързото изпълнение на дейностите, е посочено в мотивите на 
правителството.  

"Това е едно изключително важно решение по отношение на нашия мандат - да осигурим мерки 
за ефективно използване на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
Тези две мерки ще повлияят изключително благоприятно на усвояването на средствата по 

оперативните програми "Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси". Едни от 
основните проблеми, които срещат бенефициентите, са липсата на ликвидност за разплащане 
и поради тази причина две трети от тях прекратяват своите договори. С тези мерки ние ще 

постигнем доста по-добро усвояване и разплащане на европейските средства, както и ще 
преодолеем липсата на оборотни средства за бенефициентите, особено за тези, които са 
структури на централната администрация и които не генерират собствени приходи и 

изпълняват обществено значими политики", посочва вицепремиерът и министър по управление 
на средствата от ЕС Илияна Цанова.  
За изпълнителите правителственото решение би трябвало да е глътка свеж финансов ресурс и 

възможност да приключат европейските проекти успешно и по-бързо. Дали това ще се случи, 
предстои да видим.  
От началото на програмния период досега България не е губила европейски средства по 

оперативните програми. С днешна дата обаче данните на Министерството на финансите сочат, 
че риск от това в края на годината по т.нар. правило n+2/n+3 съществува (заявеният бюджет за 
съответната година от плановия период плюс две или три години, в които трябва да бъде 

разплатен). До края на годината страната ни трябва да разплати, а ЕК да сертифицира още 
близо 1,4 млрд. лв. (виж таблицата). Най-близко до изпълнението на целта е Оперативна 
програма "Транспорт", като при нея няма риск да се стигне до отписване на средства. Тази 

програма е и единствената, чийто управляващ орган засега няма намерение да се възползва от 
новите правила. Причината е, че още преди две години именно заради нея бяха вдигнати 
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авансовите плащания по големите инфраструктурни проекти до 35% и това според 

изпълнителите към момента осигурява достатъчно оборотен капитал за реализирането на 
проектите.  
Управляващите органи на всички останали програми имат намерение да се възползват от 

новите правила. Това обаче ще стане по различен начин за всяка от тях в зависимост от 
конкретните им нужди.  
Общините с увеличени междинни плащания  

Оперативните програми "Регионално развитие" и "Околна среда", които финансират предимно 
инфраструктурни проекти, смятат да се възползват от възможността за увеличаване на 
авансовите и междинните плащания до 95%. Това заявиха ръководителите на управляващите 

им органи - зам.-министърът на околната среда и водите Малина Крумова и Деница Николова 
от МРРБ.  
За да няма загуба на средства по тези програми, до края на годината по "Регионално развитие" 

трябва да бъдат разплатени близо 500 млн. лв., а по "Околна среда" около 350 млн. лв., сочат 
данните на финансовото ведомство.  
"В момента по инфраструктурните проекти авансовите плащания са до 35% и управляващите 

органи на двете оперативни програми не смятат да се възползват от вдигането им до 65%. Ощ е 
повече че тази операция е рискова, ако ЕК не признае направените разходи за допустими", 
коментира Малина Крумова.  

Със сигурност обаче двете програми ще се възползват от възможността за увеличаване на 
междинните плащания до 95%. В момента се изплащат до 65% от безвъзмездната помощ 
преди финалното плащане на проекта. Това създаваше трудност на общините да осигурят 

нужния финансов ресурс, особено за по-големите инфраструктурни проекти. За да се намерят 
средствата, обикновено местната власт теглеше заеми от банки или от фонд ФЛАГ. С новото 
правителствено решение общините ще получат поголяма ликвидност за реализацията на 

проекта.  
Фондът за местно самоуправление осигурява мостовото финансиране на нисколихвени 
кредити, докато общините получат междинните и окончателните си плащания. За 2013 г. ФЛАГ 

ще отпуска до 4 млн. лв. на общините за изпълнение на проекти от европейските фондове, като 
се запазва диференцираният подход за подпомагане в зависимост от интегралната оценка на 
кредитния потенциал на всяка община, съобразен с населението й.  

Съгласно решението на правителството увеличаването на авансовите и междинните плащания 
до 95% от общите допустими разходи по проекта ще става срещу представяне на банкова 
гаранция от страна на местните власти. Основни бенефициенти по програмите "Околна среда" 

и "Регионално развитие" са именно те и затова отдавна настояваха за решаване на въпроса с 
недостига на оборотни средства.  
"Макар и закъсняла, промяната, която направи кабинетът, е стъпка в правилната посока и ще 

ускори усвояването на средствата и приключването на обектите", коментира Гинка Чавдарова, 
изп. директор на Националното сдружение на общините.  
От програма "Регионално развитие" смятат активно да се възползват от новите правила и дори 

да поемат инициативата в свои ръце, като ги приложат по рисковите проекти, по които 
общините изпитват ликвидни затруднения. По "Околна среда" подхождат по-предпазливо и 
твърдят, че ще ги прилагат за бъдещи нови договори, а до изменения на старите ще стигат 

след внимателно направен анализ.  
Новите възможности би трябвало да се отразят добре и на строителите, които имат да вземат 
около 170 млн. лв. от общините. Голяма част от тях са именно забавени плащания във връзка с 

изпълнението на европейски проекти. Според председателя на Камарата на строителите в 
България инж. Светослав Глосов това ще има положителен ефект за бранша, защото ще 
стимулира по-бързото разплащане между местните власти и бизнеса, от една страна, а от 

друга - главните изпълнители ще се разплащат по-бързо с подизпълнителите. Според инж. 
Глосов новите правила обаче няма да доведат до решаването на проблема със старите 
изпълнени вече проекти и по него ще продължи да се търси решение.  

Бизнесът с тройни аванси  
От увеличаването на авансовите плащания до 65% намерение да се възползват имат и 
програмите за бизнеса - "Конкурентоспособност" и "Човешки ресурси". По двете изплащаните 

аванси на фирмите към момента са до 20%. С увеличаването на размера им управляващите 
органи по програмите смятат да спасят от загуба средствата, които към момента се оценяват 
като рискови. По "Човешки ресурси" става въпрос за около 350 млн. лв., а по 

"Конкурентоспособност" за 70 млн. лв.  
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Проблемът с липсата на оборотни средства във фирмите за изпълнението на проекти водеше 

до отказване от тях или удължаване на срока за приключване. Причината е, че по дейностите 
на частния бизнес имаха само по едно или две междинни плащания, които в повечето случаи 
често се бавят заради бавното обработване от страна на управляващите органи на исканията 

за плащане. Така по-голямата част от европейските средства се получаваха след 
приключването на проектите. Тази практика беше възприета като гаранция, в случай че не 
бъдат признати като допустими всички направени разходи от компаниите. За авансовите 

плащания няма разходо-оправдателни документи като фактури и не е сигурно, че след това 
Европейската комисия ще ги одобри. Сега съгласно взетото решение фирмите ще са длъжни в 
много кратки срокове след получаването на тройно увеличения аванс - в рамките на месец-два, 

да представят фактури за него, обясниха от управляващите органи.  
От Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП) обаче са 
скептични, че новите възможности ще доведат до раздвижване на плащанията по двете 

програми. Причината е, че за да получат увеличени аванси, фирмите трябва да представят 
банкови гаранции за тях, а те нямат достатъчно свободен ресурс за това. Според БАКЕП 
работещият вариант е гарантирането на средствата да става чрез запис на заповед.  

Централната администрация също с повече пари  
Структури на централната администрация, които са бенефициенти по оперативните програми, 
също могат да получат увеличение на авансовите и междинните плащания до 95%, е посочено 

в съобщението на правителството. Такива са например държавните агенции и дружества.   
Те ще имат право на увеличени аванси и междинни плащания само в случай че утвърдените 
разходи по бюджета на първостепенния разпоредител, в чиято структура е съответният 

бенефициент, са по-високи от размера на отпуснатите авансови плащания. Така подлежащите 
на възстановяване към извънбюджетната сметка на Националния фонд изплатени недопустими 
разходи ще могат да се прихващат за сметка на бюджета на първостепенния разпоредител, се 

казва в решението на правителството.  
По всички оперативни програми има бенефициенти, които са структури на централната 
администрация. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване 

на малките и средните предприятия например имат намерение да се възползват от новите 
възможности. Двете ведомства срещат проблеми при осигуряването на оборотен капитал за 
изпълнението на техните проекти, свързани с участието на фирми на изложения и панаири и 

налагането на страната ни като инвестиционна дестинация. Агенция "Пътна инфраструктура" 
засега няма намерение да се възползва от новите възможности, защото увеличеният аванс до 
35% е достатъчен за осигуряването на необходимите оборотни средства. Още повече че по по-

голямата част от проектите строителите сами са се съгласили да кредитират реализирането им 
през първите месеци на изпълнението, коментираха от АПИ.  
Най-много бенефициенти от централната администрация имат оперативните програми 

"Техническа помощ" и "Административен капацитет", при които ще се приложат новите правила.  
Дали спасителната операция за структурните и Кохезионния фонд е била успешна, ще стане 
ясно в началото на 2014 г.  

Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ: Промяната ще се отрази положително на бизнеса  
Инж. Глосов, как ще се отрази решението на правителството за увеличаване на авансовите и 
междинните плащания по европроекти на бизнеса?  

Това е едно добро решение, което трябва да се отрази положително на бизнеса и при 
осъществяването на инфраструктурните проекти. То дава възможност на изпълнителите да се 
разплащат с подизпълнителите. Коментирали сме този въпрос още преди година с тогавашния 

министър по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и подкрепяме едно такова 
решение.  
Ще помогне ли то за изчистване  

на задълженията на общините към строителите?  
Не, защото това ще облекчи работата само по новите проекти, като ще се стимулира тяхното 
изпълнение да става по-бързо. Проблемът със старите изпълнени проекти обаче остава. 

Необходимо е да се намери схемата, по която да се изчистят тези задължения. Общините 
могат да потърсят за съдействие Българската банка за развитие. Те могат да изтеглят от там 
заеми при облекчени условия. Строителните компании също са теглили банкови кредити, за да 

изпълнят тези обекти и сега плащат лихви за това.  
Деница Николова, ръководител на ОП "Регионално развитие": Ще приложим увеличаването по 
всички възможни схеми  

Г-жо Николова, ще могат ли общините да се възползват от увеличението на авансовите и 
междинните плащания?  
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Повишението на авансовите плащания до 65% е насочено основно към програма 

"Конкурентоспособност" и засега не предвиждаме да го прилагаме за общините. Що се отнася 
до увеличението на междинните плащания до 95% - категорично общините ще могат да се 
възползват от тях. Тази възможност не е само за нови договори, които предстои да се сключат. 

Тя ще важи и за проекти, които вече са в процес на изпълнение. Това ще става чрез 
сключването на допълнителен анекс.  
Ще поемете ли инициативата за сключване на анекси по изпълнявани от общините договори и 

по кои схеми смятате да се възползвате?  
Със сигурност ще инициираме подписването на анекси с тези общини, които изпитват 
трудности с разплащането на проектите. Смятаме да приложим мярката по всички възможни  

схеми, които в момента са в процес на изпълнение, както и по новите договори. Това е добре не 
само за нас като управляващ орган, защото ще имаме възможност да верифицираме повече 
разходи, но най-вече за общините. Причината е, че местната власт ще има един постоянен 

финансов ресурс, с който да може да оперира и да се разплаща с изпълнителите. Дава й се 
гъвкав модел на работа. Въпрос на действия от страна на общините е да имат добро 
планиране и да поискат възстановяване на средствата от управляващия орган, в момента в 

който се разплатят с изпълнителите.  
Означава ли това, че строителите по-бързо ще получават парите си за свършената работа?  
Една от целите на промяната е общините да имат достатъчно оборотни средства, за да могат 

да плащат на изпълнителите и да не се бави реализацията на проектите. В този смисъл се 
очаква плащанията към строителите да стават по-бързо.  
Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ: Отдавна настоявахме за повишение на сумите  

Г-жо Чавдарова, как решението за увеличаване на авансовите и междинните плащания ще се 
отрази на общините за изпълнението на европейските проекти?  
Решението, което беше прието от правителството на 15 май, не е съгласувано с нас и ние не го 

познаваме. Разглеждали сме стар вариант на негов проект, който не се отнасяше за общините.  
От управляващите органи на програмите обясниха, че общините са включени и ще могат да се 
възползват?  

Националното сдружение на общините отдавна настояваше за вдигане на авансовите и 
междинните плащания по програмите и това беше наша препоръка по стария вариант, в който 
не фигурирахме. Ако тя е взета предвид, това е стъпка в правилната посока, макар и закъсняла. 

Надеждите ни са, че все пак едно такова решение ще спомогне за ускоряване на усвояването 
на европейските средства.  
В таблица:  

ОП Транспорт  
ОП Околна среда  
ОП Регионално развитие  

ОП Човешки ресурси  
ОП Конкурентоспособност  
ОП Административен капацитет  

ОП Техническа помощ   
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 23.05.2013  
Източник: в. Шуменска заря  

Страница: 5  
Брой думи: 420  
 

 
Резюме: "Иновации и предприемачесто", "Конкурентоспособност на предприятията" и 
"Енергийна и ресурсна ефективност" са предложените приоритетни направления в новата 

Оперативна програма (ОП) за бизнеса в периода 2014-2020 г. Тя ще бъде с ново име - ОП 
"Предприемачество и конкурентоспособност" и ще бъде ориентирана към микро, малки, средни 
и големи предприятия, междинни предприятия "mid-caps", клъстери, агенции и други 

организации и ведомства, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на 
бизнеса и бизнессредата (институционални бенефициенти).  
 

Заглавие: Три приоритетни направления в новата оперативна програма за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: "Иновации и предприемачесто", "Конкурентоспособност на предприятията" и "Енергийна 
и ресурсна ефективност" са предложените приоритетни направления в новата Оперативна 
програма (ОП) за бизнеса в периода 2014-2020 г. Тя ще бъде с ново име - ОП 

"Предприемачество и конкурентоспособност" и ще бъде ориентирана към микро, малки, 
средни и големи предприятия, междинни предприятия "mid-caps", клъстери, агенции и други 
организации и ведомства, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на 

бизнеса и бизнессредата (институционални бенефициенти).  
Приоритетните направления в новата ОП са съобразени с приложими приоритетни области, 
определени от Европейската комисия, сред които са благоприятна за иновации бизнессреда и 

екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика. Първият предложен 
приоритет на програмата - "Иновации и предприемачество", предвижда подкрепа за 
инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и инфраструктура и развитие 

на връзките между бизнеса и научните центрове в секторите с висока добавена стойност и 
иновационен потенциал. В рамките на втория предложен приоритет - "Конкурентоспособност 
на предприятията", се планира подкрепа за усъвършенстване на технологии и подобряване 

на достъпа до модерни услуги за бизнеса. По третия предложен приоритет - "Енергийна и 
ресурсна ефективност", се предвиждат мерки за повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията, чрез подобряване на енергийната и ресурсната ефективност. Новата ОП ще 

осигурява финансова подкрепа чрез набор от индикативни инструменти в това число - директна 
подкрепа чрез схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (грантови схеми), 
предоставяне на ваучери, използване на финансови инструменти. Основополагащ документ за 

разработването на новата ОП е т. нар. Стратегия за интелигентна специализация, по 
създаването на която в момента работят експерти от Световната банка (СБ).  
Мерките в новата ОП ще мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор 

за икономическо развитие, а не просто като краен източник на финансиране. Процедурите ще 
бъдат максимално опростени от гледна точка на административно бреме, и с фокус върху 
постигане на резултати.  

Управлението на програмата ще заложи на пазарни механизми за оценка потенциала на 
проектите (особено по отношение на иновациите), а не върху административен капацитет за 
разпределение на средства.  

Програмата ще бъде със специален фокус върху регионални инициативи и клъстери на база 
естествена концентрация на предприятия, образователен капацитет и потенциал за 
конкурентоспособност (износ).  

За разработването на оперативната програма към момента са проведени проучвания сред 
заинтересованите страни, проведени са работни срещи с представители на бизнеса, 
разработен е първоначален проект на общата стратегия и инвестиционните приоритетни оси на 

програма. Предстои през юни проектът да бъде съгласуван със службите на ЕК. До септември 
2013 г. трябва да бъде разработен цялостният проект на оперативната програма, с включено в 
него и индикативно разпределение на финансовите ресурси, институционална рамка и 

механизми за изпълнение.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 23.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  

Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13976413  
Брой думи: 43  
 

 
Резюме: Фондът ще предоставя средства срещу дялове на фирми от различни размери, които 
вече имат един източник на финансиране  

 
Заглавие: Нов фонд за капиталови инвестиции с размер €20 млн. по JEREMIE ще 
стартира у нас  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фондът ще предоставя средства срещу дялове на фирми от различни размери, които 

вече имат един източник на финансиране  
Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по 
инициативата Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия“ 

(JEREMIE).  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13976413
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Дата: 23.05.2013  

Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43656_asen_vasilev_obyavi_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razm

er_20_mln_evro/  
Брой думи: 336  
 

 
Резюме: Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по 
инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" 

(JEREMIE). Това ще стане до края на тази година чрез стартирането на нов фонд за капиталови 
инвестиции, насочен към бизнеси на различни етапи на развитие и с различни размери – 
стартъпи, малки и средни предприятия и големи компании. Новината съобщиха министърът на 

икономиката Асен Василев и директорът за регионално бизнес развитие в Европейския 
инвестиционен фонд (управляващ средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони по 
време на откриването на Mini-Seed Camp вчера в рамките на Balkan Venture Forum.  

 
Заглавие: Нов фонд за капиталови инвестиции с размер €20 млн. по JEREMIE ще 
стартира у нас  

Подзаглавие: Фондът ще предоставя средства срещу дялове на фирми от различни размери, 
които вече имат един източник на финансиране  
Автор:  

Текст: Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по 
инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" 
(JEREMIE). Това ще стане до края на тази година чрез стартирането на нов фонд за капиталови 

инвестиции, насочен към бизнеси на различни етапи на развитие и с различни размери – 
стартъпи, малки и средни предприятия и големи компании. Новината съобщиха министърът на 
икономиката Асен Василев и директорът за регионално бизнес развитие в Европейския 

инвестиционен фонд (управляващ средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони по 
време на откриването на Mini-Seed Camp вчера в рамките на Balkan Venture Forum.  
За да кандидатстват за парче от тези 20 млн. евро, фирмите ще трябва да отговарят на едно 

важно условие – вече да са си намерили друг източник на финансиране, например семейно 
вложени или рисково финансиране, тъй като идеята зад новия фонд е да даде възможност за 
удвояване на вече привлечената инвестиция. Например, ако един бизнес вече си е осигурил 1 

млн. лв., по новия фонд той може да получи най-много още толкова, като няма да има таван за 
привлечената първоначална инвестиция. „Размерът на финансирането е буквално 
неограничен. Въпреки това ще гледаме екипите да имат добре диверсифицирано портфолио. 

Няма да инвестираме 20 млн. евро с една транзакция“, заяви Хюбърт Котони.  
Финансовата инжекция също така ще изисква от компаниите да предоставят в замяна 
миноритарен дял от бизнеса си на организацията, управляваща фонда. Коя ще бъде тази 

организация и дали ще е една или две предстои да разберем до есента, сподели Котони. След 
като бъде избран мениджърският екип или екипи, ще може да започне и финансирането на 
местни фирми. Задачата на мениджмънта ще е да търси коинвестиции от индивидуални 

инвеститори, корпоративния сектор или от фондове за рисков и дялов капитал, но не и от 
другите фондове по JEREMIE.  
Тъй като средствата са за сегашния програмен период (2007-2013 г.), те трябва да бъдат 

вложени до края на 2015 г. Ако инициативата доведе до успех, тя може да бъде продължена и 
разширена през следващия програмен период (2014-2020 г.).  
 

http://www.computerworld.bg/43656_asen_vasilev_obyavi_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razmer_20_mln_evro/
http://www.computerworld.bg/43656_asen_vasilev_obyavi_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razmer_20_mln_evro/
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Дата: 23.05.2013  

Източник: www.idg.bg  
Връзка: 
http://news.idg.bg/biznes/69594_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razmer_20_mln_po_jeremie_sht

e_startira_u_nas  
Брой думи: 119  
 

 
Резюме: Фондът ще предоставя средства срещу дялове на фирми от различни размери, които 
вече имат един източник на финансиране. 

Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по 
инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" 
(JEREMIE).  

 
Заглавие: Нов фонд за капиталови инвестиции с размер €20 млн. по JEREMIE ще 
стартира у нас  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фондът ще предоставя средства срещу дялове на фирми от различни размери, които 

вече имат един източник на финансиране.  
Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по 
инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" 

(JEREMIE). Това ще стане до края на тази година чрез стартирането на нов фонд за капиталови 
инвестиции, насочен към бизнеси на различни етапи на развитие и с различни размери – 
стартъпи, малки и средни предприятия и големи компании. Новината съобщиха министърът на 

икономиката Асен Василев и директорът за регионално бизнес развитие в Европейския 
инвестиционен фонд (управляващ средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони по 
време на откриването на Mini-Seed Camp вчера в рамките на Balkan Venture Forum.  

 

http://news.idg.bg/biznes/69594_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razmer_20_mln_po_jeremie_shte_startira_u_nas
http://news.idg.bg/biznes/69594_nov_fond_za_kapitalovi_investicii_s_razmer_20_mln_po_jeremie_shte_startira_u_nas
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Дата: 23.05.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5

%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 409  
 

 
Резюме: Информационен ден, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (12 снимки)  
Оживени дискусии и засилен интерес предизвика първият за страната информационен ден за 

обществено обсъждане на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014 – 2020“, организиран от Областен информационен център – Пловдив. Близо 90 
представители на основни, средни, полувисши и висши учебни заведения се включиха активно 

в информационното събитие в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  

Информационен ден, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (12 снимки)  
Оживени дискусии и засилен интерес предизвика първият за страната информационен ден за 
обществено обсъждане на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014 – 2020“, организиран от Областен информационен център – Пловдив. Близо 90 
представители на основни, средни, полувисши и висши учебни заведения се включиха активно 
в информационното събитие в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив. Новата 

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ бе 
представена от заместник-министъра на образованието, младежта и науката Петя Евтимова. 
Тя посочи основните приоритети и насоки на програмата, както и какви са очакванията от нея. 

„Тази нова оперативна програма е особено важна за нас, защото е единствената, която ще 
бъде съвсем нова за новия програмен период 2014 – 2020. Тя не съществуваше в сегашния 
програмен период, а мерките, свързани с науката и образованието, бяха разпределени в други 

три оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“, „Регионално развитие“ и 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, обясни зам.-министър 
Евтимова. Според нея идеята да бъде предложена самостоятелна оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ е продиктувана от опита, който имаме 
досега и вследствие на „научените уроци“. Арх. Илко Николов, председател на Общински съвет 
– Пловдив също приветства идеята за стартиране на оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“. „Тази нова оперативна програма ще ни 
изведе на прав път за развитието на висок експертен потенциал. Тя ще даде ясна 
образователна стратегия за генериране и реализиране на високо ниво на експертни кадри за 

българските нужди в науката и образованието“, заяви арх. Николов при откриването на форума. 
„Областен информационен център – Пловдив ще продължи да бъде надежден посредник при 
осъществяване на обществения диалог и по отношение на новата оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, ангажира се Велизар Петров, управител 
на Центъра. След информационното събитие експерти от ОИЦ – Пловдив и представители на 
Образователното министерство проведоха на място индивидуални срещи с всички 

заинтересовани. Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, 
изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – 
Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 
„Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив“. За допълнителна 

информация: Митя ИВАНОВ, експерт „Комуникация и информация", телефон 032/656-407, 032/ 
262-000, e-mail: oic.plovdiv@gmail.com  
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