
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

   

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

28 май 2013 
 



 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Медиен мониторинг 
28 май 2013 

Съдържание 
 

Съдържание ............................................................................................................................................2 

 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4 

 

Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5 

Източник: БНР .....................................................................................................................................5 

Предаване: 12+3 .................................................................................................................................5 

 

Национални печатни медии ...................................................................................................................7 

Източник: в. ComputerWorld ...............................................................................................................7 

Заглавие: До края на годината тръгва нов фонд за капиталови инвестират с размер €20 млн. 
по JEREMIE .........................................................................................................................................7 

 

Източник: в. Земя ................................................................................................................................8 

Заглавие: Инж. Бранимир Дивинисиев, Председател на Комисията по "Промишленост и 
услуги" към Управителния съвет на ЦКС: Модернизация на оборудването основата на успеха 
в кооперативната промишленост ......................................................................................................8 

 

Източник: в. Сега .............................................................................................................................. 11 

Заглавие: България е заплашена да загуби 750 млн. лв. от ЕС ................................................. 11 

 

Източник: в. Капитал Daily ............................................................................................................... 12 

Заглавие: Рапорт даден, рапорт приет .......................................................................................... 12 

 

Регионални печатни медии ................................................................................................................. 14 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 14 

 

Периодични печатни издания ............................................................................................................. 15 

Източник: сп. Полиграфия ............................................................................................................... 15 

Заглавие: Борислав Банчев, съдружник във "Фреш Aп Лейбъл" ООД: "Фреш Ап Лейбъл" ООД 
- опитът в действие .......................................................................................................................... 15 

 

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 18 

Източник: www.dnevnik.bg ............................................................................................................... 18 

Заглавие: Няма риск от загуба на европейски средства само по програма "Транспорт" ......... 18 

 

Източник: www.mediapool.bg ........................................................................................................... 19 

Заглавие: България рискува да загуби 372 млн. евро от еврофондовете в края на годината 19 

 

Източник: www.news.bg ................................................................................................................... 21 

Заглавие: Върнахме доверието, отчитат от кабинета „Райков" .................................................. 21 

 

Източник: www.profit.bg .................................................................................................................... 23 

Заглавие: Отпускат 20 млн. лв. в помощ на стартиращи компании до края на годината ......... 23 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 24 

Заглавие: ОИЦ- Кюстендил подсеща за „Внедряване на иновации в предприятията" ............ 24 

 

Източник: www.vlastta.com .............................................................................................................. 25 

Заглавие: България рискува да загуби 372 млн. евро от еврофондовете ................................. 25 

 

Източник: www.computerworld.bg .................................................................................................... 27 

Заглавие: CBN: Лидерите на ERP и CRM пазара у нас са доста пред другите играчи ............ 27 

 

Източник: www.19min.bg .................................................................................................................. 28 

Заглавие: България губи 372 млн. евро от еврофондове ............................................................ 28 

 

Източник: www.stroitelstvo.info ........................................................................................................ 30 

Заглавие: Новини ............................................................................................................................. 30 

 

Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 32 

Заглавие: Видинският бизнес - 12 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" .......................... 32 

  

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.5.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.05.2013  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 956  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за отчет на служебните министри  
Шестима министри от икономическия екип на служебния кабинет си направиха днес отчет за 
свършената и несвършената работа.  
 
Текст: Тема: Репортаж за отчет на служебните министри  
 
Водещ: Шестима министри от икономическия екип на служебния кабинет си направиха днес 
отчет за свършената и несвършената работа.  
Шестима министри се отчетоха днес за свършеното в мандата на служебното правителство 
т.нар. икономическите ресори, ръководени от вицепремиера Екатерина Захариева, която днес 
анонсира, че утре, заедно с министър Асен Василев ще оповестят заключеният за пробойните в 
енергетиката в независимия доклад на Световната банка. В аванс анонсът е кратък.  
Екатерина Захариева: Либерализация и силен независим регулатор. Аз бих добавила и едно 
трето, което си личи от тях, а това е твърде голямо производство, твърде много инсталирани 
мощности и ниско потребление със запазване в следващите години в резултат на мерките за 
енергийна ефективност, които се очаква да бъдат предприети от българските правителства. 
Колкото и да променяме механизмите, колкото и да запушваме пробойните, цените на тока не 
могат да се намаляват до безкрайност. Затова трябва да се намалят сметките на хората. и 
единственият начин, по който ние считаме, че това е възможно да се случи трайно и 
ефективно, това е енергийната ефективност.  
Служебното правителство, разбира се, е готово и със законодателните промени в енергийния 
регулатор и ще ги остави на следващото правителство за преценка.  
Екатерина Захариева: Така че регулаторът да стане ефективен, да стане независим, да има 
публичен контрол, да има бюджетна независимост... проблема с монополите да се решава 
точно със силен и независим регулатор чрез контрол върху осъществяването върху тях.  
Министърът на енергетиката Асен Василев обясни, че непопулярните мерки да се ограничава 
производство на ток са били наложителни. Но като най-голям успех отчет наложения, според 
него, нов модел на работа в енергетиката.  
Асен Василев: Модел, при който не се обвиняваме взаимно и не си прехвърляме горещия 
картоф и не се опитваме да печелим на гърба на всички останали участници или на гърба на 
потребителите, а модел, в който чрез обществения съвет и чрез разговори се намират 
експертните решения на тежките проблеми и всеки поема своята отговорност. Дали този модел 
ще се запази, аз силно се надявам да се запази. Защото ако той не се запази, ще се върнем в 
ситуацията, в която бяхме изпаднали, а именно всеки да взема колкото може, а накрая 
клиентът да се опитва да плати всичко. И в крайна сметка да излезе на улицата и да каже – 
стига.  
За малките и средни фирми като успех Василев отчет раздвижването на инструментите за 
кредитиране по Джереми 1 и 2.  
Асен Василев: Един изключително успешен инструмент. През всичките търговски банки над 300 
млн. стигнаха до бизнеса, над 2 500 фирми от фризьорски салони през строителни фирми, през 
фирми за производство, животновъдство има, които са получили кредити и са успели да 
задвижат бизнеса си и да се разплатят с техните доставчици и да започнат да произвеждат 
отново.  
За министъра на околната среда Юлиан Попов акцентът падна върху Пирин, призна самият той 
и обобщи...  
Юлиан Попов: От ден първи аз някак си не се бях спазарил за това, но се оказа, че станах 
министър на Пирин. От ден първи започнаха въпроси – ще спреш ли Пирин, ще пуснеш ли 
Пирин; ще спреш ли Пирин, ще пуснеш ли Пирин. Наложи ни се да се занимаваме много 
сериозно с това. И мисля, че едно голямо постижение е, че просто стигнахме до дъното на тази 
история. Сега бих казал, че Пирин е един частен проблем на един комплексен дефект в начина, 
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по който се управляват защитените територии в България и ние ще оставим след себе си един 
пакет от предложения, документи, предложения за обсъждания за законови промени, уточнения 
на концесионни договори и т.н. Това ще е един доста голям документ. И там също ще намери 
мястото си тази харта за устойчивия туризъм, който е един вид съгласие между всички за това 
как икономически може да се развива България, българският туризъм, така че да се развива по 
устойчив начин. В България на практика няма обществено съгласие за това как трябва да се 
развива туризмът.  
Министърът на земеделието проф. Иван Станков отчете написани стратегии по сектори за 
развитие на земеделие и животновъдство и туширано напрежение при пчелари, животновъди и 
картофопроизводители. И още един проблем, който той завещава на следващото 
правителство.  
Проф. Иван Станков: Ние трябваше да направи един цялостен пълен преглед на раздадените 
земи. Това, което се установи, то е много любопитно, че над 50% от пасищата са раздадени на 
хора, които не отглеждат животни. И на тази база нашите предложения са бързо нашето 
законодателство да промени всички тия необходими промени, които касаят ползването на 
земеделските земи с оглед тези земи да се ползват по предназначение.  
В областта на транспорта Кристиан Кръстев естествено започна с БДЖ и приватизацията на 
Товарни превози, която обаче ще довърши следващото правителство. Иначе има актуализация 
за финансовото оздравяване на железницата, която има дългове от близо половин милиард 
лева, а 125 млн. от тях просрочени.  
Кристиан Кръстев: Финалният вариант ще бъде готов към края на юни. С два варианта – с и без 
приватизация на БДЖ Товарни превози. Възстановили сме преговорите със Световна банка и 
всеки момент очакваме представен доклад от тяхна страна по отношение на извършените 
реформи и какво е необходимо да се направи допълнително, за да оздравим състоянието на 
дружеството. Възстановили сме, смятам, доверието на кредиторите и в общи линии водим 
нормален диалог с тях. Подписан е меморандум с DEPFA Bank и предстои подписване на 
съдебна спогодба, която ще позволи вдигане на запора върху дяловете на БДЖ Товарни 
превози ЕООД и намаляване със 75%, подчертавам, начислените лихви върху остатъка от 
дълга.  
За Дунав мост 2 сме на финалната права.  
Кристиан Кръстев: Днес връчвам адендума на испанския изпълнител, с който изрично е 
включена клауза за приключване на строителните работи. Крайният срок за приключване е 5 
юни. И живот и здраве до 14 юни трябва да имаме решение за ползване. Автомагистрала 
Тракия всички вярваме, че от 1 юли ще пътуваме свободно до морето.  
13.55 ЧАСА  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 28.05.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 13  
Брой думи: 337  
 
 
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 на 22 май в рамките на Balkan Venture Forum.  
 
Заглавие: До края на годината тръгва нов фонд за капиталови инвестират с размер €20 
млн. по JEREMIE  
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 на 22 май 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 
вложение 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.).  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: в. Земя  
Страница: 6  
Брой думи: 1135  
 
 
Резюме: - Г-н Дивинисиев, Вие сте председател на Комисията по промишленост и услуги към 
Управителния съвет на ЦКС. Как работят кооперативната промишленост и услугите по време на 
криза?  
 
Заглавие: Инж. Бранимир Дивинисиев, Председател на Комисията по "Промишленост и 
услуги" към Управителния съвет на ЦКС: Модернизация на оборудването основата на 
успеха в кооперативната промишленост  
Подзаглавие:  
Автор: Нели Динева, Отдел "Кооперативна политика", ЦКС  
Текст: - Г-н Дивинисиев, Вие сте председател на Комисията по промишленост и услуги към 
Управителния съвет на ЦКС. Как работят кооперативната промишленост и услугите по време на 
криза?  
- Кооперативната промишленост е сред основните дейности, гарантиращи стабилни 
икономически резултати на кооперативните организации, които ги осъществяват. 
Относителният й дял в общите приходи от кооперативните стопански дейности за 2012 г. е 11 
%.  
Въпреки кризата, резултатите за изминалата година дават повод за оптимизъм. Финансовият 
резултат нарастна 3 пъти. Близо 3 пъти се подобри и рентабилността. Причините за това са 
закриването на губещи дейности, предприетата реконструкция и модернизация на 
производствените обекти, оптимизирането на производствените разходи.  
Ръстът в производството и респ. в приходите се дължи на няколко кооперативни дейности, сред 
които са производството на шивашки изделия (ръст 11%), на други нехранителни продукти 
(ръст 53%) и на ракиеизваряването (ръст 80%).  
Но поводите за оптимизъм не свършват до тук. Не мога да не спомена инвестициите в 
кооперативната промишленост, които през миналата година се увеличиха с 31%. И не на 
последно място - повишената с 9% производителност на тази наша дейност.  
- Кои са големите предизвикателства пред кооперативната промишленост днес?  
- Много са и за съжаление не са нови за нас, но продължават да стоят със същата острота. 
Това са:  
• Реализацията на ефективни производства чрез намаляване на производствените разходи и 
концентриране на различни взаимно допълващи се производства на една производствена 
площадка, снижаване на енергоемкостта и 100% използване на технологичния капацитет.  
• Развитие на нови, съпътстващи производства на хлебни и сладкарски изделия, използвайки 
остатъчната топлина на пещите при производството на хляб.  
• Внедряване на нови, съобразени с изискванията на ЕС технологични линии и оборудване.  
• Повишаване нивото на квалификация, професионална образованост и информираност на 
кадрите в кооперативната промишленост за съвременните иновационни постижения в 
съответния отрасъл.  
• Внедряване на съвременни технологии и продукти на база осъществени професионални 
контакти със световни лидери в областта на хранително-вкусовата промишленост.  
• Въвеждане на съвременни методи за контрол на входящите суровини и изходящата 
продукция.  
С колегите ми отдавна осъзнахме, че основна тенденция в развитието на кооперативната 
промишленост при съвременните условия на развитие на страната трябва да бъде както 
възстановяването, така и изграждането на регионални малки и средни производствени 
предприятия, съобразени с нуждите на единния кооперативен пазар. В това отношение 
кооперативните организации до голяма степен разчитат на фонда за взаимно подпомагане 
"Инвестиции" на ЦКС. Ролята на този фонд в подпомагане инициативността на кооперациите и 
съюзите за развитие на производствените дейности е необходима и незаменима.  
- Има ли вече реализирани приоритетни промишлени проекти от заложените в Стратегията за 
развитие на кооперативните организации от системата на ЦКС до 2020 г.?  
- Цялостната дейност на комисията по промишленост и услуги е подчинена на изпълнение на 
тази Стратегия. В резултат на взетите решения и с навременната помощ на Главна дирекция 
"Методология на стопанските дейности" към ЦКС, успяхме за кратко време да реализираме 
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няколко приоритетни промишлени проекти. С голямо удоволствие и удовлетворение от 
свършеното мога да посоча някои от тях:  
• ПК "Златица-91" гр. Златица (ОКС гр. София);  
• ПК "Съединение" с. Железница (ГКС гр. София);  
• РПК "Наркооп" гр. Садово (РКС гр. Пловдив).  
През 2013 г. към тях се присъединиха още 2 нови обекта за производство на хляб и хлебни 
изделия - ПК "Теодосий Марков" с. Розино (РКС гр. Пловдив) и "Кооп-маркет" гр. София.  
Разбира се, внимание се обръща и на съществуващите обекти за производство на хляб. С 
тяхната реконструкция и модернизация се очаква през 2013 г. продажбите на хляб в 
кооперациите да се увеличат с 20%, а натоварването на производствените мощности за 
едносменно производство да достигне 80%. За пример мога да посоча хлебопекарната в гр. 
Лъки, където след реконструкция и обновление на оборудването производството на хляб се 
завиши с 30% и се въведоха 3 нови асортимента. В момента тя зарежда с хляб търговски 
обекти на РПК "Наркооп" гр. Пловдив. А в ПК "Изток" гр. Априлци и "Славянка" ЕООД гр. 
Берковица с подмяната на технологичното оборудване намалихме разхода на електрическа 
енергия с 40% и подобрихме качеството на произвежданата продукция. Не мога да не спомена 
и РПК гр. Павликени, която реализира проект по програма "Конкурентноспособност" за 
доставка и монтаж на тестообработващо оборудване в хлебозавода.  
През 2012 г. с кандидатстване по европейски програми за конкурентноспособност ПК "Обнова" 
с. Черни Осъм (КС гр. Ловеч) закупи и монтира 2 преси за слоеста дървесина. Продуктовата 
гама се състои от огънато слепени дървени детайли за столове, маси, седалки, кухненски 
мебели и др.  
В заключение бих споделил, че насочването на усилията в развитието на промишлени 
дейности в кооперативни организации, обвързани с реализация на произвежданата продукция в 
единния кооперативен пазар, ще доведе до икономическа сигурност и стабилност на 
кооперативната система и в бъдеще.  
- Какво е мнението Ви за подготвеността на кадрите в дейността и срещате ли трудности с 
кадровата обезпеченост?  
- Съгласно утвърдения от Управителния съвет на ЦКС план обученията в областта на 
хлебопроизводството и производството на сладкарски и захарни изделия бяха проведени по 
региони и при използване базата на водещи районни центрове по хлебопроизводство като тези 
в Сандански, Павликени, Ивайловград, Монтана, Балчик, Котел, Лъки, Смолян, а за сладкарски 
изделия - в Банско и Кнежа. През 2012 г. бяха организирани общо 11 курса, в които взеха 
участие 210 кооперативни кадри. През последните 5 години са обучени над 1 200 кооперативни 
работници, специалисти и ръководители, като обучението всяка година надгражда нови знания 
и техники за производство. Обучението се провеждаше с участието на представители на 
водещи европейски фирми и бе насочено предимно към производството на нови изделия по 
европейски стандарти, с европейски продукти и компоненти за лесно, безпроблемно и 
ефективно производство и добър търговски вид.  
Намирането на подходящ персонал в кооперативната промишленост е труден и продължителен 
процес. За това реализирането на програми за обучение и квалификация на кадрите от 
кооперативните производства и внедряването на добри производствени практики ще продължи 
да бъде сред приоритетите на комисията.  
***  
Кой е Бранимир Дивинисиев?  
Зодия: Риби - 03.03.1954 г.  
Образование: Висше - "Държавна политехника" гр. Прага  
Кариера: Председател на ОКС гр. Монтана от 2007 г. Мотивация: "Можем да бъдем добри и 
успешни" Работа в кооперативната система: От 1987 г. - без прекъсване  
Основен проблем в работата: Трябва да решаваш неща, които понякога не зависят само от теб. 
Житейска максима: "Може и повече" Хоби: Зеленчукопрозводство и овощарство Три неща, с 
които не се примирява в живота: Глупостта, мързела, омразата Най-голямата радост в 
семейството: Децата Членове на семейството, свързани с кооперативната система: Трите ми 
деца са членове на ПК "Наркооп" гр. Монтана: Екатерина (1984 г.) - лекар, специализира 
"неврология" в Токуда  
Димитрина (1986 г.) - магистър "Човешки ресурси" Ангел (1988 г.) - бакалавър, Минно геоложки 
институт  
***  
Обучение на отговорниците по ОМП в системата на Централния кооперативен съюз - 2013 г.  
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Място на провеждане: гр. Пловдив, "Интелект КООП"ЕООД, кв. "Кючук Париж", ул. "Константин 
Нунков" 13А Период на провеждане: 30 и 31 май 2013 г. За повече информация: телефон: 02/92 
66 881 Мариана Димитрова, р-л отдел "Обучение и професионална квалификация" и на 
интернет страницата на Централния кооперативен съюз - www.cks.bg  
 



 

 

11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Дата: 28.05.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2  
Брой думи: 564  
 
 
Резюме: България е изправена пред реалната опасност да загуби близо 750 млн. лв. от парите 
от Брюксел. 272 млн. евро от тях са от оперативните програми и още 100 млн. евро - от 
програмата за развитие на селските райони. Това показва анализът за рисковите проекти на 
служебния министър на еврофондовете Илияна Цанова, с който "Сега" разполага. Дори и при 
оптимистичния вариант, при който всички набелязани мерки за спасяване на европейски 
средства се изпълнят, страната неминуемо ще се раздели с поне 113 млн. евро по 
оперативните програми в края на годината заради затлачени проекти.  
 
Заглавие: България е заплашена да загуби 750 млн. лв. от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Колева  
Текст: България е изправена пред реалната опасност да загуби близо 750 млн. лв. от парите от 
Брюксел. 272 млн. евро от тях са от оперативните програми и още 100 млн. евро - от 
програмата за развитие на селските райони. Това показва анализът за рисковите проекти на 
служебния министър на еврофондовете Илияна Цанова, с който "Сега" разполага. Дори и при 
оптимистичния вариант, при който всички набелязани мерки за спасяване на европейски 
средства се изпълнят, страната неминуемо ще се раздели с поне 113 млн. евро по 
оперативните програми в края на годината заради затлачени проекти.  
Към 1 май България е договорила близо 105% от ресурса на еврофондовете, но реално 
изплатени са едва 38.5%. Най-много пари рискуваме по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 
105 362 000 евро. Дори и при изпълнение на всички набелязани мерки в края на т.г. ще загубим 
50 млн. евро. Тежко е положението и при средствата за селските райони, където 100 млн. евро 
са почти сигурно загубени. Само за тази година по програмата за развитие на селските райони 
трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро, а до май са усвоени едва 44 млн. евро. Ако това 
ниско темпо се запази, неразплатените суми се губят. "Предприети са мерки за осигуряване на 
наддоговаряне по проекти с цел по-големи авансови разплащания и заявки за по-ранно 
възстановяване на суми по договори, които изтичат през 2014 г.", пише в анализа.  
Предизвикателството пред ОП "Регионално развитие" е изключително голямо. Тук в риск са 
близо 74 млн. евро, а верифицирани трябва да бъдат 608 млн. евро. За да се намали рискът, с 
парите от регионите ще бъде финансирана Северната скоростна тангента на София, съобщи 
вчера служебният регионален министър Екатерина Захариева. Стойността на проекта е над 
280 млн. евро, които ще дойдат от провалените общински проекти. Общо 84 одобрени проекта 
на общини, по които не се работи от повече от 10 месеца, ще бъдат прекратени, а на тяхно 
място ще се финансират такива в напреднал стадий, за които не са стигнали пари.  
Сериозно е положението и със средствата за околната среда, там разплатени са малко над 
21% от общия бюджет за 7-те години. В момента текат обществени поръчки за около 2 млрд. 
лв. в секторите за води и отпадъци, но министърът по еврофондовете се опасява, че пазарът 
няма да може да поеме такъв голям обем от поръчки. Това означава, че при ОП "Околна среда" 
трябва да се работи на максимални обороти. Според анализа обаче напълно загубени са над 
29.3 млн. евро. По програмата има наддоговаряне и прехвърляне на средства, които създават 
допълнителен риск от загуба при вече отворени поръчки. Страната има готовност за разделяне 
на 26 проекта за проектиране и строителство. Те ще бъдат разделени на две части, едната ще 
завърши в този програмен период, а другата - след 2014 г.  
49.5 млн. евро са под въпрос и по "Конкурентоспособност". До края на октомври трябва да се 
разплатят 133 млн. евро, до 30 юни трябва да приключи изпълнението на 350 договора за 92 
млн. евро. Предприетите мерки от служебния кабинет тук са увеличаването на размера на 
допустимите авансови плащания от 20% до 65% и улесняване на условията за кандидатстване 
по мярката за "Енергийна ефективност и зелена икономика". Близо 9 млн. евро са под въпрос 
при техническата помощ, а 6 млн. евро - при "Административен капацитет".  
Единствената оптимистична новина идва откъм ОП "Транспорт". При нея рискове няма основно 
заради строителство на метрото. 95% от средствата са договорени, а над 46% - разплатени.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 7  
Брой думи: 924  
 
 
Резюме: С воля, желание и здрава работа управляващите могат да свършат много за кратко 
време. Така вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева 
завърши отчета на икономическия екип в служебното правителство. По думите й тя и 
министрите на икономиката, земеделието, транспорта, околната среда и електронното 
управление оставят след себе си "добра основа в повечето сектори". Тя пожела на следващото 
правителство "да върне доверието в институциите и държавността" и да продължат процеса на 
"изсветляване" на управлението.  
 
Заглавие: Рапорт даден, рапорт приет  
Подзаглавие: Икономическият екип на премиера Райков отчете постиженията си и пожела на 
наследниците си да върнат доверието в институциите  
Автор: Десислава Лещарска  
Текст: С воля, желание и здрава работа управляващите могат да свършат много за кратко 
време. Така вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева 
завърши отчета на икономическия екип в служебното правителство. По думите й тя и 
министрите на икономиката, земеделието, транспорта, околната среда и електронното 
управление оставят след себе си "добра основа в повечето сектори". Тя пожела на следващото 
правителство "да върне доверието в институциите и държавността" и да продължат процеса на 
"изсветляване" на управлението.  
Бремето на високите сметки  
Най-голямото предизвикателство за служебния кабинет безспорно бе секторът на 
енергетиката, чиито нерешени проблеми доведоха до масови протести и оставката на 
правителството на ГЕРБ. "Нямахме много възможности в тази област за период от два-три 
месеца и в условията на неработещ парламент", каза Захариева. Тя отчете като постижение 
постигнатата по-голямата прозрачност в сектора - публикуването над 200 договора по веригата, 
назначаването на два одита - на Световната банка и на Европейската комисия, и изготвянето 
на пакет от мерки за реформи в енергетиката. "Предприехме редица непопулярни мерки като 
намаляване на производството от АЕЦ "Козлодуй", изключване на "зелени" мощности и т.н.", 
отчете вицепремиерът.  
Захариева посочи, че основните предизвикателства в сектора са либерализация на пазара и 
изграждането на силен и независим регулатор. Те трябва да се случат в условията на 
свръхпроизводство и намаляващо потребление, допълни тя. Захариева съобщи , че утре 
икономическият министър Асен Василев ще представи резултатите от одита в енергетиката на 
Световната банка, както и пакета от предложения за законодателни промени, които да 
променят ценообразуването на електрическата енергия и да реформират Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  
В областта на регионалното развитие Захариева посочи като постижение облекчаването на 
условията по програмата за саниране с еврофондове, увеличението на договорени и 
разплатени средства по оперативна програма "Регионално развитие", успешното приключване 
на строящите се отсечки от "Тракия", "Хемус" и "Струма" и т.н.  
Всички спасяват БДЖ  
Служебният министър на транспорта Кристиан Кръстев каза, че през последните 76 дни е 
ставал и лягал с темата за БДЖ, затова ще отчете напредъка с оздравяването на превозвача. В 
момента се преструктурира дългът на БДЖ - 474 млн. лв. към финансови институции (от тях 
154 млн. лв. просрочени) и 110 млн. лв. към Национална компания "Железопътна 
инфраструктура" (НКЖИ).  
"Приватизацията на "БДЖ Товарни превози" е в ход, но срокът за определяне на купувач е 
удължен до 10 юни, за да може и новото правителство да направи своята оценка на 
процедурата, както и за да се постигне най-добра цена", обясни Кръстев. Той посочи още, че 
със или без приватизация БДЖ ще поднови преговорите за заем от Световната банка, с който 
да се финансира модернизацията на остарялата железница. В ход са преговори с кредиторите 
на БДЖ, наложили запор върху дялове на дружеството - банка Depfa bank и "ПСТ холдинг", за 
вдигане на забраната, както и за намаляване на дължимите лихви. Властите преговарят и с 
банката KfW, финансирала покупката на дизеловите мотриси за железниците.  
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Министър Кръстев отчете напредък и по оперативна програма "Транспорт", по която са 
разплатени 1.815 млрд. лева, или 46% от ресурса. Той пък е договорен 97.96%.  
Земеделието ще разчита на средствата от ЕС след 2014  
Земеделският министър проф. Иван Станков обясни, че е поел поста в тежък момент, когато 
почти всички производители и животновъди са заплашвали с протестни действия заради 
проблемите в сектора. Екипът му е направил пълен преглед на раздадените земеделски земи и 
е установил, че над 50% от пасищата са раздадени на хора, които не отглеждат животни. 
Предложили сме промени в законодателството, които да гарантират, че земеделските земи ще 
се използват по предназначение, посочи министърът.  
Проф. Станков каза още, че през следващия програмен период в програмата за развитие на 
селските райони са заложени средства за възстановяване на хидромелиоративната система 
(поливната система). "Тя е почти унищожена, а от нея зависи цялото земеделие", каза Станков. 
Друг проблем, който ще се решава в бъдеще, е със суровините за млечната индустрия - в 
момента над 50% от тях се внасят. "Предложили сме стъпки за възстановяване както на 
млечното производство, така и за животновъдството", обясни Станков.  
Горещият картоф Банско остава за следващото правителство  
Служебният министър на околната среда Юлиан Попов обясни, че се е чувствал като 
"министъра на Пирин", защото са го питали само "ще пуснеш ли или ще спреш разширението 
на ски зона Банско". Пирин е частен случай на един комплексен проблем, а именно, че в 
България няма обществено съгласие как да се развива туризмът. Попов обясни, че оставя на 
наследника си "Карта за развитие на устойчив туризъм", както и пакет от предложения за 
законодателни и промени в концесионния договор на "Юлен" АД за разрешаване на случая с 
Банско. Министърът не даде подробности за мерките, само отбеляза, че почти се покриват с 
препоръките на Сметната палата в доклада й от преди месец за концесията на ски зона Банско.  
Василев: Позволиха ни да работим експертно  
Икономическият министър Асен Василев започна отчета си с благодарности към президента 
Росен Плевнелиев и екипа му за това, че са позволили на служебното правителство да работи 
експертно, а не под политически натиск. Той каза, че усилията му са били съсредоточени в това 
"да се стабилизира енергийната система в условията на свръхпроизводство и ниско 
потребление". Искахме да наложим нов модел в енергетиката, в който един участник не се 
опитва през цялото време да печели на гърба на всички останали, и се надяваме следващото 
правителство да продължи в тази посока", каза Василев.  
Той отчете успехи в насърчаването на малкия и средния бизнес - както чрез стимулирането им 
с финансови инструменти като "Джереми" и т.н., така и с посредничеството между властта и 
големите търговски вериги. Икономическото министерство е намалило на три седмици срока за 
разплащане на европроекти, изготвило е проект на Закон за иновациите и т.н.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 28.05.2013  
Източник: сп. Полиграфия  
Страница: 16,18,20  
Брой думи: 1509  
 
 
Резюме: Постоянен стремеж към развитие и предлагане на нови и уникални решения са сред 
ключовите елементи за успеха на полиграфическото предприятие  
 
Заглавие: Борислав Банчев, съдружник във "Фреш Aп Лейбъл" ООД: "Фреш Ап Лейбъл" 
ООД - опитът в действие  
Подзаглавие:  
Автор: Радослав Далев  
Текст: Постоянен стремеж към развитие и предлагане на нови и уникални решения са сред 
ключовите елементи за успеха на полиграфическото предприятие  
"Бих искал да бъда оптимист по отношение развитието на полиграфическата индустрия у нас. 
Смятам, че при налагането на определен продукт, предназначен за крайния потребител, все по-
голямо значение придобива индивидуалната му опаковка и посланието, което тя носи."  
"Фреш Aп Лейбъл" ООД са от малкото полиграфически предприятия, които не следват сляпо 
пазара, а оценяват посоката на развитие и нуждите на своите клиенти, за да им предложат 
нещо уникално. Наскоро инвестираха в нова полуротационна офсетова машина на Miyakoshi и 
заедно с логичния въпрос защо избраха решение от известния японския производител решихме 
да разберем повече и за дейността им. Разговаряме с Борислав Банчев, съдружник във "Фреш 
Aп Лейбъл" ООД.  
Господин Банчев, бихте ли ни разказали малко повече за "Фреш Aп Лейбъл" ООД? С какви 
технологии и оборудване разполагате?  
Дружеството развива полиграфическата си дейност от началото на 1999 г., като бе едно от 
първите в страната, инсталирало ролна печатна машина за производство на качествени 
самозалепващи етикети. Първата машина бе с използвана технология на печат letterpress, с 
възможност за допълнително нанасяне на ротационен топъл печат плюс UV лакиране.  
Към днешна дата дружеството разполага и работи с:  
» 2 ротационни машини с основна технология на печат letterpress, с възможност за следните 
допълнителни процеси (всички in-line): топъл печат (rotary hotfoil), студен печат (cold foil), 
ротационно преге (rotary embossing), печат върху гърба на етикета (adhesive side printing) плюс 
UV лакиране. На една от двете печатни машини сме в състояние на произвеждаме така 
наречените 2-face или З-face етикети, състоящи се от два основни материала, положени върху 
обща подложка;  
» Semi-rotary печатна машина (6 UV печатни станции с основна технология wet offset плюс UV 
flexo лакиране);  
» Off-line машина за нанасяне на плоско сито, плосък топъл печат, втори плосък топъл печат 
или релефно изображение.  
Наскоро инвестирахте в нова полуротационна офсетова машина на Miyakoshi. КакЙо Ви 
мотивира да инвестирате в този момент и какви са очакванията за нейната възвръщаемост?  
Постарахме се да използваме пълноценно възможностите, които предоставя ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". Поне за мен това е една от 
много малкото възможности, позволяващи в икономиката на страната да се влее реален 
(производствен) инвестиционен капитал.  
С осъществяването на тази инвестиция си бяхме поставили три основни цели:  
1. Модернизиране и обновление на технологичния ни парк;  
2. Усвояване на нови печатни и предпечатни технологии, позволяващи ни да предлагаме нови 
печатни продукти, които предвид спецификата на влаганите основни материали и изискванията 
на клиентите не сме били в състояние да предложим до момента;  
3. Понижаване на себестойността на произвежданата продукция в частта на малките тиражи 
(условно до 125 м2) и повишаване на нашата конкурентоспособност.  
Чрез предлагането на нови продукти и привличане на нови клиенти нашите надежди са, че 
извършената инвес тиция ще се Възвърне в рамките на една нормална амортизационна рамка 
(около 60 месеца).  
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Тук съм длъжен да споделя, че предвид ниските продажни цени на полиграфическите изделия 
в България в сравнение с аналогични продукти, особено в Западна Европа, едва ли бихме 
предприели тазц инвестиция без помощта на Структурните фондове.  
Кои са основните предимства на Miyakoshi MLP13A, с които решението на японския 
производител Ви спечели?  
Предполагам, както всеки инвеститор, подходихме към потенциалната инвестиция чрез 
използването на три комплексни критерия - технически, икономически и маркетингов.  
Относно първия, Miyakoshi Printing Machinery Co. Ltd ни предложиха решение, което почти 
изцяло ни удовлетворява, а имено:  
» изключително голям производствен опит и традиции в производството на офсетови апарати. 
Машината е една от малкото в света, ако не и единствената, при която офсетовият апарат се 
състои от 4 oscillating охлаждаеми ролки, както и от 4 намастиляващи вала;  
» много стабилният корпус на машината (в някои случаи теглото при аналогична конфигурация 
спрямо техните конкуренти бе над два пъти по-високо);  
» изключително надеждното независимо серво задвижване (full servo driven) на всеки основен 
модул от машината;  
» големият диапазон на задаване от оператора на стъпка на печат;  
» съществена разлика спрямо някои основни производители на сходно оборудване на 
максималната ширина на печат (max. printing width);  
» високата потенциална степен на автоматизиране на печатния процес - машината ни е 
оборудвана със: сканираща видеосистема за наблюдение на печатаното изображение; 
автоматичен контрол на регистъра (automatic register control); автоматичен контрол на цвета в 
няколко избрани печатни точки (automatic control of color deviation ДЕ); система за 
npeпозициониране на печатните станции в зависимост от зададената стъпка на печат 
(Integrated system for pre-positioning of printing unit); система за препозициониране на печатните 
цилиндри в така наречената "нулева" позиция (Integrated system for pre-positioning of printing 
cylinders in "zero" position); система за запаметяване на стойностите на намастилябане и други 
основни параметри при ретираж (Integrated system for memorizing of set-up job parameters). На 
следващ етап бихме могли да инсталираме също и CIP3/CIP4. Като относителни недостатъци 
на машината бих посочил само два - високата стойност на in-line модула за топъл печат (това 
бе и причината да се откажем от него) и относителната сложност на машината от операторска 
гледна точка, предвид изложеното по-горе.  
Относно икономическия критерий се постарахме да сравним аналогична конфигурация на semi-
rotary wet offset машина, предлагана от всички основни и реномирани производители в света. 
Взехме предвид следните основни показатели - цена на машината за аналогична конфигурация 
и фиксирано амортизационно отчисление, максимална стъпка на печат (max repeat length); 
стабилната скорост на печат при тази стъпка (max strokes/min) и максимална ширина на печат 
(max printing width). В крайна сметка сравнихме получения икономически показател цена на 
всеки отпечатан кв.м продукция. Смея да твърдя, че независимо от относително по-високата 
абсолютна цена на Miyakoshi MLP13A, преизчислено през нейната производителност, 
търсеният показател бе доста добър.  
На последно, но не и по важност място анализирахме пазара и изискванията на клиентите ни 
(както настоящи, така и потенциални) и спрямо поставените цели решихме, че това е 
правилното инвестиционно решение за нас. Не бих желал да влизам в детайли по този 
последен показател, защото всяка икономическа единица би следвало сама да формулира 
своите собствени цели.  
Работите с водещи компании от множество браншове (хранително-вкусовата промишленост, 
Вина и алкохолни напитки, козметична и фармацевтична индустрия и други). Бихте ли ни 
разказали за някои по-интересен проект, по който работите в момента (или сте работили)? 
Преди няколко години, по молба на водещия производител на моторни масла "Приета Ойл" АД, 
инвестирахме и започнахме производството на така наречените 3-face label. Тези етикети 
намират приложение, когато се налага поместване на голяма по обем информация, 
представена на различни езици (състав на продукта, производител, вносител и т.н.), върху 
ограничено място (площ) за поставяне на етикета. "Приета Ойл" АД бяха спечелили голям 
международен търг за доставка и сроковете за въвеждане в реална експлоатация на проекта 
бяха силно ограничени. Независимо от това и немалкото технологични трудности, с които се 
сблъскахме, с помощта на водеща швейцарска технологична фирма успяхме да доведем 
проекта до успешен край. Не би било нескромно да отбележа, че към днешна дата ние сме 
единствената полиграфическа фирма 6 България, предлагаща този продукт. В контекста на 
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споделеното от мен по този Въпрос следва да отбележа и много коректното отношение към нас 
и проекта от страна на възложителя "Приета Ойл" АД.  
Каква е Вашата прогноза за развитието на полиграфическата индустрия у нас в краткосрочен и 
дългосрочен план по-специално производството на опаковки и етикети?  
Бих искал да бъда оптимист по отношение развитието на полиграфическата индустрия у нас. 
Смятам, че при налагането на определен продукт, предназначен за крайния потребител, все по-
голямо значение придобива индивидуалната му опаковка и посланието, което тя носи. 
Изискванията на потребителя се менят, което според нас обуславя две основни тенденции в 
краткосрочен план използване на комбинация от различни технологии на печат (примерно 
офсет, ситопечат и топъл печат) и персонализация на определени елементи от опаковката или 
етикета. Последното задължително изисква и наличие на цифрова технология.  
За съжаление на всички колеги големите тиражи от единично изделие, налични преди години, 
днес са по-скоро изключение. В тази връзка все по-актуални за полиграфическите фирми ще 
стават машини и съоръжения, притежаващи ниска себестойност на произведената продукция 
при ултракъси и къси тиражи.  
Бих посочил няколко основни предизвикателства пред нашия бранш:  
» Прекалено голямата, на моменти икономически отчаяна конкуренция. Сблъсквал съм се с 
предложения на конкуренти, които по своята същност представляват стойността на вложения 
основен материал, завишена с няколко процента. Разбирате, че това не е нормално липсват 
нормалните и икономически обосновани разходи за амортизация, допълнителни основни 
материали, непреки разходи, разходи по контрол и т.н.; » Свръхзадлъжнялостта на 
икономическите субекти в България. Трудното и на моменти невъзможно събиране на 
вземанията, което в комбинация с тромавата съдебна процедура отнема немалък човешки 
ресурс. За дружества като нашето, реализиращо приблизително 85% от продукцията си на 
родния пазар, това е съществена пречка; » Нежеланието и/или невъзможността на клиенти да 
заплатят стойността на един наистина качествен продукт. От нас се изисква да сме в състояние 
да предложим полиграфически продукт, предполагащ ползването на последните технологии в 
бранша, но в същото време цената да бъде отнесена към тази на традиционните и 
конвенционални продукти... В заключение, мисля, че ако определим правилно посланията на 
стойностните ни клиенти, подхождаме индивидуално към всеки един от тях и инвестираме 
разумно в технологии, специалисти и професионално обучение, къде повече, къде по-малко, 
къде по-бързо, къде по-бавно, браншът като цяло ще се развива в положителна посока.  
Това в голяма степен се надявам да се отнася и за нашето дружество.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 27.05.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/05/27/2069124_niama_risk_ot_zaguba_na_evropeiski_sredstva_s
amo_po/  
Брой думи: 339  
 
 
Резюме: Единствената европейска програма, по която няма риск България да изгуби средства 
заради невъзможността да бъдат усвоени в срок е "Транспорт". Това съобщава в интервю пред 
"Труд" Илияна Цанова, служебен вицепремиер и министър по управление на парите от ЕС.  
 
Заглавие: Няма риск от загуба на европейски средства само по програма "Транспорт"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Единствената европейска програма, по която няма риск България да изгуби средства 
заради невъзможността да бъдат усвоени в срок е "Транспорт". Това съобщава в интервю пред 
"Труд" Илияна Цанова, служебен вицепремиер и министър по управление на парите от ЕС.  
По програма "Конкурентоспособност" рискът е от загуба на 50 млн. евро, посочва тя като 
уточнява, че с набелязването на мерки от икономическото министерство, вероятността от 
тяхната загуба намалява със 70%.  
Към момента оценката за риск от загуба на европейски средства е за 272 млн. евро(без парите 
за земеделие), посочва Цанова. Според нея оптимистичната прогноза е с набелязаните мерки 
"застрашената" сума да намалее до 113 млн. евро. В песимистичният вариант загубата може да 
достигне до 150 млн. евро.  
Конкретно в земеделската програма тази година трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро 
като до май са платени едва 44 млн. евро. При това темпо на разплащане има риск да бъдат 
загубени 100 млн. евро. Цанова определя този риск като реален.  
"Не трябва управляващите органи да мислят, че е приемливо да се загубят тези средства. До 
последния момент трябва да се работи за всяко едно евро", коментира тя.  
Към 30 април разплатените европейски средства са около 32 на сто.  
За 84 високорискови проекта по програмата за регионално развитие на местните власти ще 
бъде предложено да се прекратят, защото през последните 10-12 месеца по тях не е имало 
никакво движение. Ако това не стане, или ще бъдат загубени сериозни суми европейски 
средства, или твърде голяма сума ще остане за сметка на националния бюджет.  
Водят се разговори с Асоциацията на търговските банки за подготовката на съвместен проект 
по Оперативна програма "Конкурентоспособност" като идеята е банките да правят 
финансова и техническа оценка на проектите, съобщава Цанова. Смята се, че с тяхната 
клонова мрежа институциите могат да бъдат по-бързи и ефективни в одобряването на 
проектите отколкото е Министерството на икономиката.  
"Ако моделът е ефективен, може да се приложи и по други програми", посочва тя. Обмисля се и 
въвеждането на по-гъвкави изисквания за банковите гаранции, така че малкият и среден бизнес 
да може по-лесно да си ги осигурява.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/05/27/2069124_niama_risk_ot_zaguba_na_evropeiski_sredstva_samo_po/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/05/27/2069124_niama_risk_ot_zaguba_na_evropeiski_sredstva_samo_po/
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/българия-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-еврофондовете-
в-края-на-годината-news206809.html  
Брой думи: 589  
 
 
Резюме: България рискува да изгуби 372 млн. евро от европейските фондове в края на 
годината. Това съобщава вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю 
за "Труд". Рискови са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна 
програма "Транспорт" няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
 
Заглавие: България рискува да загуби 372 млн. евро от еврофондовете в края на 
годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България рискува да изгуби 372 млн. евро от европейските фондове в края на годината. 
Това съобщава вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю за "Труд". 
Рискови са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна програма 
"Транспорт" няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
До момента България има загубени 90 млн. евро по Програмата за развитие на селските 
райони, 5 млн. евро по програма "Рибарство" и 5.2 млн. евро по програмите за трансгранично 
сътрудничество.  
Загубата на средствата е по т.нар. правило n+2/n+3, според което заявеният бюджет за всяка 
година трябва да се усвои до две или три години след това.  
Земеделската програма с най-много загуби  
Най-много европейски средства рискуваме отново да се загубят по Програмата за развитие на 
селските райони – около 100 млн. евро. Това е програмата с най-голям бюджет – 3.2 млрд евро.  
Целта за разплащане през 2013 г. е 398 млн. евро.От тях до май са разплатени 44 млн. евро 
публични средства, казва Цанова.Тя отчита, че темпото е бавно и изостава от прогнозите. "Ако 
се запази, рискът от автоматично отписване на средства е реален", смята вицепремерът по 
еврофондовете. Според нея причината е в липсата на искания за плащания от страна на 
получателите на средствата (бенефициентите). Общините имат проблем със забавянето в 
провеждането на обществените поръчки, докато земеделските производители, фермери и 
малки предприятия нямат достатъчен финансов ресурс за изпълнение на проектите си 
навреме, коментира Цанова.  
По думите й са предприети мерки за намаляване на загубите. Те са насочени към 
наддоговаряне на проекти, което ще доведе до повече авансови плащания, както и заявки за 
по-ранно възстановяване на суми по договори, които изтичат през 2014 г. Има и идея да се 
увеличи размерът на плащанията за агроекология.  
Още 272 млн. евро по шестте оперативни програми  
Към днешна дата загубата по шестте оперативни програми се оценяватна 272 млн. евро, казва 
Илиана Цанова. Според нея оптимистичната прогноза е с предложените мерки сумата да 
намалее до 113 млн. евро, а песимистичната - до 150 млн. евро.  
Основната мярка, която предприе служебният кабинет за намаляване на загубата от 
структурните и кохезионния фонд е тройно увеличаване на авансовите плащания, и вдигане на 
авансови и междинни плащания до 95%.  
Най-големият риск от оперативните програми е по "Регионално развитие", показват данните на 
финансовото министерство. То трябва да разплати около 250 млн. евро до края на годината. За 
да се минимализира загубата от европейски средства е предвидено прехвърлянето на големия 
европейски проект за строителството на северната скоростна тангента на София от програма 
"Транспорт" в "Регионално развитие", което трябва да се случи във вторник, обяви преди дни 
вицепремиерът и министърът по регионално развитие Екатерина Захариева.  
Другата мярка, която предстои да се предприеме, е да се прекрати изпълнението по 84 
договори с общините. По тях не е имало движение в последните 10 – 12 месеца, посочва 
Цанова. Тя уточнява, че това ще се случи след дискусия с местните власти. "Ако проектите в 
застой не се прекратят, рискуваме да има сериозна сума, която ще остане за сметка на 
националния бюджет. В същото време, заради липсата на плащания по тях, ще бъдат изгубени 
европейски пари. Моментът е много деликатен и се надявам всички да подходят по национално 
отговорен начин", заявява Илияна Цанова.  

http://www.mediapool.bg/българия-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-еврофондовете-в-края-на-годината-news206809.html
http://www.mediapool.bg/българия-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-еврофондовете-в-края-на-годината-news206809.html


 

 

20 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Другите рискови програми са "Човешки ресурси", където трябва да се разплатят около 150 млн. 
евро до края на годината, както и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", където 
под въпрос е разплащането на около 50 млн. евро.  
За да се спасят парите по "Човешки ресурси" и "Административен капацитет" се предвижда 
местене на пари вътре в програмите от мерките, по които няма интерес към тези, по които има, 
посочва Цанова.  
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1731188813  
Брой думи: 701  
 
 
Резюме: „В повечето сектори оставяме добра основа, която е резултат на усилен труд и 
сериозна работа", гарантира служебният министър на регионалното развитие и 
благоустройство и вицепремиер Екатерина Захариева на една от последните си 
пресконференции в Министерски съвет.  
 
Заглавие: Върнахме доверието, отчитат от кабинета „Райков"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „В повечето сектори оставяме добра основа, която е резултат на усилен труд и сериозна 
работа", гарантира служебният министър на регионалното развитие и благоустройство и 
вицепремиер Екатерина Захариева на една от последните си пресконференции в Министерски 
съвет.  
Отчет за своята работа дадоха още министърът на икономиката Асен Василев, министърът на 
транспорта Кристиан Кръстев, министърът на земеделието Иван Станков, министърът на 
околната среда и водите Юлиян Попов и министърът на електронното правителство Роман 
Василев.  
На първо място по думите на Захариева преди два месеца и половина е стоял въпросът с 
дефицита на доверие към институциите. „Само с доверие може да работи правовата държава", 
категорична бе Захариева, която заедно с всички присъстващи министри изтъкна като голям 
свой успех провеждането на редица обществени съвети към отделните ресори.  
„Обществените съвети не премахват ролята на изпълнителната власт, но дават реална 
възможност за участие на хората в процеса по вземане на решения", подчерта Захариева. Тя 
припомни, че благодарение на обществения съвет към министерството на икономиката, 
енергетика и туризма са били разсекретени над 200 договора и е била изсветлена системата - 
кой, къде, кого и за какво плаща.  
Вече са готови и докладите на двете чуждестранни институции, към които служебното 
правителството се обърна за независима оценка. На днешния брифинг Захариева отказа да 
разкрие същността на докладите и отправените препоръки от страна на Световната банка и 
Европейската комисия, но това ще се случи до края на седмицата, когато бъдат получени 
окончателни доклади.  
Либерализация на пазара и силен регулатор са основните насоки, в които трябва да работят 
следващите управляващи, категорични бяха Захариева и Асен Василев, които ще оставят на 
следващите управляващи да използват получените доклади и оценки.  
На бъдещите управляващи ще бъдат предложени и готови законодателни мерки за промяна в 
регулатора. „Проблемите с монополите се решават чрез силен и независим регулатор", 
категорична бе Захариева, която не пропусна да подчертае и необходимостта от единна и 
целенасочена политика, отнасяща се до енергийна ефективност.  
„Нов модел на работа" и съответните препоръки за негово осъществяване обеща енергийният 
министър Асен Василев. „Успяхме чрез разговори да намираме верните решения, а не да си 
прехвърляме непрекъснато горещия картоф", подчерта той. В своята същност този „нов модел" 
трябва да се отнася до подход, който търси най-ниската цена за крайния победител, а не както 
досега „да има за всеки от веригата по нещо".  
Като друг голям проблем той посочи поставянето на различни добавки върху транспорта на 
електрическа енергия, което „запушва" износа. Василев се обяви против мораторуим върху 
цената на тока, тъй като по негови думи решението е „конструктивен диалог с всички играчи и 
вземането на съответните решения, които да доведат до запазване на цената", а не налагането 
на мораторуим.  
Над 300 млн. лева са стигнали по думите на Асен Василев по програмите „Джереми” 1 и 2 до 
малкия и среден бизнес, успокоени са чуждите инвеститори, а благодарение на двете 
изложения в Пловдив много малки и средни производители са успели да влязат в големите 
хранителни вериги, отчете още той.  
Удължена е процедурата по приватизация на „БДЖ - Товарни превози" и остава за следващото 
правителство да реши как да процедира, подчерта министър Кръстев, според когото до голяма 

http://news.ibox.bg/news/id_1731188813
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степен е възстановено доверието на кредиторите. По негови думи до 5 юни трябва да бъде 
готов „Дунав мост 2", а до 14 юни да бъде получено разрешение за ползване.  
Като основното предизвикателство в Министерството на земеделието Иван Станков посочи 
„намаляването на огромното напрежение", с която задача той до голяма степен е успял да се 
справи. Той посочи, че е осъществен пълен преглед на раздадени земи, който е показал, че над 
50% от пасищата са раздадени на хора, които не отглеждат животни, а голяма част дребни 
фермери не са оземлени. Национална стратегия за аграрното производство ще бъде 
предоставена на следващите управляващи, обеща той.  
Екоминистърът Юлиян Попов също бе много доволен от проведените обществени съвети. 
„Успяхме да заработим заедно със специализираните граждански организации. Много по-
активно се обсъждаше информация и въпроси за околната среда, които досега не бяха 
попадали в общественото внимание", подчерта той.  
Скоро ще бъдат факт електронните обществени поръчки, обеща министър Роман Василев. 
Още днес трябва да бъде подписан договор с Европейската банка за възстановяване и 
развитие, благодарение на който ще бъде изготвен анализ и ще бъде предложен подход за 
изготвянето на конкретната електронна платформа.  
По думите на Екатерина Захариева, това ще доведе до милиони левове икономии.  
 



 

 

23 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Дата: 27.05.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/19862/1/1/Otpuskat-20-mln-lv-v-pomost-na-startirasti-kompanii-do-
kraya-na-godinata.html  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Над 100 стартиращи фирми от България и региона взеха участие в регионалния 
форум за рискови инвестиции, предприемачество и иновации Balkan Venture Forum.  
 
Заглавие: Отпускат 20 млн. лв. в помощ на стартиращи компании до края на годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 100 стартиращи фирми от България и региона взеха участие в регионалния форум 
за рискови инвестиции, предприемачество и иновации Balkan Venture Forum.  
Допълнителни 20 млн. евро ще бъдат отпуснати по програмата JEREMIE на стартиращи 
компании до края на годината. Това стана ясно на регионалния форум за рискови инвестиции, 
предприемачество и иновации Balkan Venture Forum.  
„Успешната стратегия за привличане на клиенти е спечелването на активни хора, тип „opinion 
markers”, който наистина да вярват в идеята”, каза основателят на SOHO Люба Христова, която 
се изяви като лектор.  
Към момента средствата по JEREMIE, които са в размер от 21 млн. евро, се менажират от 
двата български фонда за дялово инвестиране LAUNCHub и Eleven.  
По време на конференцията в София за първи път в България се събраха представители на 
водещи фондове за рискови инвестиции от целия свят. Над 100 стартиращи фирми от 
България и региона взеха участие във форума.  
 

http://economic.bg/news/19862/1/1/Otpuskat-20-mln-lv-v-pomost-na-startirasti-kompanii-do-kraya-na-godinata.html
http://economic.bg/news/19862/1/1/Otpuskat-20-mln-lv-v-pomost-na-startirasti-kompanii-do-kraya-na-godinata.html
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1091272  
Брой думи: 321  
 
 
Резюме: Срещи на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри 
практики през изтичащия програмен период 2007 - 2013 г." бяха проведени в общините Рила и 
Кочериново от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. На информационните 
събития се отдели специално внимание на основните и съпътстващи документи, свързани с 
подготовката и управлението на проекти, като Постановления на Министерския съвет, свързани 
с изпълнението на проекти, наръчници и ръководства, указания и методики и др.  
 
Заглавие: ОИЦ- Кюстендил подсеща за „Внедряване на иновации в предприятията"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Срещи на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри 
практики през изтичащия програмен период 2007 - 2013 г." бяха проведени в общините Рила и 
Кочериново от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. На информационните 
събития се отдели специално внимание на основните и съпътстващи документи, свързани с 
подготовката и управлението на проекти, като Постановления на Министерския съвет, свързани 
с изпълнението на проекти, наръчници и ръководства, указания и методики и др. Презентирани 
бяха и фазите на проектния цикъл - от идентифицирането на конкретен проблем или 
необходимост през формулирането на проектната идея на кандидата до разработването на 
проектно предложение в структуриран формат съгласно изискванията на Насоките за 
кандидатстване/Указанията за директно предоставяне по конкретната процедура. По време на 
презентацията бе подчертана важността на логическите елементи на проекта - цели, резултати, 
дейности и ресурси. Съществен акцент на срещите бяха и дискутираните често срещани 
затруднения и грешки при подготовката, и при изпълнението на проекти. Представени бяха и 
добри практики по проекти, финансирани с помощта на Структурните и Кохезионния фондове 
на Европейския съюз.  
Участниците получиха информация и за отворени за кандидатстване процедури по 
оперативните програми, като фокус бе поставен на схемата „Внедряване на иновации в 
предприятията", по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г.". Основната цел на тази процедура 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. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази 
процедура е 10 юли 2013 г., а пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по 
процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: 
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 
България: www.eufunds.bg.  
След Рила и Кочериново, Областен информационен център - Кюстендил ще проведе срещи на 
тема за пътя на успешния проект и в другите общини в област Кюстендил.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1091272
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/новини/58632/България-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-
еврофондовете  
Брой думи: 629  
 
 
Резюме: България рискува да изгуби 372 млн. евро от европейските фондове в края на 
годината. Това съобщава вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю 
за "Труд". Рискови са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна 
програма "Транспорт" няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
 
Заглавие: България рискува да загуби 372 млн. евро от еврофондовете  
Подзаглавие: До края на годината трябва да бъдат разплатени над един милиард евро  
Автор:  
Текст: България рискува да изгуби 372 млн. евро от европейските фондове в края на годината. 
Това съобщава вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю за "Труд". 
Рискови са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна програма 
"Транспорт" няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
До момента България има загубени 90 млн. евро по Програмата за развитие на селските 
райони, 5 млн. евро по програма "Рибарство" и 5.2 млн. евро по програмите за трансгранично 
сътрудничество.  
Загубата на средствата е по т.нар. правило n+2/n+3, според което заявеният бюджет за всяка 
година трябва да се усвои до две или три години след това.  
За да няма отписване на средства в края на годината трябва да бъдат разплатени над един 
милиард евро по всички програми, показват данните на финансовото министерство. Това е 
малксо вероятно да се случи, ако се има предвид нтрупания досега опит.  
Земеделската програма с най-много загуби  
Най-много европейски средства рискуваме отново да се загубят по Програмата за развитие на 
селските райони – около 100 млн. евро. Това е програмата с най-голям бюджет – 3.2 млрд евро.  
Целта за разплащане през 2013 г. е 398 млн. евро.От тях до май са разплатени 44 млн. евро 
публични средства, казва Цанова.Тя отчита, че темпото е бавно и изостава от прогнозите. "Ако 
се запази, рискът от автоматично отписване на средства е реален", смята вицепремерът по 
еврофондовете. Според нея причината е в липсата на искания за плащания от страна на 
получателите на средствата (бенефициентите). Общините имат проблем със забавянето в 
провеждането на обществените поръчки, докато земеделските производители, фермери и 
малки предприятия нямат достатъчен финансов ресурс за изпълнение на проектите си 
навреме, коментира Цанова.  
По думите й са предприети мерки за намаляване на загубите. Те са насочени към 
наддоговаряне на проекти, което ще доведе до повече авансови плащания, както и заявки за 
по-ранно възстановяване на суми по договори, които изтичат през 2014 г. Има и идея да се 
увеличи размерът на плащанията за агроекология.  
Още 272 млн. евро по шестте оперативни програми  
Към днешна дата загубата по шестте оперативни програми се оценяватна 272 млн. евро, казва 
Илиана Цанова. Според нея оптимистичната прогноза е с предложените мерки сумата да 
намалее до 113 млн. евро, а песимистичната - до 150 млн. евро.  
Основната мярка, която предприе служебният кабинет за намаляване на загубата от 
структурните и кохезионния фонд е тройно увеличаване на авансовите плащания, и вдигане на 
авансови и междинни плащания до 95%.  
Най-големият риск от оперативните програми е по "Регионално развитие", показват данните на 
финансовото министерство. То трябва да разплати около 250 млн. евро до края на годината. За 
да се минимализира загубата от европейски средства е предвидено прехвърлянето на големия 
европейски проект за строителството на северната скоростна тангента на София от програма 
"Транспорт" в "Регионално развитие", което трябва да се случи във вторник, обяви преди дни 
вицепремиерът и министърът по регионално развитие Екатерина Захариева.  
Другата мярка, която предстои да се предприеме, е да се прекрати изпълнението по 84 
договори с общините. По тях не е имало движение в последните 10 – 12 месеца, посочва 
Цанова. Тя уточнява, че това ще се случи след дискусия с местните власти. "Ако проектите в 
застой не се прекратят, рискуваме да има сериозна сума, която ще остане за сметка на 
националния бюджет. В същото време, заради липсата на плащания по тях, ще бъдат изгубени 

http://www.vlastta.com/новини/58632/България-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-еврофондовете
http://www.vlastta.com/новини/58632/България-рискува-да-загуби-372-млн-евро-от-еврофондовете
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европейски пари. Моментът е много деликатен и се надявам всички да подходят по национално 
отговорен начин", заявява Илияна Цанова.  
Другите рискови програми са "Човешки ресурси", където трябва да се разплатят около 150 млн. 
евро до края на годината, както и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", където 
под въпрос е разплащането на около 50 млн. евро.  
За да се спасят парите по "Човешки ресурси" и "Административен капацитет" се предвижда 
местене на пари вътре в програмите от мерките, по които няма интерес към тези, по които има, 
посочва Цанова.  
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43679_cbn_liderite_na_erp_i_crm_pazara_u_nas_sa_dosta_pred_drugi
te_igrachi/  
Брой думи: 410  
 
 
Резюме: В сферата на BI отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти е с 
равни позиции в едрия бизнес с първия, според CBN  
От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес софтуер се 
трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ).  
 
Заглавие: CBN: Лидерите на ERP и CRM пазара у нас са доста пред другите играчи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В сферата на BI отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти е с 
равни позиции в едрия бизнес с първия, според CBN  
От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес софтуер се 
трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) . Според агенцията за 
пазарни проучвания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., големият въпрос е как тези проекти са 
повлияли на обема на бизнеса и какви са пазарните позиции на основните и новите играчи в 
тези условия, а отговорът ще даде много скоро в 19-ото си поредно годишно национално 
изследване на българския ERP, CRM и BI пазар, което обхваща 88 компании, активни през 
последните 3 г.  
Предварителните резултати от проучването разкриват, че броят на  
ERP проектите  
е под прогнозния, въпреки договорите и парите по ОПРКБИ. Общо около 15 вендора са с нови 
клиенти, като за първи път български компании са с толкова голям пазарен дял, сподели CBN в 
блога си на 26 май. Същевременно обаче няколко интегратора са се оттеглили от пазара. 
Според агенцията, на ERP пазара у нас се очертава “едноличен абсолютен печеливш с 
огромна преднина”, но не уточнява дали става въпрос за интегратор, или за производител на 
ERP софтуер (най-вероятно има предвид вендор).  
В сферата на CRM софтуера  
отново има “едноличен лидер на първото място”, без предварително да става със сигурност 
ясно дали се говори за производители, или за интегратори (най-вероятно първото). Също така 
CBN съобщи, че вече в 35 икономически сектора в България има внедрени CRM решения на 
приблизително 10 вендора. “Клиентите с профил услуги остават абсолютно доминиращи, а 
производителите изостават чувствително. Индустрията с най-много внедрявания продължава 
да увеличава преднината пред останалите”, пише още в блога.  
Що се отнася до BI пазара,  
отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти е с равни позиции в едрия 
бизнес с първия, според агенцията. В допълнение става ясно, че почти няма разлика в броя на 
едрите и на малките и средни предприятия с внедрени BI решения, както и че този тип софтуер 
присъства в над 30 икономически сектора.  
“Инсталираните ERP, CRM и BI решения в бизнеса в България са един от най-важните фактори 
за определяне на нивото на конкурентоспособност на икономиката на страната - най-важната 
характеристика в условията на тежката икономическа, социална и образователна криза, в която 
е изпаднала държавата от 2008 г.”, коментира агенцията.  
Окончателните резултати от проучването, заедно с анализ и резултати за проектите по 
ОПРКБИ, ще станат налични в средата на юни.  
 

http://www.computerworld.bg/43679_cbn_liderite_na_erp_i_crm_pazara_u_nas_sa_dosta_pred_drugite_igrachi/
http://www.computerworld.bg/43679_cbn_liderite_na_erp_i_crm_pazara_u_nas_sa_dosta_pred_drugite_igrachi/


 

 

28 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
8
/2

0
1
3

 

Дата: 27.05.2013  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/44990.html  
Брой думи: 600  
 
 
Резюме: След като стана ясно, че ще загубим още 20 млн. евро по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) и те няма да бъдат усвоени от България, информацията се допълва от 
нови тревожни цифри.  
България рискува да изгуби още 372 млн. евро от европейските фондове в края на годината, 
съобщи вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю за Труд. Рискови 
са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна програма "Транспорт" 
няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
 
Заглавие: България губи 372 млн. евро от еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като стана ясно, че ще загубим още 20 млн. евро по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) и те няма да бъдат усвоени от България, информацията се допълва от 
нови тревожни цифри.  
България рискува да изгуби още 372 млн. евро от европейските фондове в края на годината, 
съобщи вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю за Труд. Рискови 
са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна програма "Транспорт" 
няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова.  
До момента България има загубени 90 млн. евро по Програмата за развитие на селските 
райони, 5 млн. евро по програма "Рибарство" и 5.2 млн. евро по програмите за трансгранично 
сътрудничество.  
Земеделската програма е с най-много загуби  
Най-много европейски средства рискуваме отново да се загубят по Програмата за развитие на 
селските райони – около 100 млн. евро. Това е програмата с най-голям бюджет – 3.2 млрд евро, 
допълва Медияпуул.  
Целта за разплащане през 2013 г. е 398 млн. евро.От тях до май са разплатени 44 млн. евро 
публични средства, казва Цанова.Тя отчита, че темпото е бавно и изостава от прогнозите. "Ако 
се запази, рискът от автоматично отписване на средства е реален", смята вицепремерът по 
еврофондовете. Според нея причината е в липсата на искания за плащания от страна на 
получателите на средствата (бенефициентите). Общините имат проблем със забавянето в 
провеждането на обществените поръчки, докато земеделските производители, фермери и 
малки предприятия нямат достатъчен финансов ресурс за изпълнение на проектите си 
навреме, коментира Цанова.  
По думите й са предприети мерки за намаляване на загубите. Те са насочени към 
наддоговаряне на проекти, което ще доведе до повече авансови плащания, както и заявки за 
по-ранно възстановяване на суми по договори, които изтичат през 2014 г. Има и идея да се 
увеличи размерът на плащанията за агроекология.  
Още 272 млн. евро по шестте оперативни програми  
Към днешна дата загубата по шестте оперативни програми се оценяватна 272 млн. евро, казва 
Илиана Цанова. Според нея оптимистичната прогноза е с предложените мерки сумата да 
намалее до 113 млн. евро, а песимистичната - до 150 млн. евро.  
Основната мярка, която предприе служебният кабинет за намаляване на загубата от 
структурните и кохезионния фонд е тройно увеличаване на авансовите плащания, и вдигане на 
авансови и междинни плащания до 95%.  
Най-големият риск от оперативните програми е по "Регионално развитие", показват данните на 
финансовото министерство. То трябва да разплати около 250 млн. евро до края на годината. За 
да се минимализира загубата от европейски средства е предвидено прехвърлянето на големия 
европейски проект за строителството на северната скоростна тангента на София от програма 
"Транспорт" в "Регионално развитие", което трябва да се случи във вторник, обяви преди дни 
вицепремиерът и министърът по регионално развитие Екатерина Захариева.  
Другата мярка, която предстои да се предприеме, е да се прекрати изпълнението по 84 
договори с общините. По тях не е имало движение в последните 10 – 12 месеца, посочва 
Цанова. Тя уточнява, че това ще се случи след дискусия с местните власти. "Ако проектите в 
застой не се прекратят, рискуваме да има сериозна сума, която ще остане за сметка на 
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националния бюджет. В същото време, заради липсата на плащания по тях, ще бъдат изгубени 
европейски пари. Моментът е много деликатен и се надявам всички да подходят по национално 
отговорен начин", заявява Илияна Цанова.  
Другите рискови програми са "Човешки ресурси", където трябва да се разплатят около 150 млн. 
евро до края на годината, както и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", където 
под въпрос е разплащането на около 50 млн. евро.  
За да се спасят парите по "Човешки ресурси" и "Административен капацитет" се предвижда 
местене на пари вътре в програмите от мерките, по които няма интерес към тези, по които има, 
посочва Цанова.  
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2069006  
Брой думи: 1105  
 
 
Резюме: Нов фонд ще подпомага частните инвеститори  
Нов фонд по програма "Конкурентоспособност" с ресурс от 20 млн. лв. ще бъде отворен в 
помощ на частните инвеститори. Фондът е инструмент по програмата за капиталови инвестиции 
в частния сектор JEREMIE. Парите ще бъдат предоставяни срещу дялове и акции от фирмите, 
без значение дали става дума за малки, средни или големи компании.  
 
Заглавие: Новини  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Lindner инвестира в бизнес парк в Тирана  
Немският холдинг "Линднер", който реализира в София първия бизнес парк, е започнал 
подобен проект и в албанската столица Тирана. Стойността на инвестицията е 20 млн. евро.  
Миналото лято е стартирало строителството на първите три сгради от комплекса, които ще 
бъдат завършени до края на 2014 г. Проектът предвижда изграждането на общо 17 сгради, 
всяка от които висока между 5 и 8 етажа. Две от зданията ще бъдат предназначени за паркинг 
на няколко нива. Очаква се всички фази на проекта да бъдат завършени в следващите 10 
години.  
"Албания е със стабилни финансови показатели, което я прави подходяща среда за 
инвеститорите", обясняват мениджърите на немската компания. Инфлацията в страната е 
ниска, а преките чужди инвестиции през последните 10 години са достигнали 2.42 млрд. евро.  
"Тирана бизнес парк" ще бъде построен в близост до летището – на 15 мин. с кола от центъра 
на града. За момента няма изграден градски транспорт до новия комплекс, но от компанията са 
предвидили осигуряването на транспортна връзка с вътрешността на албанската столица.  
Теренът, върху който ще се намира бъдещият модерен бизнес комплекс, е 210 дка. Ще има 200 
000 кв.м застроени площи – офиси, складове и др. Предвидено е пространство за много зелени 
площи, където работещите в комплекса да прекарват свободното си време.  
Бизнес паркът ще осигури близо 25 000 кв.м офис площи, в които ще могат да работят около 
1800 души. Броят на паркоместата, които ще се намират под земята, е 220.  
Нов фонд ще подпомага частните инвеститори  
Нов фонд по програма "Конкурентоспособност" с ресурс от 20 млн. лв. ще бъде отворен в 
помощ на частните инвеститори. Фондът е инструмент по програмата за капиталови инвестиции 
в частния сектор JEREMIE. Парите ще бъдат предоставяни срещу дялове и акции от фирмите, 
без значение дали става дума за малки, средни или големи компании. Условието е да има 
намерен поне един източник на финансиране и проектът да бъде одобрен от фонда. Новият 
коинвестиционен инструмент беше представен от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев и директора "Регионално бизнес развитие" в Европейския 
инвестиционен фонд (който управлява средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони. 
Средствата ще бъдат осигурени от резерви, които не са били усвоени по други схеми на 
програма "Конкурентоспособност".  
Пускат в експлоатация Дунав мост 2  
На 14 юни ще бъде официално открит вторият мост между България и Румъния. Това 
съобщиха от президентството след срещата между българския държавен глава Росен 
Плевнелиев и румънския премиер Виктор Понта. По време на престоя си в Брюксел 
Плевнелиев се е срещнал и с гръцкия премиер Андонис Самарас, който е обещал следващия 
месец да бъде завършен и друг значим инфраструктурен проект – проходът Маказа, който ще 
осъществи нова връзка с южната ни съседка. "Това е важен стратегически за България и 
Европа коридор", подчертал българският президент по време на срещата.  
Губим 50 млрд. лв. от административни грешки  
През последните 14 години администрацията се е провалила в над 40% от дейностите си при 
възлагане на обществените поръчки, което е коствало загуби най-малко от 50 млрд. лв. Това 
показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), обхващащ периода 1998 - 2012 г. 
Само за 2011 г. нарушения има при 60% от общия брой на проверените процедури за 
възлагане на обществените поръчки и за около 73% от стойността им. Ефективно 
изразходваните публични пари за същия период са около 31.4 млрд. лв. От направения преглед 
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от ИПИ се вижда, че за 2011 г. нарушения има при 60% от общия брой на проверените 
процедури за възлагане на обществените поръчки и за около 73% от стойността им. От 
института посочват, че тази информация се базира на последния наличен отчет на Агенцията 
за държавна финансова инспекция, според който общо за годината са били проведени 821 
процедури на стойност над 1 млрд. лв. По тях установените нарушения са общо 2458.  
Летище София спечели награда за зелено строителство  
Sofia Airport Center (SAC) спечели наградата за зелено и устойчиво строителство в Централна и 
Източна Европа от международния конкурс SEE Green Building Awards.  
Събитието е проведено в Букурещ, а в журито са участвали 25 международни експерти в 
сферата на строителството, недвижимата собственост и финансите. Бизнес комплексът, който 
се управлява от Tishman International, е бил отличен като един от най-устойчивите проекти в 
региона, допринесли за развитието на пазара като цяло.  
Журито, оценило проектите, е включвало 25 утвърдени международни експерти в сферата на 
строителството, недвижимата собственост и финансите.  
"Този успех не бихме могли да постигнем без участието на нашите партньори и 
подизпълнители. Заедно с всички тях ние реализирахме този модерен проект, в който са 
използвани най-новото поколение сградни инсталации и системи. По този начин комплексът 
предоставя здравословна и приятна работна среда", сподели Алън Д. Леви, президент на 
Tishman International.  
Отлагат реставрацията на античния комплекс "Сердика"  
Вторият и третият етап от дейностите по реставриране на античния комплекс "Сердика" ще 
бъдат отложени, тъй като ценовите оферти на кандидат-изпълнителите са твърде високи. 
Предложената сума от единствения участник, изпълнил изискванията на конкурса, е с 4 млн. 
лв. по-висока от очакваната. Офертата на ДЗЗД "Сердика 2013" ("Главболгарстрой", ЕКСА) е 14 
млн. лв. Останалите фирми, подали документи за участие в конкурса, са ДЗЗД "Обединение 
АККК Сердика" (в което влизат "Джи Пи груп", "Реставрация", "ЕМ - Емил Митев" ЕТ), 
обединение "Антик" ("Стройинженеринг", ПСГ) и обединение "Ларго билд Сердика" (ВИ ДЖИ ЕЙ 
СИ, "Съником", "Станилов", "Ремстрой"). Плановете предвиждаха до края на годината да бъдат 
интегрирани разкритите вече останки от възрожденския период и Средновековието в общо 
подземно пешеходно пространство от 19 хил. кв.м. Първата част от обекта, включваща 
реконструкцията на пешеходната зона на ларгото,беше спечелена от "Главболгарстрой". В 
рамките на 6 месеца обектът беше завършен за сумата 1.8 млн. лв.  
Засилен интерес към офис площите в Европа  
Изграждането на нови офис площи в Европа е сред приоритетните инвестиции в пазара на 
недвижими имоти на Стария континент. Това се посочва в анализ на компанията Patrizia 
Immobilien, цитиран от investor.bg. Очаква се до 2017 г. на европейския пазар да се появят 11 
млн. кв.м нови офиси, въпреки че нивата на неусвоените площи са нараснали сериозно на 
много места през последните няколко години. Градът, където се отчита най-висока активност в 
тази посока, е Варшава, където през следващите 5 години се очаква обособяването на 900 000 
кв.м нови офисни пространства. "Ключовите инвеститори трябва да се концентрират върху 
сравнително нискорискови пазари като Лондон. Инвеститорите, които обаче търсят риск, имат 
възможности и на пазари като Дъблин, които в момента все още изпитват икономически 
трудности", отбелязват авторите на проучването. Между 2007 и 2012 г. средният дял на 
неусвоените офиси на всички 27 пазара е 3.6%. Само в Стокхолм и четирите най-големи пазара 
в Германия - Берлин, Мюнхен, Хамбург и Франкфурт, няма увеличение. Сред градовете с най-
висок дял са Будапеща (от 10.2% на 21.4%), Дъблин (от 11.3% до 21.4%) и Барселона (от 5.3% 
до 15.4%).  
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Дата: 27.05.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/видинският-бизнес---12-млн-лв-по-оп-
конкурентоспособност-news45424.html  
Брой думи: 268  
 
 
Резюме: Видинският бизнес договори над 12 млн. лв. по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център по еврофондовете. 
Сумите са за сключени 9 договора. Специалистите от Областния информационен център по 
еврофондовете стартираха кампания по популяризиране на процедурата "Внедряване на 
иновации в предприятията".  
 
Заглавие: Видинският бизнес - 12 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Видинският бизнес договори над 12 млн. лв. по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център по еврофондовете. 
Сумите са за сключени 9 договора. Специалистите от Областния информационен център по 
еврофондовете стартираха кампания по популяризиране на процедурата "Внедряване на 
иновации в предприятията". 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, 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 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, уточняват от Областния център. От видинското 
кметство отчитат, че сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
са за над 7 409 млн. 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 вече е закупена и 
монтирана мобилна сцена, съвременна озвучителна и осветителна техника.  
Преди дни в община Видин бяха отворени офертите за изработка на сценични костюми за 
провеждането на традиционния фестивал на изкуствата"Дунавски вълни".  
източник:БТА  
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