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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.5.2013 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: 29 

 вестници, от които: 3 

 - национални 1 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 26 

Общо за деня 29 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.05.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 10,11  
Брой думи: 2436  
 
 
Резюме: Никола Стоянов пое поста изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) през март тази година. Завършил е 
91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в София и право в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". Има магистърска степен по немско право за чужденци, 
както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-Maximilians-Universitat 
Munchen. От 2004 г. е основател и съдружник на "Лотсе" ООД - консултантска фирма в областта 
на насърчаването на експорта и интернационализацията с офиси в Италия, Турция и Румъния. 
Дружеството е партньор за Югоизточна Европа на национални агенции за подкрепа на експорта в 
редица държави. Със Стоянов разговаряме за наследените проблеми и за плановете му за 
развитие на агенцията.  
 
Заглавие: Никола Стоянов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия: Мястото на агенцията е между 
министерството и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Никола Стоянов пое поста изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) през март тази година. Завършил е 
91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в София и право в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". Има магистърска степен по немско право за чужденци, 
както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-Maximilians-Universitat 
Munchen. От 2004 г. е основател и съдружник на "Лотсе" ООД - консултантска фирма в областта 
на насърчаването на експорта и интернационализацията с офиси в Италия, Турция и Румъния. 
Дружеството е партньор за Югоизточна Европа на национални агенции за подкрепа на експорта в 
редица държави. Със Стоянов разговаряме за наследените проблеми и за плановете му за 
развитие на агенцията.  
Отпускането на средства за Националния иновационен фонд трябва да бъде съобразено със 
заложения период на проектите, тоест за следващите три години.  
Направихме нови критерии за подбор на фирми, които ще изпращаме на изложения, за да 
стимулираме тези, които имат реален експортен потенциал.  
През следващите 12 месеца ще организираме участия на наши производители в около 20 
панаира.  
Какви проблеми наследихте, когато поехте поста през март, и кои бяха най-спешните ви задачи?  
- Основният проблем според мен е в това, че като цяло на Агенцията е липсвала визия и 
стратегия за развитието. Предполагам, че основната причина за това е, че тя е била и междинно 
звено по "Конкурентоспособност" допреди една година. Тази дейност е била свързана с 
изключително голям обем от работа и фокусът на самата агенция се е изместил, като тя е 
загубила поглед за нещата, които всъщност трябва да прави, които са приоритет.  
Другият проблем, който заварих, е в липсата на финансови средства. При нас голяма част от 
дейностите се изпълняват със средствата по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
(ОПК). Отчетите ни са чакали верификация от управляващия орган в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) много дълго време, над една година, и поради 
липса на финансов ресурс агенцията не е имала възможност да провежда планираните 
дейности. Миналата година са реализирани много малко промоционални прояви - няколко 
търговски мисии и панаирът. Основната задача беше да се задейства механизмът, което успяхме 
да направим, и към настоящия момент разплатихме дължимите суми към организаторите на 
панаирите и други изпълнители. Получихме и удължение от 12 месеца, защото крайният срок на 
проекта "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран по 
ОПК, беше 21 април 2013 г., а оставаха неусвоени около 60% от общия бюджет на проекта. За 
три години от 27 млн. лв. са били усвоени около 10 - 12 млн. лв.  



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

Сега очакваме и промяната, с която се разрешава авансовите средства да са много повече от 
20%. В нашия случай обаче това зависи от бюджета на министерството, защото освен 
средствата от Европа има и съфинансиране от държавата. От общия бюджет на проекта 18 млн. 
лв. са предвидени за организиране на национални участия на българските предприятия на 
международни панаири и специализирани изложби. Сега например приключихме процедурата по 
набирането на кандидати за участие в Международното изложение за храни и напитки ANUGA, 
което ще се проведе в Германия през октомври, и ще получим фактура от този панаир след 
приключване на проявата, т.е. ние трябва сега да платим, октомври да отидем на панаир, 
ноември да направим отчет и колкото и да са бързи в управляващия орган, ще ни възстановят 
парите през януари или февруари, т.е. след половин година. Така че, ако няма оборотни 
средства междувременно, ние трябва да изчакаме началото на следващата година, за да 
започнем да планираме нови участия в панаири. Всъщност това е бил проблемът - липса на 
оборотни средства. Иначе парите ги има. Така че сега очакваме да разберем с колко могат да ни 
вдигнат аванса. И 20% още да ни дадат, което е около 5 млн. лв., ще ни стигне да задвижим 
нещата.  
Успяхте ли да се разплатите с организаторите на панаири за старите участия?  
- Да, вече всички стари плащания са изчистени. В интерес на истината през декември и 
министерството е превело пари от своя бюджет и сме се разплатили с всички. Това са 
чуждестранни панаири, положението беше много сериозно, бяхме заплашени от съдебни 
производства. В момента всичко е платено, както и задълженията ни към фирми.  
Вече сме готови с нова програма, през следващите 12 месеца ще организираме участия на 
нашите производители в около 20 панаира. В момента обсъждаме начина на провеждането на 
търговските мисии, като целта е да включим в тях повече компании. По проекта за 
интернационализацията остава да се направят още 45 мисии. Вероятно ще правим паралелни 
мисии за отделни сектори, защото има ограничение за броя на участниците. Може да 
организираме успоредни мисии - например мултисекторна и хранителна промишленост, които ще 
отиват по едно и също време в една и съща държава.  
Ще успеете ли да си изпълните заложените дейности по проекта?  
- При панаирите, понеже там няма ограничения за броя на участниците, ще направим по-малко 
панаири, но с много повече участници. Проблемът там е, че се заявява място много по-рано и то 
се запазва. И дори по-късно да поискаш повече място, вече няма. След като програмата ни бъде 
одобрена, експертите ни ще влязат във връзка с всички браншови камари, ще се свържем и 
директно с фирми и ще ги помолим да направят предварителна заявка кой на какъв панаир и на 
коя търговска мисия би искал да отиде. Особено за панаирите, за да можем да заявим 
достатъчно площ. Защото на предстоящия панаир през октомври например имаме над 50 
кандидати, но ние ще можем да заведем 35-36 фирми с оглед изложбената площ, която заявихме 
предварително.  
Направихте ли някакви структурни или организационни промени в самата агенция?  
- Предстои да променим структурата. След преминаването на функциите на ИАНМСП като 
междинно звено по "Конкурентоспособност" към Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към МИЕТ структурата е направена доста хаотично, разпределянето на 
служителите не е било обмислено в детайли. Сегашната промяна на структурата ще бъде 
извършена на два етапа. Първо с вътрешна заповед, която се надявам скоро да е факт, тоест ще 
бъде направено оптимално разпределение с оглед приоритетите в дейността на Агенцията и 
бройката на служителите. Вторият етап на промените ще може да се извърши с постановление 
на Министерския съвет, тоест, след като има правителство. За момента няма да искаме 
увеличаване на бройките. Ще гледаме първо в този състав да се стиковаме и да свършим повече 
работа. В момента в агенцията работят 55 служители, до миналата година са били 280, но 
повечето са преминали към ГД ЕФК към МИЕТ.  
Отчитайки важността на активния диалог между Агенцията и предприятията, действаме по 
създаването на ново звено, което засега има работно название "Комуникации". То ще е 
съставено от нашите служители "браншовици", т.е. хора, които ще отговарят за конкретен бранш. 
Техните задачи ще бъдат да посещават фирмите на място, да проучват проблемите им и заедно 
да търсим тяхното разрешаване. До момента цялата комуникация е минавала основно през 
браншови камари и организации. Някои от тях са по-активни, други не толкова, като това 
невинаги отговаря на приоритетността на отделни браншове. По този начин ние научаваме за 
проблемите на браншовата организация, но не и за проблемите на фирмите, което все пак е по-
различно. Така че със създаването на такова звено или отдел целим нашите служителите, които 
са в директен контакт с фирмите, да получават от тях предложения, препоръки, които чрез нас да 
се свеждат към министерството.  
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Съответно пак чрез нас фирмите да получават отговори на поставените от тях въпроси, да 
разберат за направеното по конкретни случаи. Според мен мястото на агенцията е между 
министерството, което прави политиките, и бизнеса. Трябва да сме този активен посредник, 
който да е в контакт и с двете страни и през който се осъществява комуникацията.  
Какво се случва с Националния иновационен фонд, за който в момента се водят съдебни дела?  
- Предходната сесия по НИФ се е провела през 2008 г., тоест от години не са обявявани 
конкурсни сесии. Финансирането за провеждане на сегашната, шеста, сесия е било одобрено в 
края на август м.г., т.е. са оставали четири месеца за цялото й организиране, обявяване, подбор 
на кандидати, чакане на обжалване и разплащане. Целият този обем от дейности е трябвало да 
бъде извършен до 31 декември, тъй като в противен случай неразплатените средства е трябвало 
да бъдат върнати обратно в бюджета. Служителите тук са положили изключителни усилия да 
успеят, защото процедурата е твърде сложна от гледна точка на администриране. Ако е имало 
някакви пропуски, те се дължат на много кратки срокове, в рамките на които е свършен голям 
обем от работа.  
А защо не е организирано по-навреме?  
- Проблемът винаги е един и същ - защото по това време на годината в бюджета няма пари. Вече 
след средата на годината, след като влязат данъци, когато са ясни приходите в бюджета, тогава 
могат да се правят планове за отпускане на средствата. Миналата година през август са били 
отпуснати 5 млн. лв. за иновационния фонд, което е било късно с оглед сроковете, в които е 
трябвало да бъде проведена конкурсната сесия. Считам, че като цяло схемата не е обмислена в 
детайли. Не е удачно отпускането на средства за една година, защото проектите са тригодишни. 
Дори по шеста сесия сме поели ангажименти за още 9 млн. лв., които реално в момента ги 
нямаме. Ако бъде отпуснат предвиденият за тази година бюджет, ние ще разплатим, каквото 
има, но остатъка пак трябва да върнем. И по този начин ще се действа догодина и след две 
години, защото проектите са до 2015 г. Отпускането на средства за НИФ трябва да бъде 
съобразено със заложения период на проектите, тоест за следващите три години и съответно 
броят на одобрените за финансиране на проекти да отговаря на общия бюджет. Ще предложим 
схемата да се промени. В момента има проектозакон за иновациите, не се знае дали 
иновационният фонд ще остане при нас, обмисля се свързването на научния фонд с 
иновационния и последващо прилагане на тези иновации в бизнеса. Хубаво е да има 
систематика.  
Каква обратна информация получавате от фирмите, какво им пречи да работят?  
- Получаваме различни запитвания, писма с изложени конкретни казуси и проблеми. Това, което 
особено ги тревожи в момента, е, че през последната година проведохме много малко 
промоционални прояви, а те са важни за бизнеса, за развитието на експортната дейност. 
Участията в международни панаири, изложби, търговски мисии, разходите, които поемаме за тях, 
са добра подкрепа за нашите производители. Именно поради ефекта от тази подкрепа 
планираме да проведем широка информационна кампания, повече фирми да научат за 
възможността, която предоставя агенцията. Имало е упреци в миналото, че все едни и същи 
фирми участват в организираните от нас национални щандове на международните панаири. Така 
се получава, защото едни и същи фирми кандидатстват. Те ни познават, знаят, че е добре и 
кандидатстват постоянно, другите не се интересуват и съответно не кандидатстват. Като цяло 
българските фирми не са достатъчно активни. Ние от наша страна ще започнем постепенно да 
предлагаме повече услуги, като, разбира се, отчитаме спецификите на българската икономика. 
Докато другите подобни агенции в чужбина вече не залагат толкова на обучение, колкото на 
директни мерки за интернационализация, ние обаче ще трябва да наблегнем и на обученията, 
защото много фирми още не са готови за експорт. В днешно време всеки се стреми да изнася, 
какво остава за малка държава с ниска покупателна способност като България. Това ще е 
основният ни фокус. Чрез услугите, които предлагаме - организиране на национални участия в 
панаири, търговски мисии, обучения, планираме да извършваме и директни търсения на 
търговски партньори - да постигнем максимален резултат с използване на средствата, с които 
разполагаме. Конкретният измерител за нашата дейност ще е ръст на износа. Програмата ни за 
предстоящите участия на нашите производители в международните панаири и търговски мисии 
за октомври, ноември и декември например е много наситена и очаквам в началото на 
следващата година вече да има ръст.  
Истина е, че средствата, с които реализираме мерките за насърчаване на експорта, не са 
толкова много. В Австрия например, която е голяма колкото нас, тяхната агенция разполага с 
бюджет в размер на 72 млн. евро, допълнително от финансовото им министерство се отпускат 
още около 20 млн. евро и със средства от спонсори те разполагат с около 120 - 130 млн. евро. 
Нашата агенция работи с бюджет от около 1 млн. евро годишно. Факт е, че ако имаш 100 лв. и 
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можеш да изпратиш 100 фирми на панаири тази година, с 1000 лв. ще изпратиш 1000 фирми и 
ефектът ще е десетократен. Ние обаче трябва да положим максимални усилия в подкрепа на 
нашите предприятия.  
Как ще стане това?  
- Ще изпращаме първо най-добрите фирми, които са най-подготвени, така че при тях шансът за 
успех да е най-голям. Наскоро направихме и нови критерии за подбор на фирми, които ще 
изпращаме. Приложихме ги за първия панаир през октомври и отзвукът е положителен, въпреки 
че в началото нашите експерти се притесняваха дали изискванията няма да са много високи и 
как ще реагират фирмите. Но на практика ние намалихме административните изисквания, в това 
число предоставяне на конкретни документи, които те трябваше да вадят специално за това 
кандидатстване, изготвихме точкова система (от 100 точки), за да стимулираме да дойдат 
фирми, които имат реален експортен потенциал. Точковата система е от четири групи. Първата е 
"Експортен капацитет", където се дават точки, ако през последните 12 месеца фирмата е 
осъществила износ, участвала е на панаир на собствени разноски, има служител с 
външнотърговски опит или служител, който говори английски или език, характерен за съответния 
пазар. Втората група е "Маркетинг", където се оценява дали фирмата има интернет сайт на 
английски или дали има опаковка. Третата група са "Сертификати и награди", а четвъртата е 
"Административни изисквания", където например даваме 4 точки, ако фирмата си подаде 
документите онлайн, 4 точки, ако кандидатства за пръв път, още 4, ако е регистрирана на нашия 
експортен портал, който дава много възможности, но все още не се използва активно от 
компаниите. Имаме база данни с 300 хил. фирми, от тях 2000 са се регистрирали на портала и 
150 - 200 са активните. Истина е, че има много възможности, които фирмите все още не 
използват активно. Ние ще се опитаме от наша страна да направим процедурите по-лесни. В 
настоящия момент сме в подготовка за кандидатстване и по един проект на оперативна програма 
"Административен капацитет", чрез който искаме да си помогнем за цялостната цифровизация. 
Една от целите е осигуряване на възможността за онлайн кандидатстване и подаване на 
документи с електронен подпис. Така че ще гледаме, от една страна, максимално да улесним 
процедурите за фирмите, от друга, ще преценяваме много внимателно избора на панаирите и 
търговските мисии, какви други услуги да предлагаме. За фирмите ще остане да са максимално 
активни. В рамките на 12-те месеца на проект "Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия" ще тестваме някои от мерките, които искаме да внедрим, да видим как 
ще работят и да ги заложим за следващия проектен период 2014 - 2020 г. Надявам се тогава 
вече с опита, който имаме, да можем да стартираме навреме и повече фирми да могат да се 
възползват от нашите услуги.  
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Регионални печатни медии 
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Страница: 20  
Брой думи: 703  
 
 
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 
Министерския съвет.  
 
Заглавие: Служебният кабинет "Райков" похвали себе си на заключителна 
пресконференция: Успокоихме чуждите инвеститори, оставяме приватизацията на БДЖ на 
Орешарски, над 50% от пасищата са раздадени на "свои" хора, а не на фермери  
Подзаглавие: Вицепремиерът Екатерина Захариева: Върнахме доверието на хората, в повечето 
сектори оставяме добра основа  
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 Министерския 
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 осветлена 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 вчерашиния 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.  
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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 
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. Станков 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.  
28.05.2013 г.  
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Дата: 27.05.2013  
Източник: в. Черноморски фар, Бургас  
Страница: 17  
Брой думи: 73  
 
 
Резюме: Бургас - 29.05.2013 г. Хотел Аква Зала «Амфибия»  
 
Заглавие: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА  
Подзаглавие: С променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време на 
информационния ден във  
Автор:  
Текст: Бургас - 29.05.2013 г. Хотел Аква Зала «Амфибия»  
Подробности можете да намерите на www.opcompetitiveness.bg и на www.beeclff.org Вход 
свободен.  
Информационните дни се осъществяват по Проект BG161 РО003-5.0.01-0004: .Осигуряване на 
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансиран по приоритетна 
ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма .Развитие ма конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013, съфинансирвна от Европейския съюз чрез Европейския 
фона за регионално развитие.  
27.05.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 28.05.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/05/28/news14012325.html  
Брой думи: 563  
 
 
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, цитиран от в. "Сега".  
 
Заглавие: Рискуваме да загубим 750 млн. лв. от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
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, цитиран от в. "Сега".  
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 
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.  
 

http://banks.dir.bg/2013/05/28/news14012325.html
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Грози-ни-опасност-да-загубим-750-млн-лева-от-
Брюксел_l.a_i.436885_at.1.html  
Брой думи: 563  
 
 
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, а още 100 млн. евро - от 
програмата за развитие на  
селските райони. Това показва анализът за рисковите проекти на служебния министър на 
еврофондовете Илияна Цанова, цитиран от в. "Сега".  
 
Заглавие: Грози ни опасност да загубим 750 млн. лева от Брюксел  
Подзаглавие: Към 1 май България е договорила близо 105% от ресурса на еврофондовете, но 
реално изплатени са едва 38,5%  
Автор:  
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, цитиран от в. "Сега".  
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 
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. 

http://www.econ.bg/Новини/Грози-ни-опасност-да-загубим-750-млн-лева-от-Брюксел_l.a_i.436885_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Грози-ни-опасност-да-загубим-750-млн-лева-от-Брюксел_l.a_i.436885_at.1.html


 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

Дата: 28.05.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Какво-представлява-ОП-Иновации-и-конкурентоспособност-
_l.a_i.437028_at.1.html  
Брой думи: 580  
 
 
Резюме: Икономическото министерство публикува първоначален вариант на Оперативната 
програма „Иновации  
и конкурентоспособност“.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката.  
 
Заглавие: Какво представлява ОП "Иновации и конкурентоспособност“?  
Подзаглавие: Икономическото министерство публикува първоначален вариант на програмата  
Автор:  
Текст: Икономическото министерство публикува първоначален вариант на Оперативната 
програма „Иновации и конкурентоспособност“. Интервенциите от европейските структурни 
фондове през следващия програмен период трябва да осигурят интелигентност, растеж, 
ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази логика, те са обособени в няколко 
основни приоритета – технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност 
на предприятията, зелена и енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и 
популяризиране на икономиката, обясняват от МИЕТ.  
Интервенциите на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се 
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към 
секторите, генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно 
ориентираните сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, 
електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и 
компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде 
намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в българската експортна 
листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, 
добавящи  
по-висока стойност на производството.  
Първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов 
инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните 
условия и необходимост. Структурата на първоначалния вариант на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ предвижда три приоритетни оси:  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и  
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на нисковъглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 
включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 

http://www.econ.bg/Новини/Какво-представлява-ОП-Иновации-и-конкурентоспособност-_l.a_i.437028_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Какво-представлява-ОП-Иновации-и-конкурентоспособност-_l.a_i.437028_at.1.html


 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

през новия програмен период 2014-2020, обясняват от министерството. Стратегията осигурява 
базата за приоритизирането на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на системата на 
научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за координиране 
на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на партньорство по 
линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. Обект 
на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за  
широколентов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава 
рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на 
иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. Използването на 
иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на стратегията.  
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет 
страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-1193-287.html.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1788109  
Брой думи: 609  
 
 
Резюме: София. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува 
първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 
2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна специализация, съобщиха от ведомството. 
Първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 
публикуван на следния интернет адрес 
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276.  
 
Заглавие: Публикуван е първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува 
първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
– 2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна специализация, съобщиха от 
ведомството. Първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ е публикуван на следния интернет адрес 
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.  
Интервенциите на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се 
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към 
секторите, генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно 
ориентираните сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, 
електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и 
компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде 
намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в българската експортна 
листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, 
добавящи по-висока стойност на производството. Първоначалният вариант на оперативната 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда възможност за подкрепа и на 
стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат 
застъпени заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото 
им използване съобразно конкретните условия и необходимост.  
Структурата на първоначалния вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда 
три приоритетни оси:  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 

http://www.focus-news.net/?id=n1788109


 

 

20 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020. Стратегията осигурява базата за приоритизирането на 
оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, обхващайки няколко основни 
въпроса. Сред тях са модернизацията на системата на научноизследователската и 
иновационната дейност, създаването на механизми за координиране на политиките в областта 
на науката и иновациите, както и установяването на партньорство по линия на Европейския 
стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. Обект на стратегията са и 
възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп, за цифров растеж и 
за екологични иновации. Документът очертава рамковите условия за разработване на 
биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната 
промишленост и селското стопанство. Използването на иновационния потенциал на морето и 
крайбрежните ивици също е обект на стратегията.  
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет 
страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-1193-287.html.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/visokotehnologichnite-proizvodstva-shte-sa-prioritet-v-op-
inovacii-i-konkurentosposobnost,151797/  
Брой думи: 505  
 
 
Резюме: Новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия 
програмен период 2014-2020 година ще бъде насочена към секторите на икономиката, 
генериращи растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните 
отрасли, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и 
електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и 
дизайн, творчески индустрии и здравен туризъм.  
 
Заглавие: Високотехнологичните производства ще са приоритет в ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Акцентът до 2020 г. ще е върху внедряването на иновативни продукти и 
повишаването на производителността на предприятията  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия 
програмен период 2014-2020 година ще бъде насочена към секторите на икономиката, 
генериращи растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните 
отрасли, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и 
електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и 
дизайн, творчески индустрии и здравен туризъм.  
За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Това е записано в първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ за следващия програмен период 2014-2020 година, която МИЕТ 
публикува.  
Три са приоритетните оси в първоначалния вариант на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“. В новата програма ще се постави акцент върху внедряването на 
иновативни продукти, повишаването на производителността и ефективността на малките и 
средни предприятия и подпомагането им от фондове за начално финансиране, гаранционни 
инструменти и други.  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне чрез създаване на иновационни паркове, 
центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на 
концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок 
потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, финансови 
инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на предприятията. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична 
модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ ще подпомага достъпът на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще става чрез финансови посредници и включва 
дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Основни приоритети на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще са 
модернизацията на системата на научноизследователската и иновационната дейност, 
създаването на механизми за координиране на политиките в областта на науката и иновациите, 
както и установяването на партньорство по линия на Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури.  
Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов 
достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава рамковите условия за 
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разработване на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на иновационните дейности в 
хранителната промишленост и селското стопанство. Използването на иновационния потенциал 
на морето и крайбрежните ивици също е обект на стратегията.  
Първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 
следващия програмен период предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия 
с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със 
схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване 
съобразно конкретните условия и необходимост.  
Първоначален вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 
публикуван тук  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/нови-иновативни-и-високотехнологични-експортни-фирми-ще-
получават-евросубсидии-news206896.html  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: Фирми с иновативни и с експортно-ориентирани производства ще бъдат финансирани 
от 2014 г. по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", чийто 
първоначален вариант бе публикуван http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276 
от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във вторник  
 
Заглавие: Нови иновативни и високотехнологични експортни фирми ще получават 
евросубсидии  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фирми с иновативни и с експортно-ориентирани производства ще бъдат финансирани от 
2014 г. по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", чийто 
първоначален вариант бе публикуван http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276 
от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във вторник.  
Тези субсидии, чийто размер обаче тепърва ще се уточнява, трябва да осигурят интелигентност, 
растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Средствата ще бъдат насочени приоритетно за 
технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, 
зелена и енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на 
икономиката.  
Специално внимание в документа е отделено на информационните и комуникационните 
технологии, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, 
автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен 
туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Първоначалният вариант на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 
предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов 
инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните 
условия и необходимост.  
Програмата ще има три оси за финансиране. Ос 1 "Иновации и предприемачество" ще подкрепя 
разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в 
научно-изследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура 
и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством 
създаване на иновационни паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на 
иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за 
развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и 
износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове 
за съфинансиране) и други.  
Ос 2 "Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност" ще бъде насочена към подобряване 
материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и ефективността на 
МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, въвеждане на ниско-
въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 "Финансови инструменти" адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос включва дялови и дългови инструменти като 
инструмент за съфинансиране, фондове за начално финансиране, гаранционен инструмент, 
финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, чийто работен вариант също е изготвен от икономическото 
ведомство.  
 

http://www.mediapool.bg/нови-иновативни-и-високотехнологични-експортни-фирми-ще-получават-евросубсидии-news206896.html
http://www.mediapool.bg/нови-иновативни-и-високотехнологични-експортни-фирми-ще-получават-евросубсидии-news206896.html
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14016302  
Брой думи: 596  
 
 
Резюме: МИЕТ публикува първоначален вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна 
специализация. Първоначалният вариант на програмата може да се види на следния интернет 
адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276. Интервенциите от 
европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва да осигурят 
интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. 
 
Заглавие: МИЕТ за иновациите, конкурентоспособността и интелигентната специализация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МИЕТ публикува първоначален вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна 
специализация.  
Първоначалният вариант на програмата може да се види на следния интернет адрес: 
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.  
Интервенциите на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се 
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към 
секторите, генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно 
ориентираните сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, 
електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и 
компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм.  
За да бъде намален дялът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов 
инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните 
условия и необходимост.  
Структурата на първоначалния вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда 
три приоритетни оси:  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 
включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=14016302
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Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020.  
Стратегията осигурява базата за приоритизирането на оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на 
системата на научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за 
координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на 
партньорство по линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски 
инфраструктури. Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за 
широколентов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации.  
Документът очертава рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както 
и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. 
Използването на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на 
стратегията.  
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет 
страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-1193-287.html.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14015999  
Брой думи: 505  
 
 
Резюме: Новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия 
програмен период 2014-2020 година ще бъде насочена към секторите на икономиката, 
генериращи растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните 
отрасли, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и 
електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и 
дизайн, творчески индустрии и здравен туризъм. 
 
Заглавие: Високотехнологичните производства ще са приоритет в ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Акцентът до 2020 г. ще е върху внедряването на иновативни продукти и 
повишаването на производителността на предприятията  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия 
програмен период 2014-2020 година ще бъде насочена към секторите на икономиката, 
генериращи растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните 
отрасли, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и 
електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и 
дизайн, творчески индустрии и здравен туризъм.  
За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Това е записано в първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ за следващия програмен период 2014-2020 година, която МИЕТ 
публикува.  
Три са приоритетните оси в първоначалния вариант на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“. В новата програма ще се постави акцент върху внедряването на 
иновативни продукти, повишаването на производителността и ефективността на малките и 
средни предприятия и подпомагането им от фондове за начално финансиране, гаранционни 
инструменти и други.  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне чрез създаване на иновационни паркове, 
центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на 
концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок 
потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, финансови 
инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на предприятията. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична 
модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ ще подпомага достъпът на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще става чрез финансови посредници и включва 
дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Основни приоритети на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще са 
модернизацията на системата на научноизследователската и иновационната дейност, 
създаването на механизми за координиране на политиките в областта на науката и иновациите, 
както и установяването на партньорство по линия на Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури.  
Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов 
достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава рамковите условия за 
разработване на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на иновационните дейности в 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14015999
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хранителната промишленост и селското стопанство. Използването на иновационния потенциал 
на морето и крайбрежните ивици също е обект на стратегията.  
Първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 
следващия програмен период предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия 
с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със 
схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване 
съобразно конкретните условия и необходимост.  
Първоначален вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 
публикуван тук  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/forumut-
finansirane~55e9873983bc403bac1a526133cbd04b/  
Брой думи: 280  
 
 
Резюме: Първото издание на финансовия форум ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА, oрганизиран от 
екипа на финансовия портал www.MoitePari.bg, ще се проведе на 11 юни 2013 г. в хотел 
Шератон, гр. София, под мотото – решения за успешно финансиране на бизнеса. Целта на 
форума е информационно подпомагане на развитието на малките и средни предприятия у нас.  
 
Заглавие: Форумът „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА” – формулите за успешни финансови 
решения  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първото издание на финансовия форум ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА, oрганизиран от 
екипа на финансовия портал www.MoitePari.bg, ще се проведе на 11 юни 2013 г. в хотел 
Шератон, гр. София, под мотото – решения за успешно финансиране на бизнеса. Целта на 
форума е информационно подпомагане на развитието на малките и средни предприятия у нас.  
По време на форума ще се съберат на едно място предприемачи, изпълнителни директори, 
финансови мениджъри, финансисти и счетоводители, които имат възможността да се срещнат 
лично с експерти и представители на различни банкови и финансови институции, да получат 
подробна информация за различните опции за финансиране:  
- банкови програми за финансиране – стандартни и по европейски програми (JEREMIE); - 
насърчителни програми, експортно-финансиране; - финансиране от небанкови институции; - 
финансиране на лизинг и факторинг; - финансиране по Европейски програми;- дялови 
инвестиции и други.  
Запишете се за безплатно участие от тук.  
По време на форума за първи път ще се обявят и резултатите от проучването на 
www.MoitePari.bg за нагласите, проблемите и това какво знаят представителите на бизнеса, 
когато говорим за начини на финансиране. Във формата на форума са предвидени две основни 
части – семинарна (дискусионна част) и изложбена част.  
Семинарната част на форума ще включва панелни дискусии и лекции, водени от доказани 
финансови експерти, представители на бизнеса и представители на различни бизнес асоциации 
и сдружения. Програмата предвижда 3 основни панела за банково кредитиране, финансиране от 
небанкови институции, факторинг и лизинг; финансиране по европейски програми. Пълната 
програма може да намерите тук.  
Изложбената част – кредитни експерти от водещи банкови институции ще бъдат на 
разположение през целия ден на посетителите, търсещи възможност да получат оферта или 
отговори на конкретни запитвания. Участието на семинара е БЕЗПЛАТНО. Изисква се 
предварителна регистрация, която можете да направите от тук.  
 

http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/forumut-finansirane~55e9873983bc403bac1a526133cbd04b/
http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/forumut-finansirane~55e9873983bc403bac1a526133cbd04b/
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/mkb unionbank: 
evrop~19ea04ccac4b451e94c72540db8b2c20/  
Брой думи: 439  
 
 
Резюме: Все още съществуват неизползвани възможности в България в областта на 
Европейските програми и факторинга. В годините на икономическа криза е добре да се използват 
докрай всички резерви за оптимизация на бизнеса, за да се повиши ефективността на фирмите. 
През 2013 г. на особено внимание ще се „радват“ отново Програмата за развитие на селските 
райони и Оперативна програма „Конкурентоспособност“, особено схемата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика. 
 
Заглавие: МКБ Юнионбанк: Европейските програми и факторинга предлагат неизползвани 
все още възможности за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Все още съществуват неизползвани възможности в България в областта на Европейските 
програми и факторинга. В годините на икономическа криза е добре да се използват докрай 
всички резерви за оптимизация на бизнеса, за да се повиши ефективността на фирмите.  
Факторингът е една от предлаганите банкови услуги от МКБ Юнионбанк с голям потенциал в 
управление на вземанията, като възможностите й не се използват в пълна степен от 
корпоративните клиенти у нас. Така например все по-често фирмите договорят отложено 
плащане при продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги както на вътрешния пазар, 
така и на международните пазари. С ползването на факторинг услугата, банката предоставя на 
корпоративните си клиенти финансиране, администриране и събиране на вземанията с отложено 
плащане, както и поемане на кредитния риск от неплащане от купувачите. МКБ Юнионбанк 
предлага: Вътрешен факторинг, при който доставчикът и купувачът осъществяват дейност в една 
и съща държава; Международен факторинг - доставчикът и купувачът са от различни държави. И 
при двата вида факторинг условията са атрактивни, като при първия вид финансирането става 
при лихва от 5,95%, а при втория – от 4.95%.  
През 2013 г. на особено внимание ще се „радват“ отново Програмата за развитие на селските 
райони и Оперативна програма „Конкурентоспособност“, особено схемата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика. Очаква се през настоящата година да бъдат открити повечето 
мерки по Програмата за развитие на селските райони, включително най-атрактивните схеми, 
подпомагащи инвестиции на земеделските производители и преработвателите на земеделски и 
горски продукти. Сред параметрите на програмата за Финансиране на земеделски 
производители срещу очаквани земеделски субсидии е фиксираният лихвен процент в лева – 
6,45%; липсата на такси за разглеждане и предсрочно погасяване, безплатно откриване и 
поддържане на сметката, по която ще бъдат преведени субсидиите. Размерът на кредита е до 
100% от очакваната субсидия.  
МКБ Юнионбанк е една от шестте банки-партньори по схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика“, и издава документи за участие в програмата, без които съответният проект не може 
да бъде подаден за одобрение от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. МКБ 
Юнионбанк предлага и отлични ценови параметри – лихви от 5.95 %.  
Банката разполага със специализиран отдел по Европейски програми, обучени експерти в 
клоновата мрежа и развито ноу-хау при финансирането на европроекти, което подпомага 
нейните клиенти при договарянето на кредити за финансиране на проектите и при изпълнението 
им до получаването на безвъзмездната помощ.  
МКБ Юнионбанк работи и с външни партньори, които могат да окажат съдействие и помощ при 
подготовката на проекти. По някои програми като „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 
това има изключително голямо значение, тъй като от партньорите в проекта зависи дали той ще 
се реализира в рамките на поставените срокове, без възникване на казуси и проблеми по време 
на изпълнението и при изплащането на помощта.  
 

http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/mkb%20unionbank:%20evrop~19ea04ccac4b451e94c72540db8b2c20/
http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/mkb%20unionbank:%20evrop~19ea04ccac4b451e94c72540db8b2c20/
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=668163  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Смолян. Интерес към европейското финансиране на бизнеса отчитат от Областния 
информационен център (ОИЦ) в Смолян. Това съобщи за Радио „Фокус”-Смолян Андреана 
Трифонова, управител на Центъра, който от началото на годината досега реализира поредица 
информационни срещи с представители на нестопански организации, бизнеса, общински 
администрации, обучителни институции и заинтересовани граждани от Смолянска област.  
 
Заглавие: Интерес към европейското финансиране на бизнеса отчитат от 
Информационния център в Смолян  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смолян. Интерес към европейското финансиране на бизнеса отчитат от Областния 
информационен център (ОИЦ) в Смолян. Това съобщи за Радио „Фокус”-Смолян Андреана 
Трифонова, управител на Центъра, който от началото на годината досега реализира поредица 
информационни срещи с представители на нестопански организации, бизнеса, общински 
администрации, обучителни институции и заинтересовани граждани от Смолянска област. Целта 
на срещите бе да се предостави информация за актуалните възможности за финансиране на 
проекти по оперативните програми през първата половина на 2013 г. „Сред представените 
възможности най-съществен интерес предизвикаха процедурите насочени към бизнеса - по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ , а 
именно „Енергийна ефективност и зелена икономика“, „Внедряване на иновации в 
предприятията“ и „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, посочи 
Трифонова. Около 200 човека заинтересовани от европейското финансиране, получиха 
информация и споделиха своя опит от достъпа до възможностите за финансиране през 
изминаващия първи програмен период и отправяха своите предложения към Управляващите 
органи за улесняване на правилата и съпътстващата документация.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=668163
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-118000.html  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница от началото на 
програмния период (01.01.2007 г.) до 01.05.2013 г. От тях договорените средства по 
Оперативните програми са 387 470 лв., останалите вложения са привлечени от други финансови 
инструменти на Европейския съюз. Това стана ясно на днешната среща на екипа на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с членовете на потребителската кооперация в 
Бойница.  
 
Заглавие: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 8 милиона лева са европейските инвестиции в община Бойница от началото на 
програмния период (01.01.2007 г.) до 01.05.2013 г. От тях договорените средства по 
Оперативните програми са 387 470 лв., останалите вложения са привлечени от други финансови 
инструменти на Европейския съюз. Това стана ясно на днешната среща на екипа на Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с членовете на потребителската кооперация в 
Бойница. На срещата присъства и ръководството на общината в лицето на кмета Анета Генчева, 
заместник-кмета Румен Кънчев и директора на специализираната администрация Катя Вълчева.  
Екипът на ОИЦ презентира актуалните за кооперацията процедури по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност на българската икономика“: „Енергийна ефективност и зелена 
икономика“ и „Внедряване на иновации в предприятията“. Новият програмен период (2014-2020 
г.) бе другият акцент на срещата. Бе представен и пътят на проекта по оперативните програми: 
от раждането на идеята, през изготвянето на проектното предложение, до депозирането и 
оценяването му.  
Срещата в Бойница, която бе първото информационно събитие на ОИЦ-Видин в общината, 
поставя началото на цикъл от срещи с потенциалните бенефициенти. През месец юли ще се 
проведе обучение на общинската администрация, кметовете на кметства и общинските структури 
в Бойница на тема “Научени уроци от настоящия програмен период”.  
 

http://news.myvidin.com/about-118000.html
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42063&category=5  
Брой думи: 459  
 
 
Резюме: Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната 
програма “Човешки ресурси”. Към края на април рискови са 105 млн. евро от бюджета . Това 
показва справка за сумите, които могат да бъдат отписани по всяка от 7-те оперативни програми 
заради бавно усвояване, предоставена от кабинета на вицепремиера Илияна Цанова на вестник 
„Труд”.  
 
Заглавие: България рискува да загуби 372 млн. евро от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната програма 
“Човешки ресурси”. Към края на април рискови са 105 млн. евро от бюджета . Това показва 
справка за сумите, които могат да бъдат отписани по всяка от 7-те оперативни програми заради 
бавно усвояване, предоставена от кабинета на вицепремиера Илияна Цанова на вестник „Труд”.  
В понеделник тя каза, че страната рискува 272 млн. евро по седемте оперативни програми плюс 
още 100 млн. евро по тази за земеделие. Вече са набелязани мерки за минимизиране на риска. 
Оптимистичният вариант е сумата да се свие до 113 млн. евро. Специално по “Развитие на 
човешките ресурси” загубата може да намалее до 50 млн. евро.  
Близо 73,67 млн. евро е рисковата сума към момента по програмата "Регионално развитие", по 
която се финансират основно общини. Във вторник предстои комитетът за наблюдение на 
програмата да вземе решение как сумата да бъде намалена. То вероятно ще включва 
прекратяване на 84 забавени договора на общините за общо около 100 млн. лв. В понеделник 
министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева обясни, че се водят разговори с 
общините част от проектите спешно да бъдат заменени с други.  
Освен това се очаква в програмата "Регионално развитие" да се включи и проектът за Северна 
скоростна тангента на София, който беше предвиден за финансиране от "Транспорт". Бюджетът 
й обаче няма да стигне и за този проект.  
С набелязаните от регионалното министерство мерки рискът от загуба на средства по 
управляваната от него програма не изчезва съвсем, но се стопява на 7,3 млн. евро.  
Загуба на 15 млн. евро в края на годината е оптимистичният вариант за оперативната 
програма за бизнеса "Конкурентоспособност". В момента рискови са близо 50 млн. евро. Сред 
мерките за намаляване на сумата е увеличение на авансовите плащания по проектите на 
бизнеса над 3 пъти - от 20% на 65% от отпусканите европари. Освен това се предвижда 
обявяване на още една от популярните сред компаниите процедури за технологична 
модернизация, с които на фирмите се дават пари за нови машини.  
Засега не се очертават промени в програмата"Околна среда", тъй като там по думите на 
министър Цанова има неизвестни и мерки в тази посока са много рискови. Оценките на 
екоминистерството са, че могат да бъдат загубени 29,3 млн. евро от парите от ЕС. Проблемите 
на тази програма са отдавна и се дължат на бавното усвояване на средствата за ВиК 
инфраструктура и депа за отпадъци. Проблемът при тях са сложните процедури и 
продължителните обществени поръчки, които почти винаги се обжалват.  
Европари се очаква да бъдат загубени и по програмата за техническа помощ. Оптимистичните 
прогнози са там да бъдат отписани 5,65 млн. евро. Средствата за администрация пък може да 
намалеят с 5,84 млн. евро.  
Риск от загуба на средства няма само по програма "Транспорт", от която се финансира 
изграждането на магистрали и на жп инфраструктура.  
(Портал Европа)  
 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42063&category=5
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://manager.bg/news/koi-sektori-shte-podkrepya-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-prez-
2014-2020-g  
Брой думи: 398  
 
Резюме: Към секторите, генериращи растеж, ще бъде насочено усвояването на средствата през 
периода 2014-2020 г. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Това става 
ясно от първоначалния вариант на програмата, публикуван днес на сайта на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма.  
Програмата ще е насочена главно към експортно ориентираните сектори, сред които 
информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-
вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески 
индустрии, здравен туризъм.  
 
Заглавие: Кои сектори ще подкрепя ОП "Иновации и конкурентоспособност" през 2014-
2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към секторите, генериращи растеж, ще бъде насочено усвояването на средствата през 
периода 2014-2020 г. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Това 
става ясно от първоначалния вариант на програмата, публикуван днес на сайта на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
Програмата ще е насочена главно към експортно ориентираните сектори, сред които 
информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-
вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески 
индустрии, здравен туризъм. Ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на 
производството, за да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните 
производства в българската експортна листа. Понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от 
нея.  
Предвижда се и възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база.  
Усвояването на европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва да 
осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.  
Три приоритетни оси са заложени в първоначалния вариант на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“  
Приоритетна ос 1: „Иновации и предприемачество“  
Тя ще подкрепя разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес 
модели, инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, както и изграждането на 
споделена инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може да се 
постигне посредством създаване на иновационни паркове, центрове за трасфер на знания и 
комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи 
лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и 
внедряване на иновации и износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове 
за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.  
Приоритетна ос 2: „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“  
Тя ще бъде насочена към подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване 
производителността и ефективността на малки и средни предприятия. Ще бъдат подпомагани 
проекти за технологична модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна 
ефективност и други.  
Приоритетна ос 3: „Финансови инструменти“  
Тя ще е насочена към улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до 
финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно предприемачество. 
Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и включва дялови и 
дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално финансиране, 
гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
По-подробно с проекта можете да се запознаете тук  

http://manager.bg/news/koi-sektori-shte-podkrepya-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-prez-2014-2020-g
http://manager.bg/news/koi-sektori-shte-podkrepya-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-prez-2014-2020-g
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Резюме: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува 
първоначален вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 
2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна специализация, съобщиха от ведомството. 
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката.  
 
Заглавие: За следващия програмен период ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще 
стимулира експортно ориентираните сектори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува първоначален 
вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и 
работна версия на Стратегия за интелигентна специализация, съобщиха от ведомството. 
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката. Интервенциите 
на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се базират на 
стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към секторите, 
генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно ориентираните 
сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и 
електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, 
облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде намален делът на 
материалите и на нискотехнологичните производства в българската експортна листа 
(понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-
висока стойност на производството. Първоначалният вариант на оперативната програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи 
предприятия с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени 
заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им 
използване съобразно конкретните условия и необходимост.  
Структурата на първоначалния вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда 
три приоритетни оси:  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/231844_%D0%97%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%9E%D0%9F++%E2%80%9E%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+
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ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 
включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020. Стратегията осигурява базата за приоритизирането на 
оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, обхващайки няколко основни 
въпроса. Сред тях са модернизацията на системата на научноизследователската и 
иновационната дейност, създаването на механизми за координиране на политиките в областта 
на науката и иновациите, както и установяването на партньорство по линия на Европейския 
стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. Обект на стратегията са и 
възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп, за цифров растеж и 
за екологични иновации. Документът очертава рамковите условия за разработване на 
биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната 
промишленост и селското стопанство. Използването на иновационния потенциал на морето и 
крайбрежните ивици също е обект на стратегията.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/53630  
Брой думи: 429  
 
 
Резюме: С проект за над 1.5 млн. лв. Общинско предприятие „Общински жилища и имоти”-
Шумен ще кандидатства пред Норвежкото посолство у нас. Парите ще се използват за 
разширяване на Социалния комплекс на общежитието на ул. „Шуменска комуна”. „Предвиждаме 
ремонт на югозападното крило на четириетажната сграда. При спечелване на проекта ще имаме 
възможност да обновим и обзаведем общо около 100 стаи”, каза за ТОП НОВИНИ управителят 
на ОП ОЖИ Цанко Цанев.  
 
Заглавие: ОЖИ-Шумен ще кандидатства с проект за над 1.5 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проект за над 1.5 млн. лв. Общинско предприятие „Общински жилища и имоти”-Шумен 
ще кандидатства пред Норвежкото посолство у нас. Парите ще се използват за разширяване на 
Социалния комплекс на общежитието на ул. „Шуменска комуна”. „Предвиждаме ремонт на 
югозападното крило на четириетажната сграда. При спечелване на проекта ще имаме 
възможност да обновим и обзаведем общо около 100 стаи”, каза за ТОП НОВИНИ управителят 
на ОП ОЖИ Цанко Цанев. Той добави, че общежитието е първата общинска сграда в Шумен със 
сертификат за енергийна ефективност. Документът е една сред важните предпоставки при 
кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ от посолството на Норвегия у нас.  
Ремонтът на югозападното крило на сградата ще се извърши на няколко етапа и предвижда 
архитектурно обновяване на вътрешното пространство. „Идеята е при началния етап да 
реновираме 30 стаи на първия етаж. След цялостният ремонт общинското предприятие ще 
обогати фонда си с нови около 100 жилища.  
Целта е част от живеещите в общински апартаменти да бъдат преместени в общежитието. „Това 
ще са предимно самотни възрастни хора, настанени в големи общински жилища, както и 
социално слаби лица, които нямат възможност да плащат редовно наема си”, обясни Цанко 
Цанев и допълни, че наемът на общински апартамент е 98 ст. на квадратен метър. Сред 
настаняваните с предимство в новите стаи на общежитието ще бъдат и пълнолетни младежи 
напуснали социалните домове.  
В момента Социалният комплекс на общежитието на ул. „Шуменска комуна” разполага с 39 стаи, 
които са основно ремонтирани и обзаведени. В тях са настанени изпаднали в затруднение, 
безработни и безимотни хора, а наемът за жилищата е символичен – 5 лв. месечно.  
Ако проектът на ОП ОЖИ-Шумен спечели финансиране се предвижда през 2014 г. в обновените 
стаи да бъдат настанени първите наематели.  
Преди година и половина Общинското предприятие е спечелило проект на стойност 280 хил. 
евро за създаване на географско-информационна система по Оперативна програма 
„Конкурентноспособност”. Поради липса на средства обаче сумата още не е преведена. При 
получаване на парите ще се изгради електронна информационна система за подземния и 
надземен кадастър, разположението на сградите в Шумен. Това ще улесни хората при ваденето 
на документи, което до момента отнема поне десет дни и солидна такса. „С въвеждане на 
географско-информационната система услугата ще извършва за по-малко от минута, а таксата 
ще струва стотинки. Нововъведението ще даде възможност за актуализиране на подземния 
кадастър на Шумен”, обясни Цанко Цанев. Ще се издаде азбучен указател на сградите с точното 
местонахождение на обектите, техните граници и история, кога са получили документи за 
експлоатация, както и колко собственици са сменили. „Цялата информация ще се обработи и 
събере в специален интернет сайт и всеки ще има достъп до него”, обясни още Цанко Цанев.  
 

http://www.topnovini.bg/node/53630


 

 

37 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

Дата: 28.05.2013  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/jeremi.aspx  
Брой думи: 588  
 
 
Резюме: Голяма част от банките в България започнаха по-активно да отпускат през последните 
месеци нисколихвени кредити за малкия и средния бизнес по линия на инициативата „Джереми”. 
Според множество финансови експерти това ще се отрази положително на бизнеса и на 
банковия пазар в България. Някои от финансовите институции работят по тази програма повече 
от година и отчитат, че отпуснатите кредити по линията „Джереми” са доста привлекателни за 
местния бизнес.  
 
Заглавие: Кредити за малкия и среден бизнес по програмата „Джереми”  
Подзаглавие:  
Автор: Костадин Атанасов  
Текст: Голяма част от банките в България започнаха по-активно да отпускат през последните 
месеци нисколихвени кредити за малкия и средния бизнес по линия на инициативата „Джереми”. 

Според множество финансови експерти това ще се отрази положително на бизнеса и на 
банковия пазар в България. Някои от финансовите институции работят по тази програма повече 
от година и отчитат, че отпуснатите кредити по линията „Джереми” са доста привлекателни за 
местния бизнес. Причината: предлагат по-евтин финансов ресурс и по-облекчени условия за 
обезпечение на банковите кредити. Те се отпускат на микро-, малки и средни предприятия, 
регистрирани и извършващи дейност на територията на България, от „Джереми” към ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г."  
Средства по тази инициатива са предоставени от Европейския инвестиционен фонд, който 
подкрепя малкия и среден бизнес в Европа и подобрява достъпа му до финансов ресурс. По този 
начин фондът помага да се постигат целите на ЕС по отношение на иновациите, научно-
изследователската дейност, предприемачеството, икономическия растеж и заетостта в 
общността.  
Инициативата „Джереми” („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия 
/МСП/”) предлага на държавите от ЕС възможност да използват част от отпуснатите им 
структурни фондове. Средствата от нея стигат до МСП не чрез администрацията, а чрез 
финансови посредници – банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали. Сред 
основните кредитоискатели са производствените предприятия, фирмите от сектор транспорт и 
компаниите за търговия на дребно и едро.  
Инициативата създава у бизнеса значително по-голямо спокойствие при заемането на чужд 
финансов ресурс. Положителният ефект за фирмите е по отношение на цената – не само 
лихвените проценти, но и таксите и комисионните, които са намалени наполовина. С други думи, 
ако при стандартни условия се ползва кредит със 7-8 процентa лихва, при „Джереми” този кредит 
може да се вземе при лихвен процент 3,5-4 процентa. Причината е, че финансирането по 
„Джереми” е съвместно между ЕК и съответната банка в България. Поради изискването за 
набиране на частен капитал в допълнение на финансирането по програмата, което е в размер 
на около 200 млн. евро, се добавя и частно финансиране. Така общата сума по инициативата 
достига близо 600 млн. евро, насочени в подкрепа на МСП в България. Кредити се отпускат на 
микро-, малки или средни предприятия с персонал до 250 души и годишен оборот, 
ненадвишаващ 97,5 млн. лв. Програмата ще продължи в България до края на 2015 г.  
Какви са изисквания към фирмите, ако искат да вземат кредит по линия на „Джереми”?  
Дейността им не трябва да попада в следните сектори: селско стопанство, производство и 
търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство на селскостопански продукти, 
операции с недвижими имоти, хазарт, производство на оръжие и амуниции, рибарство и 
аквакултури, закупуване на транспортни средства, производство и продажба на въглища и 
финансова дейност. Финансирането по програмата „Джереми” не може да бъде ползвано за 
разходи, които са предмет на държавна помощ или попадат под друга оперативна програма, с 
изключение на проекти по ОП „Конкурентоспособност”. Не е възможно с този кредит да се 
рефинансират и преструктурират разходи или кредити на определена фирма. Различните банки 
са определили различен таван, като той е до 2 000 000 евро или тяхната левова равностойност, 
а срокът за погасяване е между 12 и 120 месеца. Положителното при този вид кредити е, че не е 
предвидена такса за предсрочно погасяване.  

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/jeremi.aspx
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Според финансови анализатори „Джереми” е добра алтернатива на традиционните банкови 
кредити, които не са особено търсени в последните години поради кризата, високата цена на 
ресурса и предпазливостта на бизнеса. По линия на „Джереми” условията към всички компании 
са едни и същи. Всяка компания, която развива бизнеса си и е успяла да запази добро 
финансово състояние, може да получи финансиране по тази инициатива.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/32888_miet%20publikuva%20pyrvonachalen%20variant%20na%20op%20inovacii%20i
%20konkurentosposobnost%202014%20%E2%80%93%202020%20g._bg/  
Брой думи: 623  
 
 
Резюме: Публикуван е първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" , съобщи пресцентърът на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката.  
 
Заглавие: МИЕТ публикува първоначален вариант на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 – 2020 г.  
Подзаглавие: Публична е и работна версия на Стратегия за интелигентна специализация  
Автор:  
Текст: Публикуван е първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", съобщи пресцентърът на Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.  
Интервенциите на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се 
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към 
секторите, генериращи растеж.  
Специално внимание в документа е отделено на експортно ориентираните сектори, сред които 
информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-
вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески 
индустрии, здравен туризъм.  
За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Първоначалният вариант на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 
предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов 
инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните 
условия и необходимост.  
Структурата на първоначалния вариант на ОП "Иновации и конкурентоспособност" предвижда 
три приоритетни оси:  
- Приоритетна ос 1 "Иновации и предприемачество" ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
- Приоритетна ос 2 "Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност" ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 "Финансови инструменти" адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 

http://www.3e-news.net/show/32888_miet%20publikuva%20pyrvonachalen%20variant%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentosposobnost%202014%20%E2%80%93%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/32888_miet%20publikuva%20pyrvonachalen%20variant%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentosposobnost%202014%20%E2%80%93%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/32888_miet%20publikuva%20pyrvonachalen%20variant%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentosposobnost%202014%20%E2%80%93%202020%20g._bg/
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включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020.  
Стратегията осигурява базата за приоритизирането на оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на 
системата на научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за 
координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на 
партньорство по линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски 
инфраструктури.  
Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов 
достъп, за цифров растеж и за екологични иновации.  
Документът очертава рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както 
и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство.  
Използването на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на 
стратегията.  
*Първоначалният вариант на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" е 
публикуван на следния интернет адрес- 
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276> style="font-size:10.0pt;font-
family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:  
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:  
BG">.  
**Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен  
на интернет страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-
za-inteligentna-specializaciya-1193-287.html.  
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет 
страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-1193-287.html.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/67680-miet-za-inovaciite-konkurentosposobnostta-i-inteligentnata-
specializacia-  
Брой думи: 596  
 
 
Резюме: МИЕТ публикува първоначален вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна 
специализация. Първоначалният вариант на програмата може да се види на следния интернет 
адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276. Интервенциите от 
европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва да осигурят 
интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката.  
 
Заглавие: МИЕТ за иновациите, конкурентоспособността и интелигентната специализация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МИЕТ публикува първоначален вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и работна версия на Стратегия за интелигентна 
специализация.  
Първоначалният вариант на програмата може да се види на следния интернет адрес: 
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276.  
Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва 
да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази 
логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, 
конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна 
икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.  
Интервенциите на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се 
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към 
секторите, генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно 
ориентираните сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, 
електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и 
компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм.  
За да бъде намален дялът на материалите и на нискотехнологичните производства в 
българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се 
подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството.  
Първоначалният вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и 
иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов 
инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните 
условия и необходимост.  
Структурата на първоначалния вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда 
три приоритетни оси:  
Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването 
на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и 
развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни 
малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни 
паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за 
доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в 
сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, 
финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) 
и други.  
Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, 
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.  
Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и 

http://fakti.bg/biznes/67680-miet-za-inovaciite-konkurentosposobnostta-i-inteligentnata-specializacia-
http://fakti.bg/biznes/67680-miet-za-inovaciite-konkurentosposobnostta-i-inteligentnata-specializacia-
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включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.  
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията 
за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този 
документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020.  
Стратегията осигурява базата за приоритизирането на оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на 
системата на научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за 
координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на 
партньорство по линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски 
инфраструктури. Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за 
широколентов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации.  
Документът очертава рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както 
и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. 
Използването на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на 
стратегията.  
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет 
страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-1193-287.html.  
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58117  
Брой думи: 471  
 
 
Резюме: Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната 
програма “Развитие на човешки ресурси”  
Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната програма 
“Човешки ресурси”. Към края на април рискови са 105 млн. евро от бюджета. Това показва 
справка за сумите, които могат да бъдат отписани по всяка от 7-те оперативни програми заради 
бавно усвояване, предоставена от кабинета на вицепремиера Илияна Цанова на вестник „Труд”.  
 
Заглавие: Рискуваме да загубим над 370 млн. евро по европрограмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната програма 
“Развитие на човешки ресурси”  
Най-много евросредства тази година може да бъдат загубени по оперативната програма 
“Човешки ресурси”. Към края на април рискови са 105 млн. евро от бюджета. Това показва 
справка за сумите, които могат да бъдат отписани по всяка от 7-те оперативни програми заради 
бавно усвояване, предоставена от кабинета на вицепремиера Илияна Цанова на вестник „Труд”.  
В понеделник тя каза, че страната рискува 272 млн. евро по седемте оперативни програми плюс 
още 100 млн. евро по тази за земеделие. Вече са набелязани мерки за минимизиране на риска. 
Оптимистичният вариант е сумата да се свие до 113 млн. евро. Специално по “Развитие на 
човешките ресурси” загубата може да намалее до 50 млн. евро.  
Близо 73,67 млн. евро е рисковата сума към момента по програмата "Регионално развитие", по 
която се финансират основно общини. Във вторник предстои комитетът за наблюдение на 
програмата да вземе решение как сумата да бъде намалена. То вероятно ще включва 
прекратяване на 84 забавени договора на общините за общо около 100 млн. лв. В понеделник 
министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева обясни, че се водят разговори с 
общините част от проектите спешно да бъдат заменени с други.  
Освен това се очаква в програмата "Регионално развитие" да се включи и проектът за Северна 
скоростна тангента на София, който беше предвиден за финансиране от "Транспорт". Бюджетът 
й обаче няма да стигне и за този проект.  
С набелязаните от регионалното министерство мерки рискът от загуба на средства по 
управляваната от него програма не изчезва съвсем, но се стопява на 7,3 млн. евро.  
Загуба на 15 млн. евро в края на годината е оптимистичният вариант за оперативната 
програма за бизнеса "Конкурентоспособност". В момента рискови са близо 50 млн. евро. Сред 
мерките за намаляване на сумата е увеличение на авансовите плащания по проектите на 
бизнеса над 3 пъти - от 20% на 65% от отпусканите европари. Освен това се предвижда 
обявяване на още една от популярните сред компаниите процедури за технологична 
модернизация, с които на фирмите се дават пари за нови машини.  
Засега не се очертават промени в програмата"Околна среда", тъй като там по думите на 
министър Цанова има неизвестни и мерки в тази посока са много рискови. Оценките на 
екоминистерството са, че могат да бъдат загубени 29,3 млн. евро от парите от ЕС. Проблемите 
на тази програма са отдавна и се дължат на бавното усвояване на средствата за ВиК 
инфраструктура и депа за отпадъци. Проблемът при тях са сложните процедури и 
продължителните обществени поръчки, които почти винаги се обжалват.  
Европари се очаква да бъдат загубени и по програмата за техническа помощ. Оптимистичните 
прогнози са там да бъдат отписани 5,65 млн. евро. Средствата за администрация пък може да 
намалеят с 5,84 млн. евро.  
Риск от загуба на средства няма само по програма "Транспорт", от която се финансира 
изграждането на магистрали и на жп инфраструктура.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58117


 

 

44 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/2

9
/2

0
1

3
 

Дата: 28.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 127  
 
 
Резюме: Срещи с медиите, бизнеса и неправителствени организации ще проведе през Юни 
Областния информационен център в Шумен. Ще бъдат представени актуални процедури по ОП 
"Конкурентоспособност", финансиране на фирми, директно от бюджета на ЕС, промени в 
нормативната база, свързани с разходването на средства от Структурните и Кохезионния 
фондове.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Срещи с медиите, бизнеса и неправителствени организации ще проведе през Юни Областния 
информационен център в Шумен. Ще бъдат представени актуални процедури по ОП 
"Конкурентоспособност", финансиране на фирми, директно от бюджета на ЕС, промени в 
нормативната база, свързани с разходването на средства от Структурните и Кохезионния 
фондове. ОИЦ ще представи и информация за изпълнението на ОП в област Шумен до момента. 
Срещите ще се проведат по график, както следва:  
05.06.2013г. от 10.00ч. - информационна среща с представители на местни, регионални и 
национални медии в офиса на ОИЦ;  
07.06.2013г. от 14.00ч. - информационна среща с представители на микро, малки, средни и 
големи предприятия в област Шумен;  
11.06.2013г. от 14.00ч. - информационна среща с представители на неправителствения сектор;  
14.06.2013г. от 14.00ч. - информационна среща с представители на бизнеса  
 

https://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 103  
 
 
Резюме: Проект на общата стратегия на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа  
Проект на общата стратегия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
2014-2020  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и 
инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.и презентациите, представени на първото заседание на 
Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Оперативна програма за „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., проведено на 26.04.2013 г. 
Материалите ще бъдат публикувани едновременно и на интернет страницата на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 291  
 
 
Резюме: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА ВЪВ ФОКУСА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ С ОИЦ – СМОЛЯН ПРЕЗ 2013 Г.  
В края на м. май приключи първата серия информационни срещи за 2013 г. на представители на 
Областен информационен център - Смолян със заинтересовани страни от Област Смолян.  
Активно участие в срещата взеха общо 169 души, предимно представители на нестопански 
организации и бизнеса, но също и общинска администрация, обучителни институции и 
заинтересовани граждани.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 6 часа  
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА ВЪВ ФОКУСА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ С ОИЦ – СМОЛЯН ПРЕЗ 2013 Г.  
В края на м. май приключи първата серия информационни срещи за 2013 г. на представители на 
Областен информационен център - Смолян със заинтересовани страни от Област Смолян.  
Активно участие в срещата взеха общо 169 души, предимно представители на нестопански 
организации и бизнеса, но също и общинска администрация, обучителни институции и 
заинтересовани граждани.  
Представителите на ОИЦ - Смолян запознаха присъстващите с актуалните възможности за 
финансиране на проекти по оперативните програми през първата половина на 2013 г. Сред 
представените възможности най-съществен интерес предизвикаха процедурите насочени към 
бизнеса - по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", а именно „Енергийна ефективност и зелена икономика", „Внедряване на иновации в 
предприятията" и „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
В рамките на последващите дискусии присъстващите споделяха своите впечатления от достъпа 
до възможностите за финансиране през изминаващия първи програмен период и отправяха 
своите предложения към Управляващите органи за улесняване на правилата и съпътстващата 
документация.  
В рамките на срещата участниците поставиха своите конкретни запитвания към екипа на ОИЦ - 
Смолян и изразиха надежда за по-чести срещи на място във всяка община с цел запознаване с 
актуална информация, касаеща европейското финансиране в България.  
ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и 
функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.  
За повече информация:  
Зорица Ставрева  
Експерт „Информационно обслужване и услуги"  
http://eufunds.bg/bg/oicnews/4505/23  
Структурните фондове в България Единен информационен портал  
eufunds.bg  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 28.05.2013  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: ОИЦ-Ловеч се срещна с журналисти (5 снимки)  
На 27 май ОИЦ – Ловеч проведе среща с представители на местни, регионални и национални 
медии, на която представи информация за изпълнението на проекти, финансирани от 
Оперативните програми на територията на област Ловеч. За периода от 2007 до 22 май 2013 г. 
от различни бенефициенти в област Ловеч са подадени 173 проектни предложения, сключените 
договори са 137, като договорените средства са 191 810 549 лева.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
ОИЦ-Ловеч се срещна с журналисти (5 снимки)  
На 27 май ОИЦ – Ловеч проведе среща с представители на местни, регионални и национални 
медии, на която представи информация за изпълнението на проекти, финансирани от 
Оперативните програми на територията на област Ловеч. За периода от 2007 до 22 май 2013 г. 
от различни бенефициенти в област Ловеч са подадени 173 проектни предложения, сключените 
договори са 137, като договорените средства са 191 810 549 лева. Най-много договори: 56 бр. са 
сключени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР); 31 договора се изпълняват по ОП 
„Регионално развитие“ (ОПРР); 29 по ОП „Конкурентоспособност“ (ОПК); 13 по ОП „Околна 
среда“ (ОПОС) и 7 договора по ОП „Административен капацитет“ (ОПАК). От началото на 2013 г. 
общините са подали две проектни предложения по ОПРР и две по ОП РЧР. Одобрени са 
проектите по ОПРР на община Ловеч „Зелена и достъпна градска среда“ и на община Луковит за 
преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение, град Луковит. През 
март 2013 са подписани два договора по ОПАК по процедура 2.2 "Компетентна и ефективна 
държавна администрация" с общините Троян и Ябланица. Тази статистика и още конкретни 
данни за нови и регистрирани проекти на различни бенефициенти в областта представи пред 
журналистите Циталия Грозева, експерт „Информационно обслужване и услуги“. Интерес 
предизвика представената информация за проекта на Община Луковит за преустройство и 
оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит, която предвижда 
обособяване на отделение за долекуване и продължително лечение, закупуване на изцяло ново 
обрудване и откриване в резултат на това на нови 8 клинични пътеки. Управителят на ОИЦ-
Ловеч, Нели Митева запозна представителите на медиите с основния източник на информацият 
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на процеса на усвояване на 
средствата от ЕС, администрирана от Министерски съвет. Тя представи отделните стъпки за 
работа с ИСУН в реално време и показа как може да се търси информация за отделните 
Оперативни програми, бенефициенти, партньори и изпълнители, както и конкретни проекти. 
Интерес предизвика темата за реално изплатените средства от началото на програмния период 
до май 2013, прекратените и временно спрени проекти на бенефициенти от област Ловеч. 
Последваха въпроси около представените нови проекти, на които експертите от Центъра дадоха 
изчерпателни отговори. В заключение представителите на медиите отправиха препоръка към 
Министерски съвет, чрез Областния информационен център – да се направи директна връзка 
между системата ИСУН и Агенцията за обществени поръчки, за по-голяма откритост и 
прозрачност на процеса на усвояване на средствата от ЕС.  
 

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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 28.05.2013  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 94  
 
 
Резюме: Вчера, 27 май са публикувани първоначалните проект на общата стратегия и 
инвестиционни приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014 – 2020 г.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа  
Вчера, 27 май са публикувани първоначалните проект на общата стратегия и инвестиционни 
приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и 
инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и презентациите, представени на първото заседание на 
Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Оперативна програма за „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., проведено на 26.04.2013 г.  
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 

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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 28.05.2013  
Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/novini-evropa/32066-
bulgariia_e_zaplashena_da_zagubi_blizo_750_mln__lv__ot_parite_ot_briuksel  
Брой думи: 568  
 
 
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 вестник "Сега" сочи, че 
разполага.  
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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 вестник "Сега" сочи, че 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, цитиран от БГНЕС.  
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 
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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