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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
01.06.2013 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: 48 

 вестници, от които: 10 

 - национални 6 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 38 

Общо за деня 48 
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Телевизии и радиостанции 

 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.06.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес 
софтуер се трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ). Според агенцията за пазарни 
проучвания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., големият въпрос е как тези проекти са повлияли на 
обема на бизнеса и какви са пазарните позиции на основните и новите играчи в тези условия, а 
отговорът ще даде много скоро в 19-ото си поредно годишно национално изследване на 
българския ERP, CRM и BI пазар, което обхваща 88 компании, активни през последните 3 г.  
 
Заглавие: CBN: Водещите ERP и CRM вендори у нас са доста пред конкурентите си  
Подзаглавие: В сферата на BI отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти 
е с равни позиции в едрия бизнес с първия, според CBN  
Автор:  
Текст: От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес 
софтуер се трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ). Според агенцията за 
пазарни проучвания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., големият въпрос е как тези проекти са 
повлияли на обема на бизнеса и какви са пазарните позиции на основните и новите играчи в 
тези условия, а отговорът ще даде много скоро в 19-ото си поредно годишно национално 
изследване на българския ERP, CRM и BI пазар, което обхваща 88 компании, активни през 
последните 3 г.  
Предварителните резултати от проучването разкриват, че броят на  
ERP проектите е под прогнозния, въпреки договорите и парите по ОПРКБИ. Общо около 15 
вендора са с нови клиенти, като за първи път български компании са с толкова голям пазарен 
дял, споделиха от CBN в блога си на 26 май. Същевременно обаче няколко интегратора са се 
оттеглили от пазара. Според агенцията, сред ERP вендорите у нас се очертава “едноличен 
абсолютен печеливш с огромна преднина".  
В сферата на CRM софтуера отново има “едноличен лидер на първото място" при 
производителите на софтуер. Също така CBN съобщи, че вече в 35 икономически сектора в 
България има внедрени CRM решения на приблизително 10 вендора. “Клиентите с профил 
услуги остават абсолютно доминиращи, а производителите изостават чувствително. 
Индустрията с най-много внедрявания продължава да увеличава преднината пред останалите", 
пише още в блога.  
Що се отнася до BI пазара, отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти е с 
равни позиции в едрия бизнес с първия, според агенцията. В допълнение става ясно, че почти 
няма разлика в броя на едрите и на малките и средни предприятия с внедрени BI решения, 
както и че този тип софтуер присъства в над 30 икономически сектора.  
“Инсталираните ERP, CRM и BI решения в бизнеса в България са един от най-важните фактори 
за определяне на нивото на конкурентоспособност на икономиката на страната - най-важната 
характеристика в условията на тежката икономическа, социална и образователна криза, в която 
е изпаднала държавата от 2008 г.", коментира агенцията.  
Окончателните резултати от проучването, заедно с анализ и резултати за проектите по 
ОПРКБИ, ще станат налични в средата на юни.  
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Дата: 01.06.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) бе публикуван на 27 май на уебсайта на Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: ИКТ секторът - разпознат като генератор на икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 
2014-2020 г. (ОПИК) бе публикуван на 27 май на уебсайта на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност".  
На Интернет страницата на МИЕТ е записано, че 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 са информационните и комуникационните технологии и електроника и 
електротехника.  
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 ОПИК 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.  
 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/6
/2

0
1
3

 

Дата: 01.06.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 1  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Колкото и невероятно да звучи, близо 700-те милиона лева по европейската 
инициатива "Джереми" се управляват не от кого да е, а от главния секретар на Министерството 
на спорта - Марияна Велкова. За ужас на бизнеса бившата шефка на Изпълнителната 
агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия все още е в съвета на 
директорите на дружеството "Джереми България", в чийто капитал са споменатите пари. Това 
граничещо с абсурда и законността обстоятелство обаче остава скрито за общественото 
внимание вече втори месец. Така и не се намери никой нито в служебното правителство, нито в 
уж ожесточената опозиция, който да попита как и дали въобще е възможно чиновник, 
ангажиран с административната работа на спортното ведомство, да решава съдбата на 
европейското финансиране за фирмите?  
 
Заглавие: Скандален чиновник блокира "Джереми"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Колкото и невероятно да звучи, близо 700-те милиона лева по европейската инициатива 
"Джереми" се управляват не от кого да е, а от главния секретар на Министерството на спорта - 
Марияна Велкова. За ужас на бизнеса бившата шефка на Изпълнителната агенцията за 
насърчаване на малките и средните предприятия все още е в съвета на директорите на 
дружеството "Джереми България", в чийто капитал са споменатите пари. Това граничещо с 
абсурда и законността обстоятелство обаче остава скрито за общественото внимание вече 
втори месец. Така и не се намери никой нито в служебното правителство, нито в уж 
ожесточената опозиция, който да попита как и дали въобще е възможно чиновник, ангажиран с 
административната работа на спортното ведомство, да решава съдбата на европейското 
финансиране за фирмите?  
Ситуацията е още по-парадоксална, като си припомним, че именно Марияна Велкова провали 
мераците на бизнеса да се възползва от евросредствата. Точно заради това през май 2012-а тя 
бе отстранена като междинно звено на програмата "Конкурентоспособност", а в средата на 
март тази година - и от шефското място в агенцията за малките фирми. Явно, афиширайки 
шумно, че махат Велкова за доброто на дребния предприемач, управляващите до неотдавна от 
ГЕРБ са лицемерничали и в действителност са я оставили начело на "Джереми".  
На практика въпросната госпожа е единственият представител на държавата в посоченото 
дружество.  
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Резюме: Колкото и невероятно да звучи, близо 700-те милиона лева по европейската 
инициатива "Джереми" се управляват не от кого да е, а от главния секретар на Министерството 
на спорта - Марияна Велкова. За ужас на бизнеса бившата шефка на Изпълнителната 
агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия все още е в съвета на 
директорите на дружеството "Джереми България", в чийто капитал са споменатите пари. Това 
граничещо с абсурда и законността обстоятелство обаче остава скрито за общественото 
внимание вече втори месец. Така и не се намери никой нито в служебното правителство, нито в 
уж ожесточената опозиция, който да попита как и дали въобще е възможно чиновник, 
ангажиран с административната работа на спортното ведомство, да решава съдбата на 
европейското финансиране за фирмите?  
 
Заглавие: Скандален чиновник блокира "Джереми"  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Колкото и невероятно да звучи, близо 700-те милиона лева по европейската инициатива 
"Джереми" се управляват не от кого да е, а от главния секретар на Министерството на спорта - 
Марияна Велкова. За ужас на бизнеса бившата шефка на Изпълнителната агенцията за 
насърчаване на малките и средните предприятия все още е в съвета на директорите на 
дружеството "Джереми България", в чийто капитал са споменатите пари. Това граничещо с 
абсурда и законността обстоятелство обаче остава скрито за общественото внимание вече 
втори месец. Така и не се намери никой нито в служебното правителство, нито в уж 
ожесточената опозиция, който да попита как и дали въобще е възможно чиновник, ангажиран с 
административната работа на спортното ведомство, да решава съдбата на европейското 
финансиране за фирмите?  
Ситуацията е още по-парадоксална, като си припомним, че именно Марияна Велкова провали 
мераците на бизнеса да се възползва от евросредствата. Точно заради това през май 2012-а тя 
бе отстранена като междинно звено на програмата "Конкурентоспособност", а в средата на 
март тази година - и от шефското място в агенцията за малките фирми. Явно, афиширайки 
шумно, че махат Велкова за доброто на дребния предприемач, управляващите до неотдавна от 
ГЕРБ са лицемерничали и в действителност са я оставили начело на "Джереми".  
На практика въпросната госпожа е единственият представител на държавата в посоченото 
дружество. Останалите двама директори, представляващи Европейския инвестиционен фонд, 
са Хюберт Кототни и Пьотр Столовси. От Търговския регистър се разбира, че Велкова е била 
нагърбена с тежката задача да защитава интересите на българските фирми още през юни 
2010-а. Фактите обаче са други. Оттогава досега финансирането на бизнеса, чрез 
инструментите на "Джереми", върви изключително бавно и като цяло схемата е по-непопулярна 
в сравнение с безвъзмездното финансиране по "Конкурентоспособност". Независимо от това 
през миналата година към нея бяха прехвърлени нови 300 млн. лв. от оперативната 
програма. Сега целият този огромен финансов ресурс на "Джереми" стои почти неизползваем 
(под формата на банкови влогове), докато стотици компании чакат с одобрени проекти в 
резервни списъци, за които се казва, че няма пари.  
Не е за пропускане и една интересна подробност, която "изскача" от финансовия отчет на 
дружеството "Джереми България" за 2011-а (б.а. - за миналата година такъв документ все още 
не е публикуван). Става дума за това, че се отчитат приходи от лихви в размер на 3.29 млн. лв. 
и други постъпления за още 781 хил. лв., а разходите само за управленски услуги са над 4.13 
млн. лева. Въпреки тези "подробности" досега не е било направено дори предложение за 
смяната на Марияна Велкова като член на съвета на директорите. Ще каже човек, че 
управляващите просто са забравили за нейната роля в работата на "Джереми". Или пък са си 
траели, за да я запазят на ключовата позиция.  
За да разберем какво точно се случва и допустимо ли е въобще да се съвместяват функциите 
на главен секретар, което е най-високото ниво в йерархията на държавните служители, и на 
член на съвета на директорите на дружество като "Джереми България", се обърнахме към 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. За огромна наша почуда оттам 
светкавично ни отговориха, че до Европейския инвестиционен фонд вече била изпратена 
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номинация за нов член на съвета на директорите на мястото на Марияна Велкова. "Тя заемаше 
този пост като изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия. Ние предлагаме новият член на управата на "Джереми България" ЕАД 
да бъде Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. 
Отразяването на промяната в Търговския регистър е въпрос на време", казаха от пресслужбата 
на ведомството и... замлъкнаха. Не получихме обяснение кога точно е подадена номинацията 
на г-н Стефанов и одобрена ли е вече от Европейския инвестиционен фонд? Насрочено ли е 
общо събрание на акционерите, което да гласува промяната (б.а - публична информация за 
това липсва)? Също така от министерството не отговориха на най-съществения въпрос - дали 
след назначаването й за главен секретар на спортното министерство Велкова е имала право да 
продължи да бъде в съвета на директорите на "Джереми България" или присъствието й там е 
блокирало дейността на дружеството? За последното впрочем има немалко основателни 
съмнения, тъй като активността на сайта му е замряла още в края на 2012-а, както и всички 
инициативи и финансирания. Неотдавна служебният заместник-министър на икономиката 
Ирена Младенова съобщи, че Фондът за растеж по "Джереми" е прекратен заради несъбран 
капитал, а сходен проблем имал и фондът за рисков капитал.  
Разбира се, в случая има и една друга въпросителна - защо на мястото на Велкова се предлага 
шефът на агенцията за инвестиции, чиято работа няма нищо общо с българските фирми, а не 
изпълнителният директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия 
Никола Стоянов? Все пак Велкова е била в съвета на директорите на "Джереми България" 
точно в качеството си на началник на последната институция.  
Всичко това, и най-вече премълчаването на информацията за ролята на спортния главен 
секретар Марияна Велкова, се вписва изключително добре в една схема на зависимости, за 
която неофициално се говори от няколко месеца. Става дума за влиянието на президентския 
съветник и бивш заместник-министър на икономиката Евгени Ангелов. В публичното 
пространство се носи мълвата, че той е един от основните кадровици на отишлия си тези дни 
служебен кабинет, а като заместник на Трайчо Трайков еднолично е дърпал конците на 
програмата "Конкурентоспособност" и по-специално на инициативата "Джереми", чийто 
архитект е. За негова креатура се приема и Велкова. На Ангелов също така се приписва и 
назначаването на Асен Василев за служебен министър на икономиката и енергетиката, който 
отявлено пази мълчание за Велкова и с лекота я прати на служба при колегата си Петър 
Стойчев, след като правителството "Борисов" я уволни.  
С покровителството на Евгени Ангелов, изглежда може да се обясни оцеляването на Марияна 
Велкова начело на агенцията за малките и средните предприятия толкова дълго време. 
Скандалите около нея започнаха още в началото на 2011-а, когато производителите на мебели, 
облекло и обувки бяха отрязани от възможността да обновяват машините си с европейски пари. 
Противно на всякаква логика тогава се въведоха изисквания за допустимост, според които само 
ангажираните с производството на автомобили и самолети фирми, както и тези от 
лекарствената промишленост можеха да кандидатстват за финансиране. Под ръководството на 
Велкова промяна имаше и в минималните обороти, които те трябваше да са реализирали. От 
80 хил. лв. прагът за микропредприятията стана 300 хил. лв., за малките - 600 хил. лв., а за 
средните стигна "скромната" сума от 1.5 млн. лв., което напълно затвори вратите на бизнеса 
към европейските помощи. Но тогава не се намери и грам политическа воля за отстраняването 
й. Реакция на управляващите нямаше и след обвиненията, че агенцията за малките и средните 
предприятия неоснователно отхвърля проекти, без дори да ги е разгледала по същество. Нищо 
не последва и след разкритията, че с европарите за насърчаване на фирмите са били купувани 
служебни коли, нови компютри и други екстри за чиновниците. Затова пък бюрократичното 
тресавище, което създадоха Велкова и екипът й, бе възнаградено с бонуси за "добре" 
свършена работа. Батальонът от служители се е облажил с общо над 5 млн. лева. Първите 
надбавки над заплатите са от 2008-а и обхващат месеците до края на 2009 година. За този 
период са платени почти 1.6 млн. лева. За 2010-а са раздадени над 907 хил. лв., а за 2011-а 
още 1 млн. лева. "Стимулите" за 2012-а са още повече - 1.46 млн. лева. И това са само 
официалните данни, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейския съюз. Извън тези суми остават още редица допълнителни 
възнаграждения, включително и такива, които изпълнителният директор на агенцията Марияна 
Велкова сама е отпуснала на себе си и които трудно могат да се хванат. Справка в регистрите 
на Сметната палата например показва, че през 2011-а тя е получила допълнително над 
заплатата си 21 364 лв., за 2010-а сумата е 18 702 лв., а през 2009-а - 34 973 лева. Какви са 
бонусите за 2012-а тепърва трябва ще стане ясно.  
***  
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Коя е Марияна Велкова  
Сегашният главен секретар на Министерството на спорта и бивш директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Марияна Велкова започва работа 
в структурата на Министерството на икономиката през 1993-а. Оттогава преминава през 
длъжностите младши юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, началник на 
отдел "Правен" и директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване". От 2003-а е 
ръководител на инспектората към ведомството. От февруари 2007-а до март 2010-а е и член на 
Държавната комисия по хазарта. Велкова е оказвала и консултантска помощ на "Приста ойл".  
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Дата: 01.06.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 41  
Брой думи: 991  
 
 
Резюме: Какво правят доктор, електроинженери и археолог в една стая? Звучи като начало на 
лош виц, но в случая с шестима македонски приятели отговорът е далеч по-приятен: видеоигра. 
Партньорите в стартъп компанията Team Tesseract получиха 30 000 евро от фонда за рисково 
финансиране LAUNCHub за гейм проекта си Excubitor, който продължават да развиват със 
съвместни усилия.  
 
Заглавие: Minecraft по македонски*  
Подзаглавие: Шестимата от Team Tesseract спечелиха финасиране за разностиловата си 
компютърна игра си Excubitor  
Автор: Константин НИКОЛОВ  
Текст: Какво правят доктор, електроинженери и археолог в една стая? Звучи като начало на 
лош виц, но в случая с шестима македонски приятели отговорът е далеч по-приятен: видеоигра. 
Партньорите в стартъп компанията Team Tesseract получиха 30 000 евро от фонда за рисково 
финансиране LAUNCHub за гейм проекта си Excubitor, който продължават да развиват със 
съвместни усилия.  
Геймъри от гимназията  
Още в гимназията Иван, Александар, Игор, Филип, Александар и Иван имали идея да 
разработят игра. И шестимата са гейм маниаци и целта им била да обединят няколко жанра, за 
да се получи идеалното игрово преживяване. Първоначално се опитват да направят аркаден 
шутър. Постепенно с подобряването на уменията се променят и вижданията им, докато не 
стигат до идеята за Excubitor, която смесва най-различни стилове. В нея играчът поема 
контрола над охранителен космически кораб, с който трябва да отбива атаки на вражески сили 
и да защитава кораба-майка. По време на мисиите се отключват най-различни технологии, 
оръжия и нива. В Excubitor има елементи както на екшън и шутър, така и на ролева игра (RPG). 
Според създателите жанрът е трудно да бъде дефиниран и това е добре, тъй като комбинира 
различни аспекти и може да се хареса на по-широка публика. Eстествено това не е първият 
път, в който някой разработчик обединява стилове. Но от Team Tesseract се надяват, че 
сравнително лесното управление и добра графика, както и интензивният геймплей ще се 
хареса както на любителите на екшъни, така и на тези, които си падат по по-старите аркадни 
игри.  
"Започнахме преди две години. Първоначално правихме играта в свободното си време, но 
LaunchHub ни даде възможността да се занимаваме и професионално с това", казва Иван 
Ивановски, изпълнителен директор на Team Tesseract. Той разкрива, че до една година сингъл 
плеър мисията на Excubitor трябва да е готова. Първо до няколко месеца ще бъде пусната 
бета-версия, която да бъде представена и тествана в гейм общността. Така различни играчи ще 
могат да кажат какво им харесва или не в проекта. Засега създателите планират около 15 нива, 
но те могат да бъдат увеличени до пускането на играта на пазара, а впоследствие може да има 
и различни експанжъни от допълнителни мисии. Енджинът, с който работи Excubitor, е дело на 
Team Tesseract, както и тъй нареченият level editor (софтуерът, с който се правят различните 
карти на нивата), което само по себе си е успех. След пускането на проекта на пазара ще се 
мисли и за мултиплеър режим. Засега версията ще е само за компютри с Windows, но след 
време може да бъде прехвърлена и на Linux и Mac. От Team Tesseract казват, че са планирали 
така дизайна на играта, че да може да работи дори и на петгодишен компютър, за да може 
повече играчи да се насладят на геймплея.  
Шестимата приятели се надяват да разпространяват играта дигитално през онлайн платформи 
като лидера на пазара Steam (която дистрибутира игри както на независими разработчици, така 
и на най-големите компании в сектора). Искат цената да не е прекалено висока, за да 
популяризират по-лесно Excubitor. Казват, че преди да постигнат договорка със Steam, Еxcubitor 
трябва да е добре позната и очаквана в геймобщността. Именно проектът на Steam - Greenlight 
подкрепя независимите разработчици, като позволява на всички геймъри в Steam да решат 
дали една игра е достатъчно добра, за да се продава през платформата. Именно по тази 
причина приятелите от Team Tesseract искат колкото се може по-бързо да пуснат и бета-
версия. Все пак уточняват, че няма да се обезсърчат дори и да не влязат от първия път в 
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Steam, тъй като има и други дигитални дистрибутори. Надяват се и да посетят различни гейм 
конвенции, за да промотират играта си.  
Независимост преди всичко  
Разработчиците вече имат уговорка за нови инвестиции от страна на LaunchHub, но все пак 
стремежът им е да останат колкото се може по-независими. Фондът получи миноритарен дял в 
Team Tesseract срещу капиталовложението си. Иван Ивановски казва, че може да опитат и 
различни платформи за групово финансиране като Кickstarter, но осъзнават, че за тази цел 
трябва да имат по-готова версия от сегашната. Засега всичките усилия на Team Tesseract са 
съсредоточени върху Excubitor. Но от компанията не крият, че имат идеи и за други игри. 
Бъдещето им като разработчици ще зависи от успеха на пилотния им проект. По тази причина 
шестимата постоянно пътуват между Скопие и София, за да се срещат с представители на 
фонда и да работят върху дизайна на нивата.  
Всъщност пътят на Team Tesseract към гейм върховете засега изглежда добре обмислен. През 
последните години именно независимите разработчици преживяха най-сериозния възход за 
сметка на големите играчи, повечето от които намаляват персонал и съкращават бюджети по 
скъпите си проекти. За "инди" възхода допринася както популярността на мобилните 
платформи и все по-лесното дигитално разпространение, така и възможността за по-лесно 
финансиране от индустрията и различни фондове. Преди 10 години беше невъзможно дадена 
игра да достигне дори до повече от 100 души, ако няма маркетинг бюджет и значителен тираж 
на физически носители.  
Но сега с платформи като Steam софтуерът на независимите разработчици може да достигне 
до хиляди, дори милиони потребители, и то без особени разходи. Естествено, колкото е по-
голяма конкуренцията, толкова по-трудно ще е за Excubitor да се наложи на пазара. Сред много 
независими успехи през последните години, има далеч повече, които така и не биват 
забелязани. Но пък успешните примери винаги може да послужат за образец. Сред тях е играта 
Minecraft, която е създадена от един човек и е купена от над милион геймъри. А работата по 
нея продължава. Което е един добър шаблон за момчетата от Team Tesseract.  
АКСЕЛЕРАТОРИ  
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо 
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Могат 
да инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. Те заработиха през пролетта на 
миналата година и вече са инвестирали в около петдесет млади компании от България и 
региона. Финансирането за един проект варира между 25-30 хил. и 200 хил. евро. Eleven 
управлява общо 12 млн. евро капитал, а LAUNCHub - 9 млн. евро капитал.  
*Minecraft е една от най-успешните независими игри в историята  
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Резюме: Г-н Стоянов, в момента развитието на малките и средните предприятия е основна 
тема. Как агенцията подпомага тяхната дейност?  
Работата на агенцията включва няколко направления, в рамките на които се прилагат редица 
мерки за подкрепа на нашите предприятия, в това число и чрез конкретни проекти и програми. 
Тяхното изпълнение до голяма степен е свързано с еврофинансиране. Това се обяснява с 
факта, че след влизането на България в ЕС държавният бюджет за реализиране на тези 
дейности бе сериозно намален и понястоящем те основно се финансират по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" (ОПК).  
 
Заглавие: Никола Стоянов, изпълнителен директор на ИАНМСП: Нужни са държавни 
инвестиции в малките и средните фирми  
Подзаглавие: Трябва да стъпим на нови строителни пазари  
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА  
Текст: Г-н Стоянов, в момента развитието на малките и средните предприятия е основна тема. 
Как агенцията подпомага тяхната дейност?  
Работата на агенцията включва няколко направления, в рамките на които се прилагат редица 
мерки за подкрепа на нашите предприятия, в това число и чрез конкретни проекти и програми. 
Тяхното изпълнение до голяма степен е свързано с еврофинансиране. Това се обяснява с 
факта, че след влизането на България в ЕС държавният бюджет за реализиране на тези 
дейности бе сериозно намален и понастоящем те основно се финансират по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" (ОПК). Преди всичко става въпрос за организираните от 
агенцията участия на нашите компании в промоционални прояви в чужбина. Това са водещи 
дейности, които изпълняваме в рамките на проект "Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия", по който сме институционален бенефициент. Средствата по него са 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК и са в общ размер от 27 млн. лв. Около 
18 млн. лв. от тази сума са предвидени за организиране на български национални участия в 
международни панаири и специализирани изложби в чужбина. Подкрепата, която оказваме на 
нашите производители, включва поемане на разходи за наемане на изложбена площ, 
проектиране и изграждане на изложбен щанд с дизайн, съответстващ на конкретен бранш, 
наемане на необходимо оборудване и обзавеждане, рекламиране на участието, включване на 
изложителите в официалния каталог, регистрационни такси.  
Другата дейност е организацията на търговски мисии в чужбина. Определянето на държавата, 
региона се извършва в зависимост от интереса на фирми от различни браншове. Подобна 
мярка са и бизнес делегациите, традиционно водени от държавен представител от висок ранг - 
министър или зам.-министър от съответния сектор. При този тип посещения отпада 
ограничението за участие само на малки и средни предприятия - тогава могат да се включат и 
големи компании, за разлика от търговските мисии, които организираме в рамките на нашия 
проект за интернационализацията.  
Провеждаме и обучения, на този етап предимно за фирмите с експортна насоченост. 
Придобитите знания помагат на предприемачите да придобият умения за извършване на 
външнотърговска дейност за излизане на чужди пазари, да се утвърждават на тях. Към 
основните мерки бих добавил и създадената електронна платформа - Националния експортен 
портал www.export.government.bg. чиято цел е да подпомага фирмите в дейността им, свързана 
с износа. На него се публикуват актуални оферти и запитвания, които получаваме в агенцията 
от чуждестранни компании и организации, бизнес компаси, информация от нашите търговски 
представители, данни за чуждестранни пазари, експортни стратегии за съответните сектори.  
Отделяме специално внимание и на провеждането на бизнес форуми. През април в рамките на 
проекта организирахме два международни бизнес форума, в които взеха участие над 180 
фирми от България, Румъния, Македония, Черна гора, Сърбия и Албания.  
Тези пакет от мерки е важен за развитието на експортната дейност на нашите предприятия. 
Разбира се, планираме да разширим подкрепата, която предоставяме. Моята идея е да 
запазим този асортимент, ако мога така да се изразя, но да повишим качеството и съответно 
ефекта от тази подкрепа. Ще положим целенасочени усилия участието на нашите компании в 
международните панаири да бъде по-добре организирано, да се включват повече фирми. 
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Досега основният проблем е бил в това, че поради липса на средства всичко е правено в 
последния момент. Това е създавало обясними трудности за нас и за компаниите - налагало им 
се е за изключително кратък срок да подготвят изискваните документи. Именно поради тази 
причина се е наложило да отменим някои от предвидените прояви, след като поех 
ръководството на агенцията. Идеята ми е каквото и да правим оттук нататък - да е на ниво.  
Основната ни програма за провеждане на национални участия на нашите МСП в 
промоционални прояви ще стартира от октомври. Засега тя включва около 20 участия в 
панаири и изложби, 30 търговски мисии. В момента очакваме програмата ни да бъде одобрена 
от Управляващия орган, така че да можем през лятото да концентрираме усилията си върху 
тяхната подготовка и организация, които съответно да доведат до достойното представяне на 
нашите производители в чужбина.  
Какво още могат да очакват от вас компаниите?  
Ще се опитаме да стартираме нова мярка за подпомагане на интернационализацията на 
предприятията, което ще се изразява в конкретното търсене на търговски партньори в чужбина. 
Планираме тя да заработи още от есента. За целта агенцията в момента работи по 
създаването на мрежа от партньори от цял свят - не институции, а частни компании, като 
резултатите от тази дейност биха имали много ползи за нашите фирми.  
От друга страна, искаме да сегментираме обученията. Ще продължим да ги провеждаме, тъй 
като те са много важна мярка. Днес информацията е всичко. фирмите, които я имат, в това 
число и за целевите пазари, ще са по-ефективни при навлизането и за утвърждаването на 
позициите им там. В тази връзка ще разделим обученията според компаниите - в зависимост 
дали вече изнасят, или са още в начален стадий, или имат нужда от съвет как да се развият на 
местна почва. Ясно е, че до април 2014 г., в рамките на проекта, който изпълняваме, няма да 
успеем да реализираме в пълен обем всички набелязани цели, тъй като става въпрос за 
процеси, които изискват време. През този период обаче ще се опитаме да подкрепим сериозно 
работещите предприятия, които вече експортират. При тях могат да се постигнат най-бързи 
резултати, от които имаме голяма нужда. Много по-висок е шансът една компания, която изнася 
или строи в пет държави, да започне да извършва подобна дейност в шеста или в седма, 
отколкото друга, която не е тръгнала още по пътя на интернационализацията, тепърва да 
навлезе на един пазар в друга държава.  
Ще тестваме дали за българските условия са приложими някои мерки, които знаем, че в 
чужбина работят добре.  
В момента с УО търсим решение дали няма да успеем да направим ваучерна програма, с която 
да подкрепяме компаниите извън тези дейности. Много често забелязваме, че за съответен 
бранш има един панаир, който е безусловно най-големият и най-интересният, на който добре е 
да участват всички. От друга страна, според отделните специфики и тясната насоченост в 
сектора има изложения, които са интересни само за 1 или 2 предприятия. В момента точно за 
тях не можем да предложим конкретно решение. Поради този факт търсим методология, която 
да се впише в програмата ни и да разчетем средства за подпомагане на подобни отделни 
участия. По този начин компаниите ще могат да навлизат на нишови за тях пазари.  
Това е мярка, която съм обсъдил с представителите на няколко сектора и всички я възприемат 
добре. Остава да видим как ще бъде приложена на практика.  
Промяната ще бъде в насока подпомагане на по-подготвените фирми в краткосрочен план, що 
се отнася до панаирите и търговските мисии. Това са двете мерки, по които компаниите 
представят не само себе си, но и държавата. Изготвихме нови правила за оценка и подбор на 
участниците. Това ще става чрез точкова система, публикувана на нашия сайт. Всяка фирма ще 
има възможност да провери кои и колко от заложените условия изпълнява.  
Целта ни е чрез тези критерии не само да се извършва подбор на фирми за участие в 
промоционалните прояви, но и да насочим компаниите към онова, което е необходимо да имат, 
за да могат да продължат развитието си, да повишат шансовете си за интернационализация. 
Това ще е един своеобразен кандидатстудентски изпит. Той ще е еднакъв за всички и спрямо 
това какви са другите участници ще е възможно и с 3,50 да влезеш в университета. Ако има 
много шестици обаче, дори и тези с петиците няма да успеят да се класират.  
Ако днес за някой панаир фирмите успяват да се класират с 20 т. от 100 (толкова ще са 
максималните точки, които ще могат да получат), ако обученията и другите мерки дават 
ефективни резултати, ще се радваме следващата година да се класират тези с 30 т., а след 
това - с 50 т. Ще работим за повишаването на нивото, конкурентоспособността на българските 
компании.  
Целта е на нашите национални щандове да участват предприятия, които достойно да 
представят България и които са достатъчно подготвени да отидат на международен панаир. 
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Необходимо е да знаят как да бъдат активни и съответно да постигнат максимален резултат. 
При положение че средствата са ограничени, трябва да гледаме от всеки инвестиран лев или 
евро да извадим максимална полза.  
Но по този начин няма ли да се стимулират по-големите компании?  
Не, няма да бъде така. Ще въведем допълнително ограничения, за да не участват едни и същи 
фирми на панаири и мисии, каквито коментари досега сме чували. Една компания ще има право 
да бъде включена в едно изложение годишно. Тя ще може да кандидатства и за второ и може 
да дойде, стига да няма друга фирма, която да покрива критериите. От една страна, ще 
създадем условия за участие на най-добрите, а от друга - ще работим върху възможността да 
се увеличи техният брой.  
Какъв е правилният ход на компаниите по време на икономическа криза?  
Безспорно правилните подходи са два - както за бизнеса, така и за държавите. В началото на 
рецесията всички говореха за орязване на разходите. На европейско равнище този метод 
показа, че не работи или работи в по-малка степен, отколкото се очакваше. Свиването само по 
себе си не води до растеж. В началото всички пестяха. Сега се говори обратното - че трябва да 
се инвестира.  
Правилният подход според мен е комбинация между тези две неща. Кризата донякъде повлия 
позитивно на бизнеса за оптимизация на разходите. Но трябва да се инвестира в 
интернационализация. Това се отнася както за строителния, така и за другите сектори, щом тук 
пазарът се срива. Необходима е мобилност. Ако досега компаниите са работили в Южна 
Европа, трябва да търсят пазари в Северна Европа и Скандинавието. Така или иначе Старият 
континент върви назад в момента. Ясно е, че е необходимо намирането на нови пазари. Ако 
фирма не продава даден продукт, тя трябва да опита да го подобри и развие. Няма да успее да 
спечели само от спестяване и намаляване на служителите.  
Наблюдавах, че в началото на рецесията, когато имаше сериозен дефицит на парични 
средства, подобни на нашата агенции в други държави удвоиха бюджетите си с цел да 
подпомогнат компаниите да излязат на международните пазари.  
В Европа управляващите се усетиха и преди три-четири години инвестираха в предприятията, 
за да могат в някаква степен да омекотят резултата от срива на местния пазар.  
Това е момент, който може би у нас бе пропуснат. Обаче до никакъв резултат няма да ни 
доведе това, ако само казваме какво не е направено. Трябва да гледаме каква е ситуацията 
сега и какво може да се стори занапред. Никой не знае дали кризата свършва или не. В 
последно време на европейско ниво настроенията са малко по-позитивни - че тя отминава, но 
ще трябва да сме подготвени за следващата.  
Търсят ли ви активно компаниите за съдействие?  
Заемам този пост малко повече от два месеца. Има две тенденции, които наблюдавам. От една 
страна, традиционно браншовите камари са поддържали и продължават да поддържат добра 
връзка с агенцията. От друга, през последната година въз основа на това, че не сме имали 
финансови средства, сме организирали малко прояви. Доста са били и разочарованите. 
Мненията са двуполюсни. Недоволството от агенцията е голямо. Предприемачите обаче 
съзнават, че без такава държавна структура, без нейната подкрепа се намалява шансът им за 
излизане на чужди пазари. В момента се опитваме да осигурим финансиране за реализиране 
на планираните прояви. Смея да твърдя, че с Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма сме в много добър контакт, както и с УО на ОП "Конкурентоспособност". Правим 
смели планове за провеждане на различни мероприятия и дейности. Виждам надежда в 
браншовите организации, че нещата се променят, но плаха поради досегашния им горчив опит. 
Нямаме директен контакт с компаниите, което отчитам като голям минус. Съвсем скоро ще 
инициирам промяна в структурата на агенцията, която основно ще се изрази в създаването на 
отделно звено с работно засега название "Комуникации". То ще включва браншови експерти, 
които ще държат директна връзка с организациите и фирмите. Ще посещават компаниите на 
място, за да имат постоянен контакт с тях. Често имаме запитвания по един или друг повод, но 
това не е директен контакт според мен.  
Има фирми, които познават нашите услуги, защото са ги ползвали, но има и други, които 
изобщо не са чували за агенцията. В тази връзка мислим по въпроса за провеждане на 
информационна кампания в страната. Разговарях с кмета на Велико Търново Даниел Панов, 
който прояви интерес към нашите предложения за подпомагане на местните фирми. Ще се 
опитаме да го направим под формата на сътрудничество с Националното сдружение на 
общините в Република България. Кметовете ще имат задачата да съберат компаниите, а ние да 
осигурим експерти, които да им представят дейностите на агенцията, в които те биха могли да 
участват или да бъдат подкрепени чрез една или друга мярка Ако е необходимо, ще дойдат и 
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служители на други държавни институции. Необходимо е да се доведе до знанието на 
обществеността, че има администрация, на която й се плаща, за да прави нещо за бизнеса, и 
те трябва да се възползват.  
Миналата седмица приключихме набирането на кандидати за най-големия панаир на 
хранително-вкусовата промишленост в Германия ANUGA. В България има много фирми от този 
сектор, но при нас постъпиха само 52 заявки за участие. За мен това не е конкуренция. Не може 
да казваме, че у нас е страхотна криза и пазарът се срива, че искаме да изнасяме, но когато 
агенцията ти осигурява условия за участие в международен панаир, да не се възползваш. 
Компаниите не са достатъчно активни. Ако една фирма търси нещо, тя ще го намери. Тези, 
които само се оплакват и не правят нищо по въпроса, не могат да ме трогнат.  
Как работите с Камарата на строителите в България?  
Тъй като отскоро оглавявам агенцията, разговарях с колегите и по този въпрос, като те ми 
споделиха, че Камарата на строителите в България е един от активните ни партньори, с чието 
съдействие е била реализирана не една промоционална проява на компаниите от бранша. 
Това се дължи на активността на КСБ, защото агенцията е една и съща за всички. Със 
съдействието на Камарата през 2012 г. ИАНМСП е провела търговска мисия до Мароко и 
Чехия, организирала е участие на фирмите от бранша в Международното изложение за 
строителство, архитектура и дизайн ECOBUILD в Лондон, Международния форум за 
иновативни решения при производството на метални изделия в строителството в Белчин баня. 
Някой може да каже, че това са минимални резултати за целия строителен бранш, който е 
сериозно представен в България. На фона обаче на това, че провеждането на 
промоционалните прояви през изминалата година беше сведено до критичен минимум, ако се 
измери процентно стореното, със сигурност преобладаващият дял от реализираните ще са за 
строителния сектор, респ. за Камарата. Надявам се в бъдеще броят на проявите, в които ще 
участват компаниите от бранша, да се увеличи, както и сътрудничеството ни с КСБ да става все 
по-активно. Основният проблем е, че верификацията на средствата по проекта, с чиито 
средства се реализират дейностите, върви много бавно. На свой ред агенцията няма 
достатъчно оборотни средства и всяко забавяне вреди. В частност, панаирите са достатъчно 
ресурсоемки, заплащат се пет-шест месеца преди самото събитие. В момента водим разговори 
проблемът с осигуряването на достатъчно оборотни средства за реализиране на дейностите да 
бъде разрешен, в това число и чрез заемни средства от бюджета на икономическото 
ведомство. Непростимо е да нямаме оборотни пари. Още повече в период, когато на всички 
фирми у нас им липсват свежи финанси, да не можем да се възползваме от средства по ОП 
"Конкурентоспособност".  
За кои пазари ви питат строителите?  
Това е интересен момент - към кои страни трябва да се насочат конкретният сектор или 
отделни компании. Агенцията събира информация за различните браншове и ще разширим 
тази дейност, за да можем да ги насочим в определена посока. По-логично е от фирмите да 
получаваме стойностни предложения. Това могат да са традиционни пазари или да сме 
първопроходци на нови. Много е важно самите компании да се интересуват и да видят накъде 
върви браншът в Европа и в света.  
Преди две-три години мениджъри на швейцарски компании ми съобщиха, че се насочват към 
Южна Америка - Чили, Перу и др.  
България не е голяма държава, поради което възможностите й за подкрепа и лобиране на 
компаниите са ограничени, тоест не може да го прави по начин, по който го правят в страни с 
високоразвити икономики. В един пряк сблъсък и конкуренция с по-големи фирми и държави ще 
е трудно за българските. В най-добрия случай могат да станат подизпълнители. За да не се 
вземат грешните решения към кои пазари да се насочат, е нужно да има добра комуникация 
между Камарата и агенцията. Всичко, което разбираме за бранша, ще го свеждаме към КСБ.  
Не трябва да забравяме, че България е имала дълги години контакти със страни от бившия 
Съветски съюз. В момента част от тях имат петрол и газ или други природни богатства, имат 
средства и строят много. За пример ще дам Азербайджан. Не съм специалист, но предполагам, 
че можем да търсим мястото си в Северна Африка, Близкия изток или други. Това са малко по-
рискови пазари.  
В Бразилия президентът Дилма Русеф е с български корени, което също можем да използваме. 
Според мен много внимателно трябва да се търсят навсякъде малки плюсове, които бихме 
имали спрямо конкуренцията, и да се следи сериозно пазарът.  
Споменахте ОП "Конкурентоспособност". Как си представяте схемата, която касае вас, след 
2014 г.?  
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Имаше среща на работната група, която я изготвя. На нея беше представен вариант, който бе 
далеч от моите и на редица от участниците представи. Работодателските организации и 
НСОРБ бяха против. Доста неща трябва да се коригират.  
В момента агенцията е сведена до санитарен минимум, що се отнася до бюджет и числен 
състав. Същевременно трябва да изпълняваме важна роля за фирмите, ако държим тя да е 
наистина работеща. През последните месеци наблюдавам, че в политическото пространство 
всички се упражняват в говоренето за развитието на малките и средните предприятия, но не 
чух ясно формулирани и конкретни мерки за това.  
Засега нещата са на много предварителен етап, що се касае до схемата. Важното е така да 
разпишем дейностите и детайлите по тях, че те да са нещо, което от утре и през следващите 
седем години ще помага да се развиват фирмите. Най-лошото ще е, ако държавата не си е 
взела поука от досегашния програмен период и продължи да прави същите грешки.  
Как виждате развитието на малките и средните фирми до края на годината?  
Това, което се надявам, е да успеем да обърнем колелото да се върти в другата посока. Трудно 
е. Не е реалистично да се очакват големи промени в тенденциите или сериозен ръст. За мен 
ще е много позитивно, ако поне спрем низходящата тенденция .  
***  
Никола Стоянов завършва 91-ва немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в 
София, а след това право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има магистърска 
степен по немско право за чужденци, както и по европейско и международно търговско право от 
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen. От 2004 г. е основател и съдружник на "Лотсе" ООД - 
консултантска фирма в областта на насърчаването на експорта и интернационализацията с 
офиси в Италия, Турция и Румъния. Дружеството е партньор за Югоизточна Европа на 
национални агенции за подкрепа на експорта в редица държави. От 11 март 2013 г. Стоянов 
оглавява Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП).  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 31.05.2013  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 10  
Брой думи: 179  
 
 
Резюме: България пада с почти 20 места в годишник на световната конкурентоспособност за 
2013 г. спрямо представянето си през 2009 г. Това съобщи Руслан Стефанов от Центъра за 
изследване на демокрацията. Годишникът се изготвя от Института за развитие на 
управлението, Швейцария, а страната ни участва в него от 2006 г. насам. За 2013 г. България е 
на 57-о място от общо 60 държави, като след нас са само Хърватия, Аржентина и Венецуела.  
 
Заглавие: Украйна и Гърция ни бият по конкурентоспособност, паднахме с 20 места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България пада с почти 20 места в годишник на световната конкурентоспособност за 2013 
г. спрямо представянето си през 2009 г. Това съобщи Руслан Стефанов от Центъра за 
изследване на демокрацията. Годишникът се изготвя от Института за развитие на 
управлението, Швейцария, а страната ни участва в него от 2006 г. насам. За 2013 г. България е 
на 57-о място от общо 60 държави, като след нас са само Хърватия, Аржентина и Венецуела.  
Гърция и Украйна, които през 2012 г. се класират след нас, тази година се изкачват на 
съответно 54-то и 49-о място.  
Данните показват, че българските правителства не са използвали разумно годините на растеж 
преди 2008 г. за създаването на поздрава основа за конкурентоспособност. Според 
анализаторите кризата е оголила много неразрешени проблеми, между които състоянието на 
българската енергетика. Докладът оценява международната конкурентоспособност на 60-те 
най-развити световни икономики въз основа на повече от 300 показателя, отразяващи как 
работи икономиката. Отчита се доколко ефективни са тези показатели и каква икономическа 
среда създават правителството и бизнесът. Междувременно на 28 май икономическото 
министерство представи първоначалния вариант на Оперативната програма'"Иновации и 
конкурентоспособност".  
31.05.2013 г.  
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Дата: 30.05.2013  
Източник: в. Старозагорски Новини  
Страница: 4  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 
2007-2013 г. обсъдиха областните управители на областите Стара Загора, Бургас, Сливен и 
Ямбол. Това стана на заседание в Сливен на 28 май, съобщиха от Областната управа.  
 
Заглавие: 207 проекта по оперативни програми се разработват в област Стара Загора  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-
2013 г. обсъдиха областните управители на областите Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол. 
Това стана на заседание в Сливен на 28 май, съобщиха от Областната управа.  
С най-висок относителен дял (39%) от средствата за реализацията на регионалния план е ОП 
"Транспорт" с 1 003 239 703 лв. Останалата сума в размерна 1 537 420 229 лв. се разпределя 
за останалите шест оперативни програми - за регионално развитие, конкурентоспособност, 
административен капацитет, човешки ресурси, околна среда и техническа помощ. Регионалният 
съвет за развитие одобри годишния доклад, с който се отчете напредъкът по изпълнение на 
четирите приоритета на района: инфраструктура, туризъм, икономическа и жизнена среда. По 
реализацията на приоритетите "инфраструктура" и "подобряване на жизнената среда" е 
отбелязан значим напредък. Югоизточен район прави обещаваща заявка за просперитет, което 
най-вече се случва с помощта на оперативните програми. Общият брой сключени договори по 
оперативните програми в региона с натрупване към 31.12.2012 г. е 679 бр. на стойност 2 540 
659 932 лева. Най-голям брой проекти има област Бургас -241 бр., следван от област Стара 
Загора -207 бр., област Ямбол-112 бр., и област Сливен -101 бр. В заседанието членовете на 
съвета обсъдиха и съгласуваха проектите на областните стратегии за развитие за новия 
програмен период 2014-2020 г. на областите Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.  
30.05.2013  
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Дата: 30.05.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 14  
Брой думи: 419  
 
 
Резюме: Йонка Янакиева - управител на Областния информационен център в Плевен, запозна 
журналисти и представители на културни и просветни институции със свършеното от 
експертите от началото на годината досега. Стана ясно, че през това време ОИЦ - Плевен е 
провел 8 информационни срещи, които са били посетени от около 300 души. 95 на сто от 
участниците в тези събития са били удовлетворени от начина, по който са били проведени тези 
срещи, и от информацията, която са получили. На място офисът е бил посетен от около 600 
потенциални бенефициенти, които са търсели информация предимно за това как да 
финансират свои идеи и дейности чрез структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 
От 1 февруари т.г. започна и издаването на месечен бюлетин, чийто вече 15-и пореден брой е в 
ръцете на заинтересованите. Той се подготвя изцяло от екипа на ОИЦ-а.  
 
Заглавие: 43 договора за проекти по оперативни програми са регистрирани в Плевенско  
Подзаглавие:  
Автор: Величка БОЖИКОВА  
Текст: Йонка Янакиева - управител на Областния информационен център в Плевен, запозна 
журналисти и представители на културни и просветни институции със свършеното от 
експертите от началото на годината досега. Стана ясно, че през това време ОИЦ - Плевен е 
провел 8 информационни срещи, които са били посетени от около 300 души. 95 на сто от 
участниците в тези събития са били удовлетворени от начина, по който са били проведени тези 
срещи, и от информацията, която са получили. На място офисът е бил посетен от около 600 
потенциални бенефициенти, които са търсели информация предимно за това как да 
финансират свои идеи и дейности чрез структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 
От 1 февруари т.г. започна и издаването на месечен бюлетин, чийто вече 15-и пореден брой е в 
ръцете на заинтересованите. Той се подготвя изцяло от екипа на ОИЦ-а.  
В своята дейност ОИЦ -Плевен работи в партньорство с различни институции като Община 
Плевен, Европа директно - Враца, Немското посолство в България, Агенция по заетостта - 
Ловеч, читалища от областта, с областната управа - Плевен, с плевенския обществен фонд 
"Читалища" и банковите институции, опериращи с финансовия инструмент Jeremie 
(Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия). Реализирани са 
разнообразни инициативи за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, в 
които се включиха представители от всички целеви групи. По данни от ИСУН /Информационна 
система за управление и наблюдение/ в момента за област Плевен има регистрирани 43 
договора за изпълнение на проекти по оперативните програми с 28 бенефициенти - това са 
общини, НПО и бизнес, на обща стойност 118 702 455 лева. Само за 2013 година има 7 
регистрирани договора със 7 бенефициенти. Това са проекти по ОП "Развитие на човешките 
ресурси" по процедура "Насърчаване на стартирането на проекти за развитие на 
самостоятелна стопанска дейност", компонент 1. Общата им стойност е 138 839 лева. 
Актуалните възможности за финансиране със средства по оперативните програми са насочени 
към бизнеса чрез: процедура "Внедряване на иновации в предприятията" по ОП 
"Конкурентоспособност" с краен срок 10 юли 2013 година. Основната й цел е да се повиши 
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на 
възможности за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал 
за успешна пазарна реализация. Другата процедура - "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", също по Оперативна програма "Конкурентоспособност", е с краен срок 31 
октомври т.г., а основната й цел е енергоспестяване. От месец юли ОИЦ -Плевен започва втори 
цикъл информационни събития, по време на които експертите ще запознаят потенциалните 
ползватели на финансовите средства от ЕС с новите оперативни програми.  
30.05.2013  
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Дата: 29.05.2013  
Източник: Троянски глас  
Страница: 3  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Наскоро бе одобрена промяна в Индикативната годишна работна програма, 
информират от Областния информационен център (ОИЦ) - Ловеч. Изменението предвижда в 
началото на второто тримесечие на годината да бъде обявена процедура "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия". Наименованието на процедурата е добре 
познато на бизнеса, тъй като досега са публикувани 7 обяви, по които са сключени близо 1000 
договора. Интересът е оправдан, тъй като по процедурата микро, малки и средни предприятия 
ще могат да кандидатстват за инвестиции в нови технологии и оборудване, които да повишат 
тяхната конкурентоспособност и да допринесат за разширяване на пазарите. Общият размер на 
предстоящата процедира е 50 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е 70% за 
микро и малки и 60% за средни предприятия. Минималният размер на помощта за проект е 100 
000 лева, а максималният - 2 млн. лева в зависимост от категорията предприятие.  
 
Заглавие: 391 млн. лева за бизнеса през 2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Наскоро бе одобрена промяна в Индикативната годишна работна програма, информират 
от Областния информационен център (ОИЦ) - Ловеч. Изменението предвижда в началото на 
второто тримесечие на годината да бъде обявена процедура "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия". Наименованието на процедурата е добре познато на бизнеса, 
тъй като досега са публикувани 7 обяви, по които са сключени близо 1000 договора. Интересът 
е оправдан, тъй като по процедурата микро, малки и средни предприятия ще могат да 
кандидатстват за инвестиции в нови технологии и оборудване, които да повишат тяхната 
конкурентоспособност и да допринесат за разширяване на пазарите. Общият размер на 
предстоящата процедира е 50 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е 70% за 
микро и малки и 60% за средни предприятия. Минималният размер на помощта за проект е 100 
000 лева, а максималният - 2 млн. лева в зависимост от категорията предприятие.  
През април 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по текущата 
процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Промените 
произтичат от влизането в сила на ПМС № 69/2013 г., което облекчава провеждането на 
процедури за избор на изпълнители за изпълнение на сключени договори. Допълнения са 
направени и в Списъка на допустимото за финансиране оборудване като към основните ДМА 
вече са добавени и спомагателни материали и елементи, необходими за окомплектоването 
като цялостна работеща система.  
До 10 юли 2013 г. фирмите могат да подават проектни предложения и по схема "Внедряване на  
иновации в предприятията".  
По трите процедури за подбор на проекти по ОП "Конкурентоспособност" през годината 
фирмите ще имат на разположение общ ресурс в размер на 391 166 000 лева, който могат да 
инвестират в машини и да получат консултантски услуги.  
Документи за кандидатстване и информация са публикувани на интернет страниците 
www.opcompe-titiveness.bg и www.eu-funds.bg. Информация се предоставя и в ОИЦ - Ловеч, ул. 
"Търговска" 29, Барокови къщи, на тел. 068/604297 или по е-поща: oic.lovech@eufunds.bg.  
29.05.2013 г.  
  



 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/6
/2

0
1
3

 

Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 31.05.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://politics.actualno.com/Ocenkata-na-istoricite-e-naj-vajna-za-slujebnoto-pravitelstvo-
kaza-Rajkov-news_426414.html#cmnt  
Брой думи: 694  
 
 
Резюме: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците 
за нашето правителство. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Оценката на историците е най-важна за служебното правителство, каза Райков  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде 
БГНЕС.  
Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то беше 
програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно. "Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една 
политическа сила, на нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този 
тежък момент от 78 дни", подчерта Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то създава 
врагове, още от първия ден на нашето управление ние наследихме противниците на нашите 
предшественици, но не наследихме подкрепата, която имаха те, с известна дистанция подходи 
към мен и моето собствено политическо семейство", каза той. "Въпреки натиска ние приехме 
правилата за управление на парите на държавните дружества", похвали се той и се оплака от 
медиите.  
"Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна 
медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме, не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той. "Ние поехме 
управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква опора в този бюджет, каза още Райков. Той се похвали, че по време на неговото 
управление не е имало масови демонстрации. Бившият министър-председател отчете и 
свършеното в сфера на външната политика. "Подкрепихме европейската перспектива на всички 

http://politics.actualno.com/Ocenkata-na-istoricite-e-naj-vajna-za-slujebnoto-pravitelstvo-kaza-Rajkov-news_426414.html#cmnt
http://politics.actualno.com/Ocenkata-na-istoricite-e-naj-vajna-za-slujebnoto-pravitelstvo-kaza-Rajkov-news_426414.html#cmnt
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наши съседи от Западните Балкани, включително и нашите съседи от Македония. Настояхме 
общите дати да се честват заедно, защото това, което ни е свързвало преди 1944 година не 
може да ни разделя", заяви той. "Основната ми мисия като министър на външните работи беше 
да успокоя ЕС, че няма да нарушим правилата и няма да посегнем на чуждите инвеститори. 
Продължихме да бъдем предвидим играч в европейското пространство", добави Райков.  
"Нашето образование не е в добро състояние, нуждае се от лекуване и не само от пари, а от 
реформи", коментира още Марин Райков. Проектозаконът за промени в Закона за иновациите 
също бяха връчени от мен на премиера Пламен Орешарски. Райков подчерта, че докато той е 
бил премиер дефицитът е намалял, а фискалният резерв е нараснал с 1,534 милиарда лева и 
от близо 3,87 милиарда лева към 30 април той вече е над 5,4 милиарда лева.  
За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство, подчерта служебният премиер в края на продължилия повече от 30 
минути свой отчет. Райков благодари на президента за доверието и всекидневната помощ, 
която е оказвал на служебното правителство, на министрите и техните семейства, и пожела 
пълноценен и успешен мандат на кабинета "Орешарски".  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Плевнелиев-Служебният-кабинет-намали-безработицата-с-
1-6-_l.a_i.438117_at.1.html  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: Служебното правителство се справи успешно с двете си най-важни задачи - успокои 
нацията, и проведе успешно прехода към избиране на ново Народно събрание". Това каза 
президентът Росен Плевнелиев по  
време на отчета за приключване на мандата на служебното правителство.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Служебният кабинет намали безработицата с 1,6%  
Подзаглавие: Президентът заяви, че е доволен от работата на кабинета Райков  
Автор:  
Текст: Служебното правителство се справи успешно с двете си най-важни задачи - успокои 
нацията, и проведе успешно прехода към избиране на ново Народно събрание". Това каза 
президентът Росен Плевнелиев по  
време на отчета за приключване на мандата на служебното правителство. "Организацията на 
изборите бе на ниво. Те бяха свободни и демократични", заяви държавният глава, информира 
iNews.bg.  
Въпреки ограничения си мандат служебното правителство пое да свърши най-тежките задачи. 
С 1,6% спадна безработицата, бяха осигурени 41 млн. лева за най-бедните, доверието към 
пазара на България от  
големите инвеститори се увеличи, изброи Плевнелиев.  
По план пенсиите бяха увеличени от 1 април, бе извършен пълен международен анализ в 
сектора на енергетиката, който очерта проблемите и те могат да бъдат решени. Служебното 
правителство отговори на  
очакванията на хората и над 200 договора бяха изкарани на сайта на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, посочи Плевнелиев.  
По думите му едно от най-големите постижения на служебното правителство е, че направи 
българската енергетика много по-прозрачна. Кабинетът на Райков е направил и решителен 
пробив по проекта Набуко, продължи президентът.  
Над 300 млн. лева кредити бяха раздадени за два месеца по програма JEREMIE, похвали още 
работата на служебния кабинет президентът. Служебното правителство ускори работата на 
големите  
инфраструктурни проекти и автомагистрала "Тракия" ще бъде отворена на 1 юли.  
Държавният глава похвали и политиката на кабинета Райков в областта на програмата за 
енергийна ефективност, работата по електронното правителство и др. До края на 2015 г. 
България може да има  
решителен пробив в електронното правителство, увери президентът.  
Той призова народните представители да подкрепят добрите идеи на служебния кабинет, 
особено в областта на енергетиката и изводите от работата на Изборния борд.  
От своя страна служебният премиер Марин Райков каза: "Ние наследихме оковите на един 
рестриктивен бюджет". В края на мандата на служебния кабинет фискалния резерв от 3, 870 
млрд. лева е нараснал на 5, 5 млрд. лева, подчерта служебния премиер. С 445 милиона лева е 
намалял бюджетния дефицит.  
За своите министри Райков посочи, че са дали всичко от себе си и им се извини за 
напрежението, което неведнъж е създавал, защото ситуацията е била много тежка.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Плевнелиев-Служебният-кабинет-намали-безработицата-с-1-6-_l.a_i.438117_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Плевнелиев-Служебният-кабинет-намали-безработицата-с-1-6-_l.a_i.438117_at.1.html
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1789297  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: София. До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия". Други важни обекти 
ще бъдат готови в следващите два месеца. Това каза Марин Райков, министър-председател и 
министър на външните работи в служебното правителство (13 март-29 май 2013 г.), предаде 
репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Марин Райков: До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия"  
Подзаглавие:  
Автор: Златина ДИМИТРОВА  
Текст: София. До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия". Други важни обекти ще 
бъдат готови в следващите два месеца. Това каза Марин Райков, министър-председател и 
министър на външните работи в служебното правителство (13 март-29 май 2013 г.), предаде 
репортер на Агенция „Фокус”.  
Марин Райков посочи, че проектът Дунав мост 2 е бил под въпрос до преди една седмица, а 
вече не е.  
Раздадени бяха кредити стойност над 200 млн. лв. по програма Джеръми. Инфраструктурните 
проекти запазиха темповете си на развитие, каза Марин Райков.  
От първия ден на своето управление призовах всички социални партньори към солидарност, 
възстановихме тристранния диалог. Направеното в социалната сфера никога не е достатъчно. 
Но ето няколко факта. Осигурени бяха 41 млн. лв. за най-уязвимите. С отпуснатия 
допълнителен финансов ресурс (ние имахме бюджет, от който не можехме да излизаме), с този 
ресурс обществените трапезарии ще продължат да работят до края на годината. Факт е, че 
през тези 3 месеца, безработицата падна с над 1%. По време на моето управление нямаше 
масови демонстрации, каза премиерът Марин Райков.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1789297
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1789271  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: София. Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебото 
правителствo отговори на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на 
министерството. Това каза президентът Росен Плевнелиев, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”.  
 
Заглавие: Росен Плевнелиев: Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и 
служебото правителствo отговори на това очакване  
Подзаглавие:  
Автор: Златина ДИМИТРОВА  
Текст: София. Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното 
правителствo отговори на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на 
министерството. Това каза президентът Росен Плевнелиев, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. За 2 месеца бяха раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки 
и средни предприятия. Сега българските граждани, които искат домовете им да станат 
енергийно ефективни, могат да намалят сметките си на половина. РРБ осигури допълнително 
100 000 лв. за хората, които не могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата. 
Той подчерта, че правителството е продължило работата и по инфраструктурните проекти. 
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска.  
Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите задачи на 
правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното правителство 
още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и най-
нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%. Плевнелиев посочи, че лихвите 
са паднали по време. Ясни цифри, които показват много вложен труд и добър резултат. 
Застраховката срещу неплащане на дълг – предвестник на криза за всяка една от държавите, 
по време на служебното правителство падна. Това по думите му означава само едно – 
доверието на международните инвеститори се е повишило.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1789271
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14044430  
Брой думи: 284 
 
 
Резюме: Асоциация на индустриалния капитал в България изрази загриженост от 
чувствителното изоставане в подготовка на изключително важни документи, при много от 
оперативните програми за следващия програмен период на АС.  
 
Заглавие: Бизнесът притеснен от изоставане в подготовката за еврофондовете през 2014 
-2020 г.  
Подзаглавие: За да се преодолеят пропуските, ръководството на АИКБ ще поиска спешна 
среща с Министъра на икономиката и енергетиката  
Автор:  
Текст: Асоциация на индустриалния капитал в България изрази загриженост от чувствителното 
изоставане в подготовка на изключително важни документи, при много от оперативните 
програми за следващия програмен период на АС. 
Основният фокус на дискусията в Националния съвет на АИКБ бе подготовката на проекти на 
Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за 
интелигентен растеж" за програмен период 2014 - 2020 г. 
Освен по тези два проекта, членовете на НС на АИКБ, представляващи 58 сектора от 
българския бизнес, обсъдиха и подготовката на Националния договор за партньорство и всички 
оперативни програми към него - документите, които ще определят за какво, как и от кой ще се 
разходват средствата от фондовете на ЕС пред следващите седем години. 
Българският бизнес изрази своето сериозно притеснение от чувствителното изоставане в 
процеса на подготовка на тези изключително важни документи, като констатира, че 
изоставането е сериозно при много от оперативните програми. 
Но най-остра загриженост предизвиква проекта на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност", чиято Концепция (единственият публично обсъждан до момента 
документ) е обект на остри критики от страна на всички представители на реалния бизнес. Те 
се обединиха около становището, че въпросният документ трябва да се бракува и да се напише 
наново, в партньорство и диалог с бизнеса. Основните недостатъци са свързани с липсата на 
приемственост на новия проект с постигнатите успехи и научените уроци от настоящия 
програмен период. 
Прави впечатление, че инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и 
оборудване на сграден фонд и създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната 
оценка на бизнеса, че най-голям положителен ефект за насърчаване на 
конкурентоспособността на реалната икономика дават грантовите схеми, насочени към 
максимално широк кръг фирми. 
За да се преодолеят тези пропуски, ръководството на АИКБ ще поиска спешна среща с 
Министъра на икономиката и енергетиката. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14044430
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Kakvo-otchete-za-dva-mesetsa-sluzhebnoto-pravitelstvo/nid-
107608.html  
Брой думи: 467  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев даде положителна оценка на работата на кабинета 
на  
Марин Райков и посочи, че са се справили с двете най-важни задачи – успокояване на 
ситуацията в страната и организиране и провеждане на изборите. Президентът коментира 
работата на служебния кабинет по повод края на управлението му.  
 
Заглавие: Какво отчете за два месеца служебното правителство?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев даде положителна оценка на работата на кабинета на  
Марин Райков и посочи, че са се справили с двете най-важни задачи – успокояване на 
ситуацията в страната и организиране и провеждане на изборите. Президентът коментира 
работата на служебния кабинет по повод края на управлението му.  
Въпреки ограничения си мандат, служебното правителство предприе важни мерки по редица 
наболели проблеми и неотложни задачи пред нацията, каза президентът, по чиито думи 
служебното правителство е постигнало много.  
Мнението на държавния глава е, че организацията на вота на 12 май е била на ниво, каквато е 
и позицията на международните наблюдатели.  
При отчитането на свършеното за 78-те дни управление Марин Райков коментира, че кабинетът 
не е имал времето да осъществи обещанията и да „пожънем това, което посяхме пред очите на 
българските граждани.” По думите на вече бившия министър-председател, ако животът на едно 
правителство се измерва със скоростта, с която то си създава врагове, ние още от първия ден 
наследихме враговете на своите предшественици, но не наследихме подкрепата”, предаде bTV.  
Успехите поименно  
Плевнелиев влезе в конкретика докато изброяваше постигнатото от служебното правителство и 
посочи по-голямата прозрачност в сектора енергетика и в частност качените 200 договора с 
ЕРП-тата на сайта на икономическото министерството.  
Той засегна и енергийната ефективност и заяви, че за два месеца са били раздадени над 300 
млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни предприятия и сега българските 
граждани, които искат домовете им да станат енергийно ефективни, могат да намалят сметките 
си на половина.  
Като успех беше посочен още пробивът по отношение на електронното правителство, а най-
смелото решение категорично са въведените правила за парите на държавните дружества с 
цел диверсификация и намаляване на риска. По думите на Марин Райков приемането на 
правилата е станало въпреки натиска.  
Президентът отличи изготвеният пакет от 40 млн. лв. за най-пострадалите и най-нуждаещите се 
хора в страната, спад на безработицата с 1.6%, както и по-ниските лихви. Той призова новия 
кабинет да подкрепи и продължи проектите на служебното правителство.  
Без претенции за безпристрастност  
Самият държавен глава заяви, че не претендира за безпристрастност, тъй като той е избрал 
министрите.  
„ Служебното правителство си тръгва достойно с високо вдигната глава. Не допуска сериозни 
грешки. Може би единственото правителство, което до последния ден работи в екип. 
Служебното правителство доказа, че България може да се управлява без задкулисни 
договорки”, похвали Плевнелиев.  
„Нашето правителство нямаше парламент, който да генерира подкрепа за него. Ние всяка 
седмица доброволно се подлагахме на активния журналистически разпит. Моето правителство 
беше експертно, защото в него работеха само експерти и нямаше нито една политическа 
фигура. Беше програмно, защото от първия ден работеше по програма. То беше служебно, 
квалификация на която някой хора особено държаха, за да покажат, че не е било пълноценно”, 
продължи с отчета си Райков.  
Служебният кабинет управлява от 13 март до 29 май 2013 г., когато беше избрано 
правителството с премиер Пламен Орешарски.  

http://profit.bg/news/Kakvo-otchete-za-dva-mesetsa-sluzhebnoto-pravitelstvo/nid-107608.html
http://profit.bg/news/Kakvo-otchete-za-dva-mesetsa-sluzhebnoto-pravitelstvo/nid-107608.html
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_507619271  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: Асоциация на индустриалния капитал в България изрази загриженост от 
чувствителното изоставане в подготовка на изключително важни документи, при много от 
оперативните програми за следващия програмен период на АС.  
Основният фокус на дискусията в Националния съвет на АИКБ бе подготовката на проекти на 
Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за 
интелигентен растеж" за програмен период 2014 - 2020 г.  
 
Заглавие: Бизнесът притеснен от изоставане в подготовката за еврофондовете през 2014 
-2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Асоциация на индустриалния капитал в България изрази загриженост от чувствителното 
изоставане в подготовка на изключително важни документи, при много от оперативните 
програми за следващия програмен период на АС.  
Основният фокус на дискусията в Националния съвет на АИКБ бе подготовката на проекти на 
Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за 
интелигентен растеж" за програмен период 2014 - 2020 г.  
Освен по тези два проекта, членовете на НС на АИКБ, представляващи 58 сектора от 
българския бизнес, обсъдиха и подготовката на Националния договор за партньорство и всички 
оперативни програми към него - документите, които ще определят за какво, как и от кой ще се 
разходват средствата от фондовете на ЕС пред следващите седем години.  
Българският бизнес изрази своето сериозно притеснение от чувствителното изоставане в 
процеса на подготовка на тези изключително важни документи, като констатира, че 
изоставането е сериозно при много от оперативните програми.  
Но най-остра загриженост предизвиква проекта на Оперативна програми „Иновации и 
конкурентоспособност", чиято Концепция (единственият публично обсъждан до момента 
документ) е обект на остри критики от страна на всички представители на реалния бизнес. Те 
се обединиха около становището, че въпросният документ трябва да се бракува и да се напише 
наново, в партньорство и диалог с бизнеса. Основните недостатъци са свързани с липсата на 
приемственост на новия проект с постигнатите успехи и научените уроци от настоящия 
програмен период.  
Прави впечатление, че инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и 
оборудване на сграден фонд и създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната 
оценка на бизнеса, че най-голям положителен ефект за насърчаване на 
конкурентоспособността на реалната икономика дават грантовите схеми, насочени към 
максимално широк кръг фирми.  
За да се преодолеят тези пропуски, ръководството на АИКБ ще поиска спешна среща с 
Министъра на икономиката и енергетиката.  
 

http://money.ibox.bg/news/id_507619271
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1089741  
Брой думи: 451  
 
 
Резюме: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, 
то беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то 
беше служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Райков: Въпреки медийния линч запазихме обществената подкрепа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то 
беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
"Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една политическа 
сила, на нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този тежък момент от 
78 дни", подчерта Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то създава 
врагове, още от първия ден на нашето управление ние наследихме противниците на нашите 
предшественици, но не наследихме подкрепата, която имаха те, с известна дистанция подходи 
към мен и моето собствено политическо семейство", каза той. "Въпреки натиска ние приехме 
правилата за управление на парите на държавните дружества", похвали се той и се оплака от 
медиите. "Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка 
поредна медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той. "Ние поехме 
управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква упора в този бюджет, каза още Райков. Очаквайте подробности./БГНЕС  
София / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1089741
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/94567/%CB%E8%F5%E2%E8%F2%E5+%EF%E0%E4%E0%F2  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: Лихвите падат през април. Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с 
договорен матуритет в левове е намалял с 0.76 пункта на годишна и с 0.20 пр.п. на месечна 
база, до 2.51%. При тези в евро пониженията са съответно 0.12 пр.п. и 0.51 пр.п., до 2.41%.  
 
Заглавие: Лихвите падат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите падат през април. Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с 
договорен матуритет в левове е намалял с 0.76 пункта на годишна и с 0.20 пр.п. на месечна 
база, до 2.51%. При тези в евро пониженията са съответно 0.12 пр.п. и 0.51 пр.п., до 2.41%.  
Данните на БНБ показват същата тенденция и в сектора на домакинствата. През април 2013 г. 
спрямо април 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове 
се понижава с 0.98 пр.п. до 4.02%, като на месечна база има намаление с 0.29 пр.п. Средната 
лихва при депозитите в евро пък се понижава до 3.80%.  
При повечето от кредитите също е налице понижение на лихвените нива. През април 2013 г. 
средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, 
намалява спрямо същия месец на 2012 г. с 1.43 пр.п. до 7.82%, а по тези, договорени в евро – с 
0.39 пр.п. до 7.99%.  
Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, обаче нараства с 
1.64 пр.п. до 9.57%, а по тези, договорени в евро – с 0.64 пр.п. до 8.78%.  
Заемите за домакинствата поевтиняват. През април 2013 г. средният лихвен процент по 
кредитите за потребление в левове спада в сравнение с април 2012 г. с 0.88 пр.п. до 10.55%, а 
по тези в евро – с 0.09 пр.п. до 9.56%.  
При жилищните кредити в левове той намалява с 0.97 пр.п. до 6.87%, а по жилищните кредити 
в евро – с 0.30 пр.п. до 7.35%  
Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2013 
г. в сравнение със същия месец на 2012 г. спада с 0.71 пр.п. до 12.24%, а по кредитите за 
потребление в евро – с 0.03 пр.п. до 11.29%.  
Данните отразяват няколко различни процеса. От една страна кредитите отпускани по различни 
международни програми като Jeremie засилват ценовия натиск върху кредитните институции и 
конкуренцията на пазара, където по думите на Маргарита Кариди, ген. директор на Банка 
Пиреос България, има случаи, при които компаниите успяват да получат кредитиране на 1-2 
процентни пункта под цената на привлечения от банките ресурс.  
В същото време кризата доведе до намаляване на броя на некоректните компании на пазара, 
което пък намалява цената на риска.  
Рекордните нива на депозитите в системата и ограниченото търсене на кредити пък карат 
финансовите институции да са по-активни при отпускането на заеми.  
Според Кристофор Павлов, гл. икономист на УниКредит Булбанк, оперативната среда остава 
продължава да бъде трудна и да се характеризира със значителни рискове, а търсенето на 
нови кредити се възстановява много бавно, особено в сектора на домакинствата, на фона 
високата безработица и несигурност. В средата на май Павлов прогнозира, че поне през 
следващите 3 години ще продължаваме да наблюдаваме завишени нива на цената на риска, но 
въпреки това лихвите ще продължат да намаляват, като през тази година по-голям ще бъде 
спадът на цените на кредитите за домакинствата.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/94567/%CB%E8%F5%E2%E8%F2%E5+%EF%E0%E4%E0%F2
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/44668  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: Лихвите падат през април. Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с 
договорен матуритет в левове е намалял с 0.76 пункта на годишна и с 0.20 пр.п. на месечна 
база, до 2.51%. При тези в евро пониженията са съответно 0.12 пр.п. и 0.51 пр.п., до 2.41%.  
 
Заглавие: Лихвите падат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите падат през април. Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с 
договорен матуритет в левове е намалял с 0.76 пункта на годишна и с 0.20 пр.п. на месечна 
база, до 2.51%. При тези в евро пониженията са съответно 0.12 пр.п. и 0.51 пр.п., до 2.41%.  
Данните на БНБ показват същата тенденция и в сектора на домакинствата. През април 2013 г. 
спрямо април 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове 
се понижава с 0.98 пр.п. до 4.02%, като на месечна база има намаление с 0.29 пр.п. Сердната 
лихва при депозитите в евро пък се понижава до 3.80%.  
При повечето от кредитите също е налице понижение на лихвените нива. През април 2013 г. 
средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, 
намалява спрямо същия месец на 2012 г. с 1.43 пр.п. до 7.82%, а по тези, договорени в евро – с 
0.39 пр.п. до 7.99%.  
Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, обаче нараства с 
1.64 пр.п. до 9.57%, а по тези, договорени в евро – с 0.64 пр.п. до 8.78%.  
Заемите за домакинствата поевтиняват. През април 2013 г. средният лихвен процент по 
кредитите за потребление в левове спада в сравнение с април 2012 г. с 0.88 пр.п. до 10.55%, а 
по тези в евро – с 0.09 пр.п. до 9.56%.  
При жилищните кредити в левове той намалява с 0.97 пр.п. до 6.87%, а по жилищните кредити 
в евро – с 0.30 пр.п. до 7.35%  
Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2013 
г. в сравнение със същия месец на 2012 г. спада с 0.71 пр.п. до 12.24%, а по кредитите за 
потребление в евро – с 0.03 пр.п. до 11.29%.  
Данните отразяват няколко различни процеса. От една страна кредитите отпускани по различни 
международни програми като Jeremie засилват ценовия натиск върху кредитните институции и 
конкуренцията на пазара, където по думите на Маргарита Кариди, ген. директор на Банка 
Пиреос България, има случаи, при които компаниите успяват да получат кредитиране на 1-2 
процентни пункта под цената на привлечения от банките ресурс.  
В същото време кризата доведе до намаляване на броя на некоректните компании на пазара, 
което пък намалява цената на риска.  
Рекордните нива на депозитите в системата и ограниченото търсене на кредити пък карат 
финансовите институции да са по-активни при отпускането на заеми.  
Според Кристофор Павлов, гл. икономист на УниКредит Булбанк, оперативната среда остава 
продължава да бъде трудна и да се характеризира със значителни рискове, а търсенето на 
нови кредити се възстановява много бавно, особено в сектора на домакинствата, на фона 
високата безработица и несигурност. В средата на май Павлов прогнозира, че поне през 
следващите 3 години ще продължаваме да наблюдаваме завишени нива на цената на риска, но 
въпреки това лихвите ще продължат да намаляват, като през тази година по-голям ще бъде 
спадът на цените на кредитите за домакинствата.  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_54986/Marin_Raikov_Vremeto_ne_ni_stigna/  
Брой думи: 551  
 
 
Резюме: Въпреки натиска, ние приехме правилата за парите на държавните дружества. До 
края на юни ще бъде завършена и магистрала "Тракия". Други важни обекти ще бъдат готови в 
следващите два месеца. Проектът Дунав мост 2 беше под въпрос до преди една седмица, а 
вече не е.  
Това каза Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебното 
правителство (13 март - 29 май 2013 г.).  
 
Заглавие: Марин Райков: Времето не ни стигна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Въпреки натиска, ние приехме правилата за парите на държавните дружества. До края 
на юни ще бъде завършена и магистрала "Тракия". Други важни обекти ще бъдат готови в 
следващите два месеца. Проектът Дунав мост 2 беше под въпрос до преди една седмица, а 
вече не е.  
Това каза Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебното 
правителство (13 март - 29 май 2013 г.).  
"След всяка поредна медийна кампания, съответен журналист идваше при мен, за да попита 
дали съжалявам, че съм приел предложението. На нас не ни стигна време. Не ни стигна 
времето, предимно да финализираме някои от инициативите, които обещахме. Не ни стигна 
времето да пожънем това, което посяхме пред очите на българските граждани. Ние поехме 
управлението, когато никой друг не желаеше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
прозрачни избори. Дали бяха честни, ще определи историята. Дали ще бъдат честни, зависи от 
участниците", каза Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то си създава 
врагове, ние още от първия ден наследихме враговете на своите предшественици, но не 
наследихме подкрепата. Нашето правителство нямаше парламент, който да генерира подкрепа 
за него.  
Ние всяка седмица доброволно се подлагахме на активния журналистически разпит. Моето 
правителство беше експертно, защото в него работеха само експерти и нямаше нито една 
политическа фигура. Беше програмно, защото от първия ден работеше по програма. То беше 
служебно, квалификация на която някои хора особено държаха, за да покажат, че не е било 
пълноценно", каза Райков.  
"Преди малко чуваме президентът на България да казва, че нашето правителство не е имало 
възможност да се възползва от този кредит от 100 дни. Това е нормално, защото нашето време 
беше 78 дни", каза Райков.  
"Служебното правителство остави една малко по-различна култура на приемственост и 
общуване в българската политика. Това беше скромно и посветено служебно правителство, 
каза Плевнелиев. Благодаря на всички членове на служебното правителство, че бяха отговорни 
и изпълниха своя граждански и политически дълг", каза още Райков.  
"Направен беше анализ на сектора енергетика. Днес имаме всички необходими оценки - 
благодарение на нашите европейски партньори и на колегите от Световната банка. 
Разработена беше нова система на ценообразуване от ДКЕВР, която гарантира запазване на 
цената на електроенергията. Проверките разкриха резерв от близо 240 млн. лв.", каза Марин 
Райков.  
По негови думи това означава, че не е необходимо повишаване на цените от 1 юли. Бяха 
предприети съответните мерки за енергийния пазар, защита за най-уязвимите.  
"В тази последна седмица пред мен стоеше въпросът как да отчета от нацията извършеното 
пред моя екип. Днес, в присъствие на този, който ме назначи, - президента на републиката, 
искам да подчертая няколко основни неща, с които мисля, че нашият екип може да се гордее", 
каза Марин Райков.  
"Раздадени бяха кредити стойност над 200 млн. лв. по програма Джеръми. Инфраструктурните 
проекти запазиха темповете си на развитие", каза Марин Райков.  
"От първия ден на своето управление призовах всички социални партньори към солидарност, 
възстановихме тристранния диалог. Направеното в социалната сфера никога не е достатъчно. 

http://www.frognews.bg/news_54986/Marin_Raikov_Vremeto_ne_ni_stigna/


 

 

38 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/6
/2

0
1
3

 

Но ето няколко факта. Осигурени бяха 41 млн. лв. за най-уязвимите. С отпуснатия 
допълнителен финансов ресурс (ние имахме бюджет, от който не можехме да излизаме), с този 
ресурс обществените трапезарии ще продължат да работят до края на годината. Факт е, че 
през тези 3 месеца, безработицата падна с над 1%. По време на моето управление нямаше 
масови демонстрации", каза премиерът Марин Райков.  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_54984/Prezidentat_Slujebnoto_pravitelstvo_uspokoi_darjavata/  
Брой думи: 697  
 
 
Резюме: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите.  
Това каза президентът Росен Плевнелиев в Президентството на отчета на служебното 
правителство.  
"Организацията на изборите беше на ниво, такава е и оценката на международните 
наблюдатели", каза Плевнелиев.  
 
Заглавие: Президентът: Служебното правителство успокои държавата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите.  
Това каза президентът Росен Плевнелиев в Президентството на отчета на служебното 
правителство.  
"Организацията на изборите беше на ниво, такава е и оценката на международните 
наблюдатели", каза Плевнелиев.  
"Моето мнение е категорично и ясно - изборите бяха проведени на ниво. Служебното 
правителство работи открито и диалогично. Надявам се и в бъдеще този начин на работа да 
продължи, защото само така можем да отворим вратите за гражданите", посочи държавният 
глава.  
"Това е и правилната посока за възстановяване на доверието между правителството и хората. 
За пореден път се доказа, че служебните министри са тези, които са успокоявали нацията и 
ситуацията в страната. Преди малко повече от два месеца и половина оттук започна пътят на 
служебното правителство на Марин Рaйков, тук бяха очертани и неговите приоритети, каза 
Плевнелиев. Много проблеми имаше на дневен ред, които не търпяха отлагане", допълни той.  
"Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното правителство отговори 
на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството. За 2 месеца бяха 
раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни предприятия. 
Сега българските граждани, които искат домовете им да станат енергийно ефективни, могат да 
намалят сметките си на половина. РРБ осигури допълнително 100 000 лв. за хората, които не 
могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата", каза президентът.  
Той подчерта, че правителството е продължило работата и по инфраструктурните проекти. 
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
"Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска. Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите 
задачи на правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното 
правителство още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и 
най-нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%", каза президентът.  
Плевнелиев посочи, че лихвите са паднали по време: "Ясни цифри, които показват много 
вложен труд и добър резултат. Застраховката срещу неплащане на дълг - предвестник на криза 
за всяка една от държавите, по време на служебното правителство падна. Това по думите му 
означава само едно - доверието на международните инвеститори се е повишило".  
"Служебното правителство бе правителство на България, което работи по националните 
приоритети", каза Плевнелиев и призова новото правителство да подкрепи и продължи 
проектите на служебното правителство.  
"Искаше ми се въпреки краткия мандат на служебното правителство да бъде завършен и 
законопроектът за професионалното образование. Един ден от дистанцията на времето 
историята ще даде своята обективна и безпристрастна оценка.  

http://www.frognews.bg/news_54984/Prezidentat_Slujebnoto_pravitelstvo_uspokoi_darjavata/
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Аз не претендирам за безпристрастност. Аз избрах министрите от служебното правителство. 
Служебното правителство успокои държавата, гарантира плавен и демократичен преход към 
нов парламент и правителство. Служебното правителство си тръгва достойно с високо вдигната 
глава. Не допуска сериозни грешки. Може би единственото правителство, което до последния 
ден работи в екип. Когато никой не искаше да поеме отговорност, тези достойни българи поеха 
отговорност. Съмняваха се, че ще се справят, но се справиха. Служебното правителство 
доказа, че България може да се управлява без задкулисни договорки. Служебното 
правителство създаде режим на диалог и сътрудничество", каза Плевнелиев.  
"Едно от най-големите постижения е, че направи енергетиката далеч по прозрачна. За първи 
път в България се проведе честен разговор за енергетиката. Служебното правителство направи 
и значителен пробив в проекта Набуко Запад", каза още той.  
"С този проект, за пръв път България може да извоюва свободата и правото от кого да избира 
да доставя газ. Служебното правителство продължи работата по еврофондовете. Екипите в 
министерството, които отговарят за ерофондовете си разбират от работата, но комуникацията 
между тях не е най-добрата, каза той и посочи,ч е затова е необходимо да има вицепремиер по 
еврофондовете. След две седмици стартират преговорите с Европейската комисия по 
споразумението. Това е важно, за да може България да използва еврофондовете от първия 
ден", каза още държавният глава  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4518  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: Потребителската кооперация в Белоградчик и младият художник Николай Славчев са 
новите партньори на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в община 
Белоградчик. Екипът на центъра проведе в късния следобед вчера срещи с член-кооператорите 
в „града на скалите” и Николай Славчев.  
 
Заглавие: Потребителската кооперация и младият художник Николай Славчев – новите 
партньори на ОИЦ-Видин в община Белоградчик  
Подзаглавие:  
Автор: Цветомир ЦЕНКОВ, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в ОИЦ-Видин  
Текст: Потребителската кооперация в Белоградчик и младият художник Николай Славчев са 
новите партньори на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в община 
Белоградчик. Екипът на центъра проведе в късния следобед вчера срещи с член-кооператорите 
в „града на скалите” и Николай Славчев.  
Председателят на кооперацията Румен Марков и членовете на ПК „Успех” бяха запознати с 
актуалните процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, насочени към кооперациите. Особен интерес предизвика схема 
„Енергийна ефективност и зелена икономика”. Присъстващите проявиха интерес и към 
очакваните възможности пред кооперативното движение в следващия програмен период (2014-
2020 г.). Председателят на ПК „Успех” отбеляза, че очаква дългосрочно сътрудничество с ОИЦ-
Видин, защото центърът предлага навременна, експертна и на място информация, каквато 
досега не е предоставяна на член-кооператорите. Взаимодействието с потребителските 
кооперации е инициатива, в рамките на политиката на мрежата от 28 информационни центъра 
за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, за обхващане на всички 
потенциални бенефициенти, която стартира като идея и реализация от ОИЦ-Видин.  
Друга инициатива на центъра – кампанията „Талантливите деца в Европа” доведе, до 
партньорство и с младия художник от Белоградчик Николай Славчев. Екипът на ОИЦ-Видин 
осъществи среща с него, на която бе постигнато съгласие той да се включи със свой творби в 
изложба, посветена на Деня на река Дунав – 29 юни. Началото на инициативата „Талантливите 
деца в Европа” бе дадено днес от 16 часа във фоайето пред Румънски културен център-Видин, 
в сградата на община Видин.  
 

http://www.44paralel.com/politiki-4518
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-118326.html  
Брой думи: 694  
 
 
Резюме: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците 
за нашето правителство. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Оценката на историците е най-важна за служебното правителство, каза Райков  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде 
БГНЕС.  
Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то беше 
програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно. "Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една 
политическа сила, на нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този 
тежък момент от 78 дни", подчерта Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то създава 
врагове, още от първия ден на нашето управление ние наследихме противниците на нашите 
предшественици, но не наследихме подкрепата, която имаха те, с известна дистанция подходи 
към мен и моето собствено политическо семейство", каза той. "Въпреки натиска ние приехме 
правилата за управление на парите на държавните дружества", похвали се той и се оплака от 
медиите.  
"Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна 
медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме, не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той. "Ние поехме 
управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква опора в този бюджет, каза още Райков. Той се похвали, че по време на неговото 
управление не е имало масови демонстрации. Бившият министър-председател отчете и 
свършеното в сфера на външната политика. "Подкрепихме европейската перспектива на всички 
наши съседи от Западните Балкани, включително и нашите съседи от Македония. Настояхме 
общите дати да се честват заедно, защото това, което ни е свързвало преди 1944 година не 
може да ни разделя", заяви той. "Основната ми мисия като министър на външните работи беше 

http://news.myvidin.com/about-118326.html
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да успокоя ЕС, че няма да нарушим правилата и няма да посегнем на чуждите инвеститори. 
Продължихме да бъдем предвидим играч в европейското пространство", добави Райков.  
"Нашето образование не е в добро състояние, нуждае се от лекуване и не само от пари, а от 
реформи", коментира още Марин Райков. Проектозаконът за промени в Закона за иновациите 
също бяха връчени от мен на премиера Пламен Орешарски. Райков подчерта, че докато той е 
бил премиер дефицитът е намалял, а фискалният резерв е нараснал с 1,534 милиарда лева и 
от близо 3,87 милиарда лева към 30 април той вече е над 5,4 милиарда лева.  
За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство, подчерта служебният премиер в края на продължилия повече от 30 
минути свой отчет. Райков благодари на президента за доверието и всекидневната помощ, 
която е оказвал на служебното правителство, на министрите и техните семейства, и пожела 
пълноценен и успешен мандат на кабинета "Орешарски".  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-118346.html  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Потребителската кооперация в Белоградчик и младият художник Николай Славчев са 
новите партньори на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в община 
Белоградчик. Екипът на центъра проведе в късния следобед вчера срещи с член-кооператорите 
в „града на скалите” и Николай Славчев.  
 
Заглавие: Потребителската кооперация и младият художник Николай Славчев – новите 
партньори на ОИЦ-Видин в община Белоградчик  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Потребителската кооперация в Белоградчик и младият художник Николай Славчев са 
новите партньори на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в община 
Белоградчик. Екипът на центъра проведе в късния следобед вчера срещи с член-кооператорите 
в „града на скалите” и Николай Славчев.  
Председателят на кооперацията Румен Марков и членовете на ПК „Успех” бяха запознати с 
актуалните процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, насочени към кооперациите. Особен интерес предизвика схема 
„Енергийна ефективност и зелена икономика”. Присъстващите проявиха интерес и към 
очакваните възможности пред кооперативното движение в следващия програмен период (2014-
2020 г.).  
Председателят на ПК „Успех” отбеляза, че очаква дългосрочно сътрудничество с ОИЦ-Видин, 
защото центърът предлага навременна, експертна и на място информация, каквато досега не е 
предоставяна на член-кооператорите. Взаимодействието с потребителските кооперации е 
инициатива, в рамките на политиката на мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, за обхващане на всички 
потенциални бенефициенти, която стартира като идея и реализация от ОИЦ-Видин.  
Друга инициатива на центъра – кампанията „Талантливите деца в Европа” доведе до 
партньорство и с младия художник от Белоградчик Николай Славчев. Екипът на ОИЦ-Видин 
осъществи среща с него, на която бе постигнато съгласие той да се включи със свой творби в 
изложба, посветена на Деня на река Дунав – 29 юни. Началото на инициативата „Талантливите 
деца в Европа” ще бъде дадено днес от 16,00 ч. във фоайето пред Румънски културен център-
Видин, в сградата на община Видин.  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5813011#commentsBlock  
Брой думи: 698  
 
 
Резюме: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците 
за нашето правителство.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Райков: Важно е не какво казват медиите днес, а какво утре пишат историците  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то беше 
програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно. "Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една 
политическа сила, на нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този 
тежък момент от 78 дни", подчерта Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то създава 
врагове, още от първия ден на нашето управление ние наследихме противниците на нашите 
предшественици, но не наследихме подкрепата, която имаха те, с известна дистанция подходи 
към мен и моето собствено политическо семейство", каза той. "Въпреки натиска ние приехме 
правилата за управление на парите на държавните дружества", похвали се той и се оплака от 
медиите.  
"Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна 
медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той. "Ние поехме 
управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква упора в този бюджет, каза още Райков. Той се похвали, че по време на неговото 
управление не е имало масови демонстрации. Бившият министър-председател отчете и 
свършеното в сфера на външната политика. "Подкрепихме европейската перспектива на всички 
наши съседи от Западните Балкани, включително и нашите съседи от Македония. Настояхме 
общите дати да се честват заедно, защото това, което ни е свързвало преди 1944 година не 
може да ни разделя", заяви той. "Основната ми мисия като министър на външните работи беше 
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да успокоя ЕС, че няма да нарушим правилата и няма да посегнем на чуждите инвеститори. 
Продължихме да бъдем предвидим играч в европейското пространство", добави Райков.  
"Нашето образование не е в добро състояние, нуждае се от лекуване и не само от пари, а от 
реформи", коментира още Марин Райков. Проектозаконът за промени в Закона за иновациите 
също бяха връчени от мен на премиера Пламен Орешарски. Райков подчерта, че докато той е 
бил премиер дефицитът е намалял, а фискалният резерв е нараснал с 1,534 милиарда лева и 
от близо 3,87 милиарда лева към 30 април той вече е над 5,4 милиарда лева.  
За мен е важно не какво казват днес журналистите, а какво утре ще пишат историците за 
нашето правителство, подчерта служебният премиер в края на продължилия повече от 30 
минути свой отчет. Райков благодари на президента за доверието и всекидневната помощ, 
която е оказвал на служебното правителство, на министрите и техните семейства, и пожела 
пълноценен и успешен мандат на кабинета "Орешарски". /БГНЕС /  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5812831  
Брой думи: 568  
 
 
Резюме: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, 
то беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то 
беше служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава.  
 
Заглавие: Райков: Бяхме отбор А на България в тежък момент  
Подзаглавие: Организацията на изборите беше на ниво, изборите бяха свободни и 
демократични, каза президентът Росен Плевнелиев на обща пресконференция със служебния 
премиер  
Автор:  
Текст: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то 
беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава.  
"Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една политическа 
сила, на нито една икономическа олигархия,  
бяхме отбор А на България в този тежък момент от 78 дни",  
подчерта Марин Райков. "Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със 
скоростта, с която то създава врагове, още от първия ден на нашето управление ние 
наследихме противниците на нашите предшественици, но не наследихме подкрепата, която 
имаха те, с известна дистанция подходи към мен и моето собствено политическо семейство", 
каза той.  
"Въпреки натиска ние приехме правилата за управление на парите на държавните дружества", 
похвали се той и се оплака от медиите:  
"Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна 
медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той.  
"Ние поехме управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да 
направим свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
Уважавам конституционните права на всеки политически субект и решенията  
на компетентните български институции, имащи отношение към изборния  
процес, но моето мнение е категорично и ясно -  
организацията на изборите  
беше на ниво, изборите бяха свободни и демократични,  
каза президентът Росен  
Плевнелиев. Той заедно с  
досегашният служебен премиер и външен министър говориха пред журналисти за приключилия 
мандат на служебното правителство.  
Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично, каза Плевнелиев в изявление на 
"Дондуков" 2. Обществените  
съвети към Министерския съвет и отделните министерства показаха, че това  
са работещи модели на взаимодействие между държавните институции и  
обществото, каза държавният глава.  
Въпреки ограничения си мандат,  
служебното правителство предприе важни мерки по редица наболели  
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проблеми и неотложни задачи пред нацията, каза президентът. По неговите думи служебното 
правителство е постигнало много.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква упора в този бюджет, каза още Райков.  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5812751  
Брой думи: 449  
 
 
Резюме: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, 
то беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то 
беше служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Райков: Въпреки медийния линч запазихме обществената подкрепа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то 
беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно.  
Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебния 
кабинет по време на отчета си пред държавния глава, предаде репортер на БГНЕС.  
"Това правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една политическа 
сила, на нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този тежък момент от 
78 дни", подчерта Марин Райков.  
"Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то създава 
врагове, още от първия ден на нашето управление ние наследихме противниците на нашите 
предшественици, но не наследихме подкрепата, която имаха те, с известна дистанция подходи 
към мен и моето собствено политическо семейство", каза той. "Въпреки натиска ние приехме 
правилата за управление на парите на държавните дружества", похвали се той и се оплака от 
медиите. "Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка 
поредна медийна компания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той. "Ние поехме 
управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да направим 
свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха", каза още Марин Райков.  
По време на мандата на служебното правителство беше направен анализ на сектор 
"енергетика", разработена беше нова система на ценообразуване, която премахва 
изкривяванията в системата, а откритите неефективности в държавните предприятия разкриха 
резерв от 240 милиона лева, всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената 
на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 договора в сектор "енергетика", бяха приети 
наредбите е сектор "енергетика", в процедура по приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, 
изготвиха се промени в Закона за енергетиката, увеличихме безвъзмездната помощ за 
саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха кредити на над 350 компании по 
програма "Джереми" на обща стойност над 200 милиона лева, отчете Райков.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 милиона 
за най-нуждаещите се", добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква упора в този бюджет, каза още Райков. Очаквайте подробности./БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5812751
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: http://www.computerworld.bg/43709  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) бе публикуван на 27 май на уебсайта на Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: ИКТ секторът - разпознат като генератор на икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) бе публикуван на 27 май на уебсайта на Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност”.  
На Интернет страницата на МИЕТ е записано, че 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 са информационните и комуникационните технологии и електроника и 
електротехника.  
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 ОПИК 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.  
 

http://www.computerworld.bg/43709
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/43708_cbn_vodeshtite_erp_i_crm_vendori_u_nas_sa_dosta_pred_konkurenti
te_si  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес 
софтуер се трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ). Според агенцията за пазарни 
проучвания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., големият въпрос е как тези проекти са повлияли на 
обема на бизнеса и какви са пазарните позиции на основните и новите играчи в тези условия, а 
отговорът ще даде много скоро в 19-ото си поредно годишно национално изследване на 
българския ERP, CRM и BI пазар, което обхваща 88 компании, активни през последните 3 г.  
 
Заглавие: CBN: Водещите ERP и CRM вендори у нас са доста пред конкурентите си  
Подзаглавие: В сферата на BI отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти 
е с равни позиции в едрия бизнес с първия, според CBN  
Автор:  
Текст: От миналата година насам общо взето всички доставчици и интегратори на бизнес 
софтуер се трудят у нас по проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ). Според агенцията за 
пазарни проучвания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., големият въпрос е как тези проекти са 
повлияли на обема на бизнеса и какви са пазарните позиции на основните и новите играчи в 
тези условия, а отговорът ще даде много скоро в 19-ото си поредно годишно национално 
изследване на българския ERP, CRM и BI пазар, което обхваща 88 компании, активни през 
последните 3 г.  
Предварителните резултати от проучването разкриват, че броят на  
ERP проектите  
е под прогнозния, въпреки договорите и парите по ОПРКБИ. Общо около 15 вендора са с нови 
клиенти, като за първи път български компании са с толкова голям пазарен дял, споделиха от 
CBN в блога си на 26 май. Същевременно обаче няколко интегратора са се оттеглили от 
пазара. Според агенцията, сред ERP вендорите у нас се очертава “едноличен абсолютен 
печеливш с огромна преднина”.  
В сферата на CRM софтуера  
отново има “едноличен лидер на първото място” при производителите на софтуер. Също така 
CBN съобщи, че вече в 35 икономически сектора в България има внедрени CRM решения на 
приблизително 10 вендора. “Клиентите с профил услуги остават абсолютно доминиращи, а 
производителите изостават чувствително. Индустрията с най-много внедрявания продължава 
да увеличава преднината пред останалите”, пише още в блога.  
Що се отнася до BI пазара,  
отново има едноличен лидер, но втория вендор по брой клиенти е с равни позиции в едрия 
бизнес с първия, според агенцията. В допълнение става ясно, че почти няма разлика в броя на 
едрите и на малките и средни предприятия с внедрени BI решения, както и че този тип софтуер 
присъства в над 30 икономически сектора.  
“Инсталираните ERP, CRM и BI решения в бизнеса в България са един от най-важните фактори 
за определяне на нивото на конкурентоспособност на икономиката на страната - най-важната 
характеристика в условията на тежката икономическа, социална и образователна криза, в която 
е изпаднала държавата от 2008 г.”, коментира агенцията.  
Окончателните резултати от проучването, заедно с анализ и резултати за проектите по 
ОПРКБИ, ще станат налични в средата на юни.  
 

http://computerworld.bg/43708_cbn_vodeshtite_erp_i_crm_vendori_u_nas_sa_dosta_pred_konkurentite_si
http://computerworld.bg/43708_cbn_vodeshtite_erp_i_crm_vendori_u_nas_sa_dosta_pred_konkurentite_si
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/marin-rikov-rosen-plevneliev-izbori-2013-14042388?nt=10  
Брой думи: 475  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев и служебният премиер Марин Райков, който преди 
два дни предаде властта на новото правителство, направиха своеобразен отчет за работата на 
служебния кабинет.  
Ние не бяхме правителство на нито една политическа сила или икономическа олигархия. Ние 
не бяхме нито "отбор В", нито "отбор С" на една или друга партия или на една или друга 
банкова групировка. Ние бяхме "отбор А" на България в този тежък момент от 78 дни, заяви 
Райков по повод приключилия мандат.  
 
Заглавие: Марин Райков: Ние бяхме ”отбор А” на България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев и служебният премиер Марин Райков, който преди два 
дни предаде властта на новото правителство, направиха своеобразен отчет за работата на 
служебния кабинет.  
Ние не бяхме правителство на нито една политическа сила или икономическа олигархия. Ние 
не бяхме нито "отбор В", нито "отбор С" на една или друга партия или на една или друга 
банкова групировка. Ние бяхме "отбор А" на България в този тежък момент от 78 дни, заяви 
Райков по повод приключилия мандат.  
Той коментира, че служебният кабинет е бил:  
експертен, защото в него са работили експерти и не е имало нито един политик  
програмен, защото от първия ден се е работело по предварително заявена програма с много 
конкретни точки, по които има отчет  
служебен - квалификация, на която някои хора са държали особено много, за да покажат, че 
едва ли не той е непълноценен  
Марин Райков се похвали, че въпреки натиска са приети правилата за управление на парите на 
държавните дружества, и се оплака от медиите.  
"Въпреки медийния линч запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна 
медийна кампания, журналист идваше при мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не 
съжалявам, че съм приел предложението на президента да стана служебен премиер и 
следваше нова кампания и нов такъв въпрос", заяви Райков.  
Той отчете, че по време на мандата на служебното правителство е направен анализ на сектор 
"Енергетика", разработена е нова система на ценообразуване, която премахва изкривяванията. 
По думите му откритите неефективности в държавните предприятия са разкрили резерв от 240 
милиона лева.  
"Всичко това създава предпоставки да няма увеличение на цената на тока от 1 юли, каза 
Райков.  
Служебният премиер отчете, че са разсекретени почти 200 договора в сектор "Енергетика", 
изготвени са промени в закона за този сектор и е увеличена помощта за саниране на жилищата 
от 50 % на 75 %. Също така са раздадени кредити на над 350 компании по програма "Джереми" 
за над 200 млн. лв.  
"До края на юни ще бъде завършена АМ "Тракия". Възстановихме тристранния диалог, настоях 
хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени бяха 41 млн. за 
социално слабите", добави той.  
От своя страна президентът Росен Плевнелиев посочи, че служебният кабинет се е справил с 
двете най-важни задачи – да успокои ситуацията в страната и да организира провеждането на 
изборите.  
"Служебното правителство стартира в дни на масови протести, невиждани от 15 години, с 
предпоставки за ескалация на напрежението по улиците и в някои сектори на икономиката - 
БДЖ, мините, енергетиката, превозвачите, пчеларите, дълъг е списъкът", посочи държавният 
глава.  
По думите му, кабинетът "Райков" си тръгва с достойнство и високо вдигната глава, като е дал 
пример за приемственост. Президентът смята, че това е може би единственото правителство в 
демократичния преход, което работи в екип без никакви напрежения между министрите.  

http://dnes.dir.bg/news/marin-rikov-rosen-plevneliev-izbori-2013-14042388?nt=10
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Плевнелиев заключи, че служебното правителство е доказало, че България може да се 
управлява успешно, чрез експертиза и принципна позиция, без зависимости и задкулисни 
договорки".  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2022307  
Брой думи: 700  
 
 
Резюме: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите. Това каза президентът Росен Плевнелиев в 
Президентството на отчета на служебното правителство.  
 
Заглавие: Президентът: Служебното правителство се справи с двете си най-важни 
задачи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите. Това каза президентът Росен Плевнелиев в 
Президентството на отчета на служебното правителство.  
"Организацията на изборите беше на ниво, такава е и оценката на международните 
наблюдатели", каза Плевнелиев.  
"Моето мнение е категорично и ясно - изборите бяха проведени на ниво. Служебното 
правителство работи открито и диалогично. Надявам се и в бъдеще този начин на работа да 
продължи, защото само така можем да отворим вратите за гражданите", посочи държавният 
глава.  
"Това е и правилната посока за възстановяване на доверието между правителството и хората. 
За пореден път се доказа, че служебните министри са тези, които са успокоявали нацията и 
ситуацията в страната. Преди малко повече от два месеца и половина оттук започна пътят на 
служебното правителство на Марин Рaйков, тук бяха очертани и неговите приоритети, каза 
Плевнелиев. Много проблеми имаше на дневен ред, които не търпяха отлагане", допълни той.  
"Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното правителство отговори 
на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството. За 2 месеца бяха 
раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни предприятия. 
Сега българските граждани, които искат домовете им да станат енергийно ефективни, могат да 
намалят сметките си на половина. РРБ осигури допълнително 100 000 лв. за хората, които не 
могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата", каза президентът.  
Той подчерта, че правителството е продължило работата и по инфраструктурните проекти. 
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
"Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска. Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите 
задачи на правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното 
правителство още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и 
най-нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%", каза президентът.  
Плевнелиев посочи, че лихвите са паднали по време: "Ясни цифри, които показват много 
вложен труд и добър резултат. Застраховката срещу неплащане на дълг - предвестник на криза 
за всяка една от държавите, по време на служебното правителство падна. Това по думите му 
означава само едно - доверието на международните инвеститори се е повишило".  
"Служебното правителство бе правителство на България, което работи по националните 
приоритети", каза Плевнелиев и призова новото правителство да подкрепи и продължи 
проектите на служебното правителство.  
"Искаше ми се въпреки краткия мандат на служебното правителство да бъде завършен и 
законопроектът за професионалното образование. Един ден от дистанцията на времето 
историята ще даде своята обективна и безпристрастна оценка. Аз не претендирам за 
безпристрастност. Аз избрах министрите от служебното правителство. Служебното 
правителство успокои държавата, гарантира плавен и демократичен преход към нов парламент 
и правителство. Служебното правителство си тръгва достойно с високо вдигната глава. Не 
допуска сериозни грешки. Може би единственото правителство, което до последния ден работи 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2022307
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в екип. Когато никой не искаше да поеме отговорност, тези достойни българи поеха 
отговорност. Съмняваха се, че ще се справят, но се справиха. Служебното правителство 
доказа, че България може да се управлява без задкулисни договорки. Служебното 
правителство създаде режим на диалог и сътрудничество", каза Плевнелиев.  
"Едно от най-големите постижения е, че направи енергетиката далеч по прозрачна. За първи 
път в България се проведе честен разговор за енергетиката. Служебното правителство направи 
и значителен пробив в проекта Набуко Запад", каза още той.  
"С този проект, за пръв път България може да извоюва свободата и правото от кого да избира 
да доставя газ. Служебното правителство продължи работата по еврофондовете. Екипите в 
министерството, които отговарят за ерофондовете си разбират от работата, но комуникацията 
между тях не е най-добрата, каза той и посочи,ч е затова е необходимо да има вицепремиер по 
еврофондовете. След две седмици стартират преговорите с Европейската комисия по 
споразумението. Това е важно, за да може България да използва еврофондовете от първия 
ден", каза още държавният глава  
24 часа онлайн  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2022321  
Брой думи: 697  
 
 
Резюме: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите. Това каза президентът Росен Плевнелиев в 
Президентството на отчета на служебното правителство.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Служебното правителство успокои ситуацията и организира 
изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебното правителство се справи с двете най-важни задачи - успокои ситуацията в 
страната и организира провеждането на изборите. Това каза президентът Росен Плевнелиев в 
Президентството на отчета на служебното правителство.  
"Организацията на изборите беше на ниво, такава е и оценката на международните 
наблюдатели", каза Плевнелиев.  
"Моето мнение е категорично и ясно - изборите бяха проведени на ниво. Служебното 
правителство работи открито и диалогично. Надявам се и в бъдеще този начин на работа да 
продължи, защото само така можем да отворим вратите за гражданите", посочи държавният 
глава.  
"Това е и правилната посока за възстановяване на доверието между правителството и хората. 
За пореден път се доказа, че служебните министри са тези, които са успокоявали нацията и 
ситуацията в страната. Преди малко повече от два месеца и половина оттук започна пътят на 
служебното правителство на Марин Рaйков, тук бяха очертани и неговите приоритети, каза 
Плевнелиев. Много проблеми имаше на дневен ред, които не търпяха отлагане", допълни той.  
"Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебото правителствo отговори на 
това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството. За 2 месеца бяха 
раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни предприятия. 
Сега българските граждани, които искат домовете им да станат енергийно ефективни, могат да 
намалят сметките си на половина. РРБ осигури допълнително 100 000 лв. за хората, които не 
могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата", каза президентът.  
Той подчерта, че правителството е продължило работата и по инфраструктурните проекти. 
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
"Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска. Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите 
задачи на правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното 
правителство още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и 
най-нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%", каза президентът.  
Плевнелиев посочи, че лихвите са паднали по време: "Ясни цифри, които показват много 
вложен труд и добър резултат. Застраховката срещу неплащане на дълг - предвестник на криза 
за всяка една от държавите, по време на служебното правителство падна. Това по думите му 
означава само едно - доверието на международните инвеститори се е повишило".  
"Служебното правителство бе правителство на България, което работи по националните 
приоритети", каза Плевнелиев и призова новото правителство да подкрепи и продължи 
проектите на служебното правителство.  
"Искаше ми се въпреки краткия мандат на служебното правителство да бъде завършен и 
законопроектът за професионалното образование. Един ден от дистанцията на времето 
историята ще даде своята обективна и безпристрастна оценка. Аз не претендирам за 
безпристрастност. Аз избрах министрите от служебното правителство. Служебното 
правителство успокои държавата, гарантира плавен и демократичен преход към нов парламент 
и правителство. Служебното правителство си тръгва достойно с високо вдигната глава. Не 
допуска сериозни грешки. Може би единственото правителство, което до последния ден работи 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2022321
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в екип. Когато никой не искаше да поеме отговорност, тези достойни българи поеха 
отговорност. Съмняваха се, че ще се справят, но се справиха. Служебното правителство 
доказа, че България може да се управлява без задкулисни договорки. Служебното 
правителство създаде режим на диалог и сътрудничество", каза Плевнелиев.  
"Едно от най-големите постижения е, че направи енергетиката далеч по прозрачна. За първи 
път в България се проведе честен разговор за енергетиката. Служебното правителство направи 
и значителен пробив в проекта Набуко Запад", каза още той.  
"С този проект, за пръв път България може да извоюва свободата и правото от кого да избира 
да доставя газ. Служебното правителство продължи работата по еврофондовете. Екипите в 
министерството, които отговарят за ерофондовете си разбират от работата, но комуникацията 
между тях не е най-добрата, каза той и посочи,ч е затова е необходимо да има вицепремиер по 
еврофондовете. След две седмици стартират преговорите с Европейската комисия по 
споразумението. Това е важно, за да може България да използва еврофондовете от първия 
ден", каза още държавният глава  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/служебен-кабинет-за-78-дни-news45674.html  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев днес оцени работата на назначеното от него 
правителство, като отбеляза постигнатото в различни сфери – правосъдието, електронното 
управление, културата. Постави акцент и върху приемането на правила за управлението на 
средствата на предприятията с над 50 на сто държавно участие в капитала.  
 
Заглавие: Служебен кабинет за 78 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев днес оцени работата на назначеното от него 
правителство, като отбеляза постигнатото в различни сфери – правосъдието, електронното 
управление, културата. Постави акцент и върху приемането на правила за управлението на 
средствата на предприятията с над 50 на сто държавно участие в капитала.  
В областта на енергетиката държавния глава акцентира върху поръчания от кабинета пълен 
международен анализ на сектора, който „осветли всички по веригата“, а служебното 
правителство успя да предприеме ефективно мерки в посока на либерализацията на 
енергийния пазар. Президентът отбеляза, че е дадена прозрачност на близо 200 договора в 
сектора.  
Като принос на кабинета той отбеляза, че за малкия и средния бизнес бяха увеличени 
авансовите плащания по ОП „Конкурентоспособност“, повече от 300 млн. лева бяха 
предоставени под формата на нисколихвени кредити. Помощта по програмата за енергийно 
обновяване на жилищните сгради е увеличена до 75%. В ускорен порядък се е работило по 
големите инфраструктурни проекти. До края на юни ще бъде завършена АМ „Тракия“, на 14 юни 
ще бъде открит завършеният Дунав мост 2, а през следващите месеци се очаква да приключи 
работата по Лот I на АМ „Струма“, по участъка на Софийския околовръстен път до гара Яна и 
по участъка на АМ „Хемус“ между Шумен и Белокопитово. Разработени бяха и електронни 
досиета на големите инфраструктурни проекти, което дава възможност за „тотална публичност 
и контрол къде се харчат големите пари на нацията“, каза още президентът.  
До две седмици ще започнат и преговорите с ЕК по Партньорското споразумение за средствата 
по следващия програмен период след 2014 година, обяви държавният глава.  
 

http://www.economynews.bg/служебен-кабинет-за-78-дни-news45674.html
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=92811  
Брой думи: 261  
 
 
Резюме: Раздадени са и над 300 млн. лв. кредити по програма "Джеръми" за малки и средни 
предприятия  
Служебният кабинет е отпунал 100 000 лева за хората, които не могат да  
си позволят и малкото оставащи 25% по програмата за саниране.  
 
Заглавие: Служебният кабинет дал 100 хил. за саниране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Раздадени са и над 300 млн. лв. кредити по програма "Джеръми" за малки и средни 
предприятия Служебният кабинет е отпуснал 100 000 лева за хората, които не могат да  
си позволят и малкото оставащи 25% по програмата за саниране. Това изтъкна президентът 
Росен Плевнелиев по време на своя отчет за свършеното от служебния премиер Марин Райков 
и министрите по време на неговото управление. В сектора енергетика над 200 договора бяха  
качени на сайта на министерството за 2 месеца. Раздадени са и над 300 млн. лв. кредити по 
програма "Джеръми" за малки и средни предприятия. Президентът подчерта още, че 
правителството е продължило работата и по инфраструктурните проекти. Министерството на 
правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. "Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Ако се 
положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 година България може 
да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство", убеден е държавният 
глава. Плевнелиев отчете като най-важно в направеното от Райков и министрите му - пакетът 
от 40 млн. лв. за най-пострадалите и най-нуждаещите се хора в страната. По изчисления на 
президента безработицата е спаднала с 1.6%, както и лихвите, които също тръгнали надолу.  
"Въпреки натиска, приехме правилата за парите на държавните дружества", отчете на свой ред 
Марин Райков. И добави, че не им е стигнало времето, за да направят всичко, което са искали.  
"Поехме управлението, когато никой друг не желаеше да го направи и с ангажимент да 
направим прозрачни избори. Дали бяха честни, ще определи историята. Дали ще бъдат честни, 
зависи от участниците", каза още Райков.  
 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=92811
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/32930_biznesyt%20e%20zagrijen%20ot%20izostavaneto%20v%20podgotovkata%20
za%20usvoyavane%20na%20evrofondovete%20za%20peroda%202014%20-%202020%20g._bg/  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: Критиките са основно към проекта на ОП "Иновации и конкурентноспособност". В него 
инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и оборудване на сграден фонд 
и създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната оценка на бизнеса, че най-
голям положителен ефект за насърчаване на конкурентоспособността на реалната икономика 
дават грантовите схеми, насочени към максимално широк кръг фирми, смятат от АИКБ  
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ Е СИЛНО ЗАГРИЖЕНА ОТ 
ИЗОСТАВАНЕТО В ПОДГОТОВКАТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРО 
ФОНДОВЕТЕ ЗА 2014 – 2020 Г.  
 
Заглавие: Бизнесът е загрижен от изоставането в подготовката за усвояване на 
еврофондовете за перода 2014 - 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Критиките са основно към проекта на ОП "Иновации и конкурентоспособност". В него 
инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и оборудване на сграден фонд 
и създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната оценка на бизнеса, че най-
голям положителен ефект за насърчаване на конкурентоспособността на реалната икономика 
дават грантовите схеми, насочени към максимално широк кръг фирми, смятат от АИКБ  
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ Е СИЛНО ЗАГРИЖЕНА ОТ 
ИЗОСТАВАНЕТО В ПОДГОТОВКАТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРО 
ФОНДОВЕТЕ ЗА 2014 – 2020 Г.  
Днес, 31 май 2013 г., в гр. София, се проведе  
Българският бизнес е силно загрижен от чувствителното изоставане в процеса на подготовка 
при много от оперативните програми на ЕС за перода 2014 - 2020 г. Това стана ясно по време 
на заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в  
България.  
Основният фокус на дискусията беше подготовката на проекти на  
Оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж" за програмен период 2014 - 2020 г. Освен по тези два проекта, членовете 
на НС на АИКБ, представляващи 58 сектора от българския бизнес, обсъдиха и подготовката на 
Националния договор за партньорство и всички оперативни програми към него – документите, 
които ще определят за какво, как и от кой ще се разходват средствата от фондовете на ЕС пред 
следващите седем години, съобщиха от организацията. Но най-остра загриженост предизвиква 
проекта на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", чиято Концепция 
(единственият публично обсъждан до момента документ) е обект на остри критики от страна на 
всички представители на реалния бизнес. Те се обединиха около становището, че въпросният 
документ трябва да се бракува и да се напише наново, в партньорство и диалог с бизнеса. 
Основните недостатъци са свързани с липсата на приемственост на новия проект с 
постигнатите успехи и научените уроци от настоящия програмен период.  
Прави впечатление, че инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и 
оборудване на сграден фонд и създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната 
оценка на бизнеса, че най-голям положителен ефект за насърчаване на 
конкурентоспособността на реалната икономика дават грантовите схеми, насочени към 
максимално широк кръг фирми. За да се преодолеят тези пропуски, ръководството на АИКБ ще 
поиска спешна среща с Министъра на икономиката и енергетиката.  
 

http://www.3e-news.net/show/32930_biznesyt%20e%20zagrijen%20ot%20izostavaneto%20v%20podgotovkata%20za%20usvoyavane%20na%20evrofondovete%20za%20peroda%202014%20-%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/32930_biznesyt%20e%20zagrijen%20ot%20izostavaneto%20v%20podgotovkata%20za%20usvoyavane%20na%20evrofondovete%20za%20peroda%202014%20-%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/32930_biznesyt%20e%20zagrijen%20ot%20izostavaneto%20v%20podgotovkata%20za%20usvoyavane%20na%20evrofondovete%20za%20peroda%202014%20-%202020%20g._bg/
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/Плевнелиев-доволен-от-работата-на-служебното-
правителство_l.a_c.327_i.293002.html  
Брой думи: 394  
 
 
Резюме: Президентът направи очет за приключване на мандата на кабинета "Райков"  
Служебното правителство се справи успешно с двете си най-важни задачи - успокои нацията и 
проведе успешно прехода към избиране на ново Народно събрание.  
 
Заглавие: Плевнелиев доволен от работата на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор: Ивелина Георгиева  
Текст: Президентът направи отчет за приключване на мандата на кабинета "Райков"  
Служебното правителство се справи успешно с двете си най-важни задачи - успокои нацията и 
проведе успешно прехода към избиране на ново Народно събрание. Това каза президентът 
Росен Плевнелиев по време на отчета за приключване на мандата на служебното 
правителство. "Организацията на изборите бе на ниво. Те бяха свободни и демократични", 
заяви държавният глава. Свършеното за пореден път доказа, че служебните правителства са 
тези, които са успокоявали нациите в най-тежките моменти, добави той. Според него това е 
правилната посока за възстановяване на диалога между правителството и народа. Въпреки 
ограничения си мандат служебното правителство пое да свърши най-тежките задачи.  
С 1,6% спадна безработицата, бяха осигурени 41 млн. лева за най-бедните, доверието към 
пазара на България от големите инвеститори се увеличи, изброи Плевнелиев.  
По план пенсиите бяха увеличени от 1 април, бе извършен пълен международен анализ в 
сектора на енергетиката, който очерта проблемите и те могат да бъдат решени. Служебното 
правителство отговори на очакванията на хората и над 200 договора бяха изкарани на сайта на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочи Плевнелиев.  
Над 300 млн. лева кредити бяха раздадени за два месеца по програма "Джереми", похвали 
още работата на служебния кабинет президентът. Служебното правителство ускори работата 
на големите инфраструктурни проекти и автомагистрала "Тракия" ще бъде отворена на 1 юли, 
каза той.  
Държавният глава похвали и политиката на кабинета "Райков" в областта на програмата за 
енергийна ефективност, работата по електронното правителство и др. До края на 2015 г 
България може да има решителен пробив в електронното правителство, увери президентът.  
Той призова народните представители да подкрепят добрите идеи на служебния кабинет, 
особено в областта на енергетиката и изводите от работата на Изборния борд.  
Служебното правителство стартира в дни на масови протести и недоволство, то успя да 
успокои държавата и да направи плавен преход към нов парламент и сега си "тръгва с 
достойнство и широко вдигната глава". То не допусна грешки. До последния ден работи в екип 
без никакво напрежение между министрите, увери Плевнелиев.  
"Когато никой не искаше да поеме отговорност, тези достойни българи го направиха", 
коментира държавния глава. Служебното правителство успя да създаде условия на съдебната 
власт да може да работи и функционира свободно и независимо, смята още Плевнелиев.  
По думите му едно от най-големите постижения на служебното правителство е, че направи 
българската енергетика много по-прозрачна. Кабинетът на Райков е направил и решителен 
пробив по проекта Набуко, продължи президентът.  
 

http://www.inews.bg/България/Плевнелиев-доволен-от-работата-на-служебното-правителство_l.a_c.327_i.293002.html
http://www.inews.bg/България/Плевнелиев-доволен-от-работата-на-служебното-правителство_l.a_c.327_i.293002.html
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/48993  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Служебният кабинет е отпуcнал 100 000 лева за хората, които не могат да си позволят 
и малкото оставащи 25% по програмата за саниране. Това изтъкна президентът Росен 
Плевнелиев по време на своя отчет за свършеното от служебния премиер Марин Райков и 
министрите по време на неговото управление.  
 
Заглавие: Служебният кабинет дал 100 хил. за саниране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният кабинет е отпуснал 100 000 лева за хората, които не могат да си позволят и 
малкото оставащи 25% по програмата за саниране. Това изтъкна президентът Росен 
Плевнелиев по време на своя отчет за свършеното от служебния премиер Марин Райков и 
министрите по време на неговото управление.  
В сектора енергетика над 200 договора бяха качени на сайта на министерството за 2 месеца. 
Раздадени са и над 300 млн. лв. кредити по програма "Джеръми" за малки и средни 
предприятия. Президентът подчерта още, че правителството е продължило работата и по 
инфраструктурните проекти. Министерството на правосъдието направи оценка на работата по 
съдебната реформа. "Министърът на електронното управление само за 10 седмици изготвиха 
ясен план и приоритети. Ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края 
на 2015 година България може да има сериозен пробив по отношение на електронното 
правителство", убеден е държавният глава.  
Плевнелиев отчете като най-важно в направеното от Райков и министрите му - пакетът от 40 
млн. лв. за най-пострадалите и най-нуждаещите се хора в страната. По изчисления на 
президента безработицата е спаднала с 1.6%, както и лихвите, които също тръгнали надолу.  
"Въпреки натиска, приехме правилата за парите на държавните дружества", отчете на свой ред 
Марин Райков. И добави, че не им е стигнало времето, за да направят всичко, което са искали. 
"Поехме управлението, когато никой друг не желаеше да го направи и с ангажимент да 
направим прозрачни избори. Дали бяха честни, ще определи историята. Дали ще бъдат честни, 
зависи от участниците", каза още Райков.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/48993
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.briz15.com  
Връзка: http://www.briz15.com/novina-44449/  
Брой думи: 571  
 
 
Резюме: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, 
то беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то 
беше служебно. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните 
работи в служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, съобщи вести.бг. 
“Това правителство не беше като другите.  
 
Заглавие: Служебният премиер Райков се оплака от медиен линч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Моето правителство беше от експерти, в него нямаше нито една политическа фигура, то 
беше програмно, защото от първия ден работеше по предварително заявена програма, то беше 
служебно. Това заяви Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в 
служебния кабинет по време на отчета си пред държавния глава, съобщи вести.бг. “Това 
правителство не беше като другите. Не бяхме правителство на нито една политическа сила, на 
нито една икономическа олигархия, бяхме отбор А на България в този тежък момент от 78 дни”, 
подчерта Марин Райков. “Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със 
скоростта, с която то създава врагове, още от първия ден на нашето управление ние 
наследихме противниците на нашите предшественици, но не наследихме подкрепата, която 
имаха те, с известна дистанция подходи към мен и моето собствено политическо семейство”, 
каза той. “Въпреки натиска ние приехме правилата за управление на парите на държавните 
дружества”, похвали се той и се оплака от медиите: “Въпреки медийния линч запазихме високо 
ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна медийна компания, журналист идваше при 
мен и с ехидна усмивка ме питаше дали не съжалявам, че съм приел предложението на 
президента да стана служебен премиер и следваше нова кампания и нов такъв въпрос”, заяви 
Райков.  
На нас не ни стигна времето, преди всичко, за да финализираме някои от инициативите, които 
започнахме, не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме, призна той.  
“Ние поехме управлението, когато никой друг не искаше да го поеме. Поехме ангажимента да 
направим свободни и демократични избори, дали бяха честни ще определи историята. Редица 
политически партии ни упрекнаха, че не сме предотвратили неразбориите, произтичащи от 
Изборния закон, който те приеха, че не сме взели страна в конфронтацията, която те 
генерираха”, каза още Марин Райков.  
Уважавам конституционните права на всеки политически субект и решенията на компетентните 
български институции, имащи отношение към изборния процес, но моето мнение е категорично 
и ясно – организацията на изборите беше на ниво, изборите бяха свободни и демократични, 
каза президентът Росен Плевнелиев. Той заедно с досегашният служебен премиер и външен 
министър говориха пред журналисти за приключилия мандат на служебното правителство. 
Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично, каза Плевнелиев в изявление на 
“Дондуков” 2. Обществените съвети към Министерския съвет и отделните министерства 
показаха, че това са работещи модели на взаимодействие между държавните институции и 
обществото, каза държавният глава.  
Въпреки ограничения си мандат, служебното правителство предприе важни мерки по редица 
наболели проблеми и неотложни задачи пред нацията, каза президентът. По неговите думи 
служебното правителство е постигнало много. По време на мандата на служебното 
правителство беше направен анализ на сектор “енергетика”, разработена беше нова система 
на ценообразуване, която премахва изкривяванията в системата, а откритите неефективности в 
държавните предприятия разкриха резерв от 240 милиона лева, всичко това създава 
предпоставки да няма увеличение на цената на тока от 1 юли. Ние разсекретихме почти 200 
договора в сектор “енергетика”, бяха приети наредбите в сектор “енергетика”, в процедура по 
приключване е разделянето на НЕК от ЕСО, изготвиха се промени в Закона за енергетиката, 
увеличихме безвъзмездната помощ за саниране на жилищата от 50 % на 75 %, раздадени бяха 
кредити на над 350 компании по програма “Джереми” на обща стойност над 200 милиона лева, 
отчете Райков. “До края на юни ще бъде завършена АМ “Тракия”. Възстановихме тристранния 

http://www.briz15.com/novina-44449/
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диалог, настоях хранителните вериги да поемат отговорност за най-нуждаещите се, осигурени 
бяха 41 милиона за най-нуждаещите се”, добави той.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме обещания, които нямаха 
никаква опора в този бюджет, каза още Райков.  
segabg.com  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://www.glasove.com/raykov-ot-purviya-den-nasledihme-vragovete-na-svoite-
predshestvenitsi-27464  
Брой думи: 415  
 
 
Резюме: Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то си 
създава врагове, ние още от първия ден наследихме враговете на своите предшественици, но 
не наследихме подкрепата. Това каза Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебното правителство, съобщава "Фокус". Служебното правителство се 
справи с двете най-важни задачи – успокои ситуацията в страната и организира провеждането 
на изборите.  
 
Заглавие: Райков: От първия ден наследихме враговете на своите предшественици  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то си 
създава врагове, ние още от първия ден наследихме враговете на своите предшественици, но 
не наследихме подкрепата. Това каза Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебното правителство, съобщава "Фокус". Служебното правителство се 
справи с двете най-важни задачи – успокои ситуацията в страната и организира провеждането 
на изборите. Това каза държавният глава Росен Плевнелиев в президентството при отчета на 
служебното правителство.  
Нашето правителство нямаше парламент, който да генерира подкрепа за него. Ние всяка 
седмица доброволно се подлагахме на активния журналистически разпит. Моето правителство 
беше експертно, защото в него работеха само експертни и нямаше нито една политическа 
фигура. Беше програмно, защото от първия ден работеше по програма. То беше служебно, 
квалификация на която някой хора особено държаха, за да покажат, че не е било пълноценно, 
каза бившият премиер Марин Райков.  
Не ни стигна времето да пожънем това, което посяхме пред очите на българските граждани. 
Ние поехме управлението, когато никой друг не желаеше да го поеме. Поехме ангажимента да 
направим прозрачни избори. Дали бяха честни, ще определи историята. Дали ще бъдат честни, 
зависи от участниците, коментира още бившия служебен премиер.  
Марин Райков съобщи, че до края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия", а други 
важни обекти ще бъдат готови в следващите два месеца.  
Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното правителство отговори 
на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството, каза президентът 
Росен Плевнелиев. За два месеца бяха раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма 
Джеръми на малки и средни предприятия. Сега българските граждани, които искат домовете им 
да станат енергийно ефективни, могат да намалят сметките си на половина.  
Като едно от най-смелите решения на служебното правителство Росен Плевнелиев определи 
въвеждането на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел 
диверсификация и намаляване на риска.  
Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите задачи на 
правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното правителство 
още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и най-
нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6 на сто, каза президентът. Според 
държавния глава за първи път у нас е бил проведен честен разговор за енергетиката по време 
на кабинета на Марин Райков.  
Служебното правителство направи и значителен пробив в проекта "Набуко Запад", каза той. С 
този проект, за пръв път България може да извоюва свободата и правото от кого да избира да 
доставя газ, заяви Плевнелиев.  
 

http://www.glasove.com/raykov-ot-purviya-den-nasledihme-vragovete-na-svoite-predshestvenitsi-27464
http://www.glasove.com/raykov-ot-purviya-den-nasledihme-vragovete-na-svoite-predshestvenitsi-27464
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/38611-
2013-05-31-08-19-28  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично. Това каза президентът 
Росен Плевнелиев в изявление на "Дондуков" 2, заедно с досегашния служебен премиер и 
външен министър Марин Райков, по повод приключилия мандат на служебното правителство.  
 
Заглавие: Президентът даде висока оценка на служебния кабинет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично. Това каза президентът 
Росен Плевнелиев в изявление на "Дондуков" 2, заедно с досегашния служебен премиер и 
външен министър Марин Райков, по повод приключилия мандат на служебното правителство.  
Обществените съвети към Министерския съвет и отделните министерства показаха, че това са 
работещи модели на взаимодействие между държавните институции и обществото, каза 
държавният глава, цитиран от БТА.  
Въпреки ограничения си мандат, служебното правителство предприе важни мерки по редица 
наболели проблеми и неотложни задачи пред нацията, каза президентът, по чиито думи 
служебното правителство е постигнало много.  
Уважавам конституционните права на всеки политически субект и решенията на компетентните 
български институции, имащи отношение към изборния процес, но моето мнение е категорично 
и ясно - организацията на изборите беше на ниво, изборите бяха свободни и демократични, 
каза президентът Плевнелиев, цитиран от Дарик.  
Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебото правителствo отговори на 
това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството. За 2 месеца бяха 
раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни предприятия. 
Сега българските граждани, които искат домовете им да станат енергийно ефективни, могат да 
намалят сметките си на половина. РРБ осигури допълнително 100 000 лв. за хората, които не 
могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата. Той подчерта, че правителството 
е продължило работата и по инфраструктурните проекти.  
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска.  
Искам да отлича най-важното, което беше свършено. Една от първите задачи на 
правителството бе всяко едно министерство да направи анализи. Служебното правителство 
още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-пострадалите и най-
нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%, каза още Плевнелиев, цитиран 
от Фокус. Ясни цифри, които показват много вложен труд и добър резултат. Застраховката 
срещу неплащане на дълг – предвестник на криза за всяка една от държавите, по време на 
служебното правителство падна. Това по думите му означава само едно – доверието на 
международните инвеститори се е повишило.  
 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/38611-2013-05-31-08-19-28
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/38611-2013-05-31-08-19-28
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/hr/67933-marin-raikov-za-doverieto-i-vragovete  
Брой думи: 620  
 
 
Резюме: Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то си 
създава врагове, ние още от първия ден наследихме враговете на своите предшественици, но 
не наследихме подкрепата, каза Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебното правителство (13 март - 29 май 2013 г.).  
Нашето правителство нямаше парламент, който да генерира подкрепа за него. Ние всяка 
седмица доброволно се подлагахме на активния журналистически разпит.  
 
Заглавие: Марин Райков за доверието и враговете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ако е вярно, че животът на едно правителство се измерва със скоростта, с която то си 
създава врагове, ние още от първия ден наследихме враговете на своите предшественици, но 
не наследихме подкрепата, каза Марин Райков, министър-председател и министър на 
външните работи в служебното правителство (13 март - 29 май 2013 г.).  
Нашето правителство нямаше парламент, който да генерира подкрепа за него. Ние всяка 
седмица доброволно се подлагахме на активния журналистически разпит.  
Относно кабинета, воден от него Райков заяви: Моето правителство беше експертно, защото в 
него работеха само експерти и нямаше нито една политическа фигура. Беше програмно, 
защото от първия ден работеше по програма. То беше служебно, квалификация на която някой 
хора особено държаха, за да покажат, че не е било пълноценно.  
Наследихме оковите на един рестриктивен бюджет. Наследихме поети категорични обещания, 
които нямаха никаква опора в бюджета. Финансова отговорност, отчетност, прозрачност – това 
са нашите цели, обясни Райков и допълни: Рискът при управлението на парите на държавните 
дружества е диверсифициран. Прозрачността гарантира контролът на спазване, каза той. От 
3,8 млрд. лв. към 30 април фискалният резерв е вече над 5,5. млрд.  
Преди малко чуваме президентът на България да казва, че нашето правителство не е имало 
възможност да се възползва от този кредит от 100 дни. Това е нормално, защото нашето време 
беше 78 дни, заяви Райков.  
Въпреки натиска, ние приехме правилата за парите на държавните дружества. След всяка 
поредна медийна кампания, съответен журналист идваше при мен, за да попита дали 
съжалявам, че съм приел предложението. На нас не ни стигна време. Не ни стигна времето, 
предимно да финализираме някои от инициативите, които обещахме. Не ни стигна времето да 
пожънем това, което посяхме пред очите на българските граждани. Ние поехме управлението, 
когато никой друг не желаеше да го поеме. Поехме ангажимента да направим прозрачни 
избори. Дали бяха честни, ще определи историята. Дали ще бъдат честни, ще определи 
историята, каза служебния премиер.  
Нашето образование не е в добро състояние. Нашето образование се нуждае от лекуване. Не 
само от пари, но и от реформа. Проектът на проектозакона за иновациите беше връчен от мен 
на премиера Орешарски, заяви по темата с образованието и реформите в образователната 
система, Райков.  
Относно работата в транспортния сектор служебният премиер заяви, че „до края на юни ще 
бъде завършена магистрала "Тракия", а други важни обекти ще бъдат готови в следващите два 
месеца. Марин Райков посочи, че до преди седмица проектът Дунав мост 2 е бил под въпрос, а 
вече не е.  
Раздадени бяха кредити стойност над 200 млн. лв. по програма Джеръми. Инфраструктурните 
проекти запазиха темповете си на развитие, каза Марин Райков.  
От първия ден на своето управление призовах всички социални партньори към солидарност, 
възстановихме тристранния диалог. Направеното в социалната сфера никога не е достатъчно. 
Но ето няколко факта. Осигурени бяха 41 млн. лв. за най-уязвимите. С отпуснатия 
допълнителен финансов ресурс (ние имахме бюджет, от който не можехме да излизаме), с този 
ресурс обществените трапезарии ще продължат да работят до края на годината. Факт е, че 
през тези 3 месеца, безработицата падна с над 1%. По време на моето управление нямаше 
масови демонстрации, изтъкна премиерът Марин Райков.  

http://fakti.bg/hr/67933-marin-raikov-za-doverieto-i-vragovete
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Направен беше анализ на сектора енергетика. Днес имаме всички необходими оценки - 
благодарение на нашите европейски партньори и на колегите от Световната банка. 
Разработена беше нова система на ценообразуване от ДКЕВР, която гарантира запазване на 
цената на електроенергията. Проверките разкриха резерв от близо 240 млн. лв.", не пропусна 
да каже Марин Райков. Според него това е причина повишение на цените от 1 юли да няма.  
В тази последна седмица пред мен стоеше въпросът как да отчета от нацията извършеното 
пред моя екип. Днес, в присъствие на този, който ме назначи, - президента на републиката, 
искам да подчертая няколко основни неща, с които мисля, че нашият екип може да се гордее", 
каза Марин Райков.  
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/67927-slujebnoto-pravitelstvo-be-otkrito-i-dialogichno  
Брой думи: 457  
 
 
Резюме: Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично. Служебното 
правителство бе правителство на България, което работи по националните приоритети. 
Служебното правителство успокои държавата, гарантира плавен и демократичен преход към 
нов парламент и правителство. Това каза президентът Росен Плевнелиев в изявление на 
"Дондуков" 2, заедно с досегашния служебен премиер и външен министър Марин Райков, по 
повод приключилия мандат на служебното правителство.  
 
Заглавие: Служебното правителство бе открито и диалогично  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кабинетът на Марин Райков работеше открито и диалогично. Служебното правителство 
бе правителство на България, което работи по националните приоритети. Служебното 
правителство успокои държавата, гарантира плавен и демократичен преход към нов парламент 
и правителство. Това каза президентът Росен Плевнелиев в изявление на "Дондуков" 2, заедно 
с досегашния служебен премиер и външен министър Марин Райков, по повод приключилия 
мандат на служебното правителство.  
Моето мнение е категорично и ясно - организацията на изборите беше на ниво, изборите бяха 
свободни и демократични, каза президентът Плевнелиев.  
Искаше ми се въпреки краткия мандат на служебното правителство да бъде завършен и 
законопроектът за професионалното образование.  
Плевнелиев каза, че може би това е единственото правителство, което до последния ден е 
работило в екип. Служебното правителство доказа, че България може да се управлява без 
задкулисни договорки. Служебното правителство създаде режим на диалог и сътрудничество, 
каза Плевнелиев.  
Едно от най-големите постижения на служебното правителство Плевнелиев изтъкна, че е 
направило енергетиката далеч по прозрачна. За първи път в България се проведе честен 
разговор за енергетиката, каза държавният глава. Служебното правителство направи и 
значителен пробив в проекта Набуко Запад, каза той. С този проект, за пръв път България може 
да извоюва свободата и правото от кого да избира да доставя газ, заяви Плевнелиев.  
Служебното правителство продължи работата по еврофондовете. Екипите в министерството, 
които отговарят за ерофондовете си разбират от работата, но комуникацията между тях не е 
най-добрата, каза той и посочи, че затова е необходимо да има вицепремиер по 
еврофондовете.  
За 2 месеца бяха раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма Джеръми на малки и средни 
предприятия. Сега българските граждани, които искат домовете им да станат енергийно 
ефективни, могат да намалят сметките си на половина. Осигурени бяха допълнително 100 000 
лв. за хората, които не могат да си позволят и малкото оставащи 25% по програмата.  
Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство.  
Като едно от най-смелите решения на служебното правителство бих определил въвеждането 
на правила за прозрачност на парите на държавните дружества с цел диверсификация и 
намаляване на риска.  
Служебното правителство още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-
пострадалите и най-нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%.  
Плевнелиев посочи, че лихвите са паднали по време. Ясни цифри, които показват много 
вложен труд и добър резултат. Застраховката срещу неплащане на дълг – предвестник на 
криза за всяка една от държавите, по време на служебното правителство падна. Това по 
думите му означава само едно – доверието на международните инвеститори се е повишило.  
 

http://fakti.bg/bulgaria/67927-slujebnoto-pravitelstvo-be-otkrito-i-dialogichno
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58114  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: Видинският бизнес договори над 12 млн. лв. по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център по еврофондовете. 
Сумите са за сключени 9 договора. Специалистите от Областния информационен център по 
еврофондовете стартираха кампания по популяризиране на процедурата "Внедряване на 
иновации в предприятията". Тя е насочена основно към повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия.  
 
Заглавие: Бизнесът във Видин получава 12 млн. лв по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Над 96 млн. лв. е стойността на вече разработените европроекти в общината  
Автор:  
Текст: Видинският бизнес договори над 12 млн. лв. по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център по еврофондовете. 
Сумите са за сключени 9 договора. Специалистите от Областния информационен център по 
еврофондовете стартираха кампания по популяризиране на процедурата "Внедряване на 
иновации в предприятията". Тя е насочена основно към повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия. Това става чрез предоставяне на 
подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) с потенциал за успешна 
пазарна реализация.  
Общо 88 милиона лева са предвидени за микро, малки, средни и големи предприятия по новата 
процедура, уточняват от Областния информационен център, цитирани от БТА.  
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения 
на стойност между 100 000 и 3 млн. лв., които да включват комбинация от двата елемента - 
инвестиции и услуги, като първият е задължителен.  
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли т.г., а срокът за изпълнение на 
проектите - 18 месеца.  
Над 96 млн. лв. е стойността на вече разработените европроекти в община Видин, както и на 
тези в процес на подготовка за кандидатстване, уточняват от Областния център. От видинското 
кметство отчитат, че сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
са за над 7 409 млн. лв.  
С европейски средства ще бъде подпомогнато и развитието на културата в областния град. 
Проект "Фестивал на изкуствата "Дунавски вълни" е одобрен за финансиране по ОП 
"Регионално развитие". Бюджетът му възлиза на около 510 000 лв. и с тях вече е закупена и 
монтирана мобилна сцена, съвременна озвучителна и осветителна техника.  
Преди дни в община Видин бяха отворени офертите за изработка на сценични костюми за 
провеждането на традиционния фестивал на изкуствата"Дунавски вълни".  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58114
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Резюме: Изтичащи важни срокове по приоритетни проекти, следване на обща правителствена 
програма и лична визия за управление. В това триединство ще минат първите месеци на 
новите министри. Част от тях вече обявиха своите първи стъпки. Други тепърва ще се изявят.  
 
Заглавие: Спешните задачи на икономическите министри  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изтичащи важни срокове по приоритетни проекти, следване на обща правителствена 
програма и лична визия за управление. В това триединство ще минат първите месеци на 
новите министри. Част от тях вече обявиха своите първи стъпки. Други тепърва ще се изявят.  
Работата, която трябва да се свърши обаче, изобщо не е малко - страната се намира на 
финалната права по преговорите с Брюксел за новия програмен период, социалното 
напрежение и очакванията за по-добро управление все още не са уталожени, а важните 
секторни реформи така и не са започнати. Премиерът Орешарски поиска няколко седмици 
кредит на доверие, но задачите не чакат. Ето най-важните от тях в министерствата, които 
отговарят за цели икономически сектори.  
Икономика и енергетика: Между цената на тока и конкурентоспособността  
Първото и най-спешно действие на новия министър на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев ще бъде съгласуването с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 
нови механизъм за ценообразуване. За да се осъществи той, ще се наложат законодателни 
промени. Проблемът е, че подобна промяна не решава кардинално проблемите в 
ценообразуването, а единствено освобождава износът от добавки (зелена, кафява и по 
разходите на НЕК за дългосрочните й договори), както и прехвърля по-голяма тежест на 
плащането на преференциалните тарифи върху свободния пазар (т.е. натоварва повече 
бизнеса за сметка на бита).  
Новият модел може и да засили влиянието на НЕК, която ще трябва да прави микс от зелена 
електроенергия. Това може да даде възможност за манипулиране или на приходите й или на 
закупуваната енергия. Засега обаче изглежда, че БСП са доволни от модела.  
Следващите спешни стъпки са промяна в закона за енергетиката, които да направят така, че 
заводските централи да произвеждат по-малко скъпа енергия за пазара, както и да гарантират, 
че топлофикациите няма произвеждат повече електороенергия, генерирайки фалшив паров 
товар. В закона за енергетиката може би трябва и да се определят по-ясни правила за 
диспечиране на електоренергията - първо тази, която има най-ниски разходи за гориво (ВЕИ и 
АЕЦ), след това цялата останала.  
По-нататък Стойнев го очаква поредният натиск за рестартиране на АЕЦ "Белене" и преговори 
с производители на енергия с дългосрочни договори за тяхното преструктуриране. Новият 
министър трябва да даде и повече детайли на исковете на "Атомстройекспорт" за "Белене", 
условията по "Южен поток", както и по бъдещите газови концесии в Черно море.  
Не по-малко е работата в сектор икономика. Екипът на новия министър трябва максимално 
бързо да анализира причините за ниската усвояемост на средствата по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и спешно да вземе мерки, включително и чрез облекчаване на 
условията за кандидатстване. Важно е и ясно да се очертаят приоритетите за следващия 
програмен период, който освен върху конкурентоспособност ще акцентира и върху иновации. 
Общата рамка за това беше изготвена преди избирането на новия кабинет. Решаващо за 
успешното усвояване на европейските средства след 2014 г. обаче ще е добре уредената и 
ясна процедура за кандидатстване.  
Необходимо е да бъдат уточнени и фокусът и приоритетите на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, за да може дейността й да има реален 
ефект. Много проблеми за решаване има и при разпределянето на средства от Националния 
иновационен фонд, включително сроковете, за които се отпускат средства от бюджета.  
Спешни задачи има и в сектор туризъм, независимо дали, както досега, той ще е част от 
икономическото ведомство, или ще е отделна агенция. След като в последните дни на 

http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=21693&hash=b48cd271b84ab0c51084633d5adf3c30aa024f93
http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=21693&hash=b48cd271b84ab0c51084633d5adf3c30aa024f93
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предходния парламент бе гласуван окончателно готвеният в продължение на четири години от 
кабинета на ГЕРБ нов закон за туризма, непосредствената работа на ведомството ще е да 
изработи цялата подзаконова база, свързана с него. До септември трябва да бъдат изготвени и 
приети общо 13 наредби, тъй като сроковете са заложени в самия закон. В същия срок трябва 
да са готови подробните правила за организираните детски и ученически пътувания, за 
единната система за туристическа информация и за оборудването на туроператорските офиси.  
Наложителна е и промяна в рекламата на българския туризъм в чужбина, заради която в 
кабинета "Борисов" имаше няколко скандала. Хотелиери и туроператори неведнъж са казвали, 
че е нужно изготвянето на цялостна стратегия за представянето на сектора, а не "работа на 
парче", както е в момента. Очакванията към новия ръководител на туристическия отрасъл са да 
бъде посредник и инициатор между институциите за решаването на редица затлачени във 
времето проблеми, като например дългогодишния спор за инфраструктурата на Слънчев бряг, 
ефективното управление на стопанисваните от държавата и общините туристически атракции и 
др.  
Финанси:По-малко сиво в икономиката  
Петър Чобанов е един от авторите на предизборната програма на БСП и на плана "Орешарски", 
така че ще изпълнява мерки, разписани от самия него. Първа точка в този списък е оценката на 
явните и скрити задължения на държавата към частния сектор. Това включва неразплатени 
обществени поръчки, задържан ДДС по ревизии на коректни фирми и просрочени дългове на 
държавни компании със стратегическо значение. На тази база и в контекста на обещанията за 
повече социални разходи за най-уязвимите групи правителството ще трябва да реши и дали 
има нужда от актуализация на сегашния бюджет. Засега поне заявката е новият кабинет да 
пробва да се вмести във вече зададените параметри.  
Друга задача на новия финансов министър е да оцени работата на приходните агенции и да 
вземе мерки за подобряване на събираемостта. Именно премиерът Пламен Орешарски 
предложи за тази година приходите в бюджета да се планират с 1.2 млрд. повече и те да 
дойдат по линия на борба със сивия сектор. Сега задачата за намиране на тези средства ще се 
падне на неговия финансов министър или ще трябва да се признае, че в опозиция всеки може 
да предлага и обещава невъзможното.  
Работата на Чобанов се усложнява допълнително, тъй като той ще отговаря за изпълнението 
на бюджет при свит фискален резерв и засилващи се очаквания за повече разходи в условията 
на нереформирани обществени системи. Така дилемата пред него ще е или да търси начини да 
увеличи приходите, или да стимулира колегите си министри да реформират своите ведомства.  
Новият екип във финансовото ведомство ще трябва да подготви първия бюджет на държавата 
по новия закон за публичните финанси, който влиза в сила от началото на 2014 г. Това ще 
изисква всеки министър да защитава своите бюджети и програмите, за които иска 
финансиране.  
В дългосрочен план освен запазване на фискалната стабилност, каквато заявка вече даде 
новият министър, екипът на Чобанов най-вероятно ще трябва да се подготви и за нова емисия 
еврооблигации, с която да се финансира падежиращата доларова емисия външен дълг в 
началото на 2015 г.Земеделие: Еврофондове на висока скорост  
Новият министър Димитър Греков поема земеделското ведомство в условия на сериозни 
проблеми и изтичащи срокове за важни промени. В следващите месеци България трябва да 
приключи преговорите по общата селскостопанска политика в периода 2014 - 2020 г., като 
залогът тук е 7.7 млрд. евро. Едновременно с това земеделското министерство трябва да 
подготви и бъдещите програми за развитие на селските райони и за рибарство, които още дори 
нямат чернови, а трябва да стартират след половин година.  
Трябва да продължи и усилената работа във фонд "Земеделие", тъй като 2013 г. е последната 
за одобрение на проектите от настоящите програми, а рискът от загуба за милиони евро по тях 
е сериозен. От министъра и директора на фонд "Земеделие" се очаква да направят 
организацията за безпроблемното кандидатстване, одобрение и изплащане на директните 
плащания след 2014 г., макар последните данни там да показват, че не се очакват едри 
проблеми.  
В земеделския сектор също има сериозни предизвикателства. Ключово за развитието на 
растениевъдството е решаването на затлачения с десетилетия проблем с амортизираната 
напоителна инфраструктура, която започва да създава все по-сериозни проблеми на бранша. 
Макар и в последните години да има напредък по въпроса за комасацията в страната и като 
ползване, и като собственост, редица организации настояват за промени в тази политика, която 
да ускори процеса.  
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Още по-тежко е състоянието на животновъдството, което е в процес на преструктуриране и 
покриване на редица европейски изисквания. В края на годината изтича срокът за въвеждането 
на хигиенни изисквания във фермите, а данните до момента показват, че преобладаващата 
част от тях не са ги покрили. Тежки проблеми има и в хранителната индустрия, която през 
последните години водеше битки с администрацията заради редица ненужни разпоредби, някои 
от които вече паднаха и в съда. Промени се очакват и в горския сектор - отрасълът с най-много 
скандали в мандата на последните две правителства.  
Социално министерство: Приоритет - безработицата  
След като служебният кабинет успя в известна степен да потуши общественото недоволство с 
пакет от спешни социални мерки, сега топката е в полето на новото правителство.  
Новият министър Хасан Адемов вече съобщи пред bTV, че неговото ведомство ще подготви 
спешни мерки, с които да помогне на най-уязвимите социални групи да се подготвят за зимния 
сезон. По думите му помощите не трябва да се раздават "на калпак", минималната работна 
заплата е добре да се обвърже с промените в обективно измерими показатели на пазара на 
труда, а изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените да става плавно.  
За да има по-малко хора, които разчитат на социални помощи обаче, новият социален 
министър ще трябва да се заеме с дългосрочни задачи още сега. В неговия ресор попада един 
от най-големите проблеми на българската икономика – непрекъснато спадащата заетост през 
последните три години. При приемането на властта в сряда Адемов заяви, че предприемачите 
са тези, които разкриват работни места, и затова бизнесът трябва да бъде подпомогнат. 
Въпреки че това е правилната посока, бързи резултати и спад на безработицата не могат да се 
очакват веднага. Важно е Адемов да се заеме и с дълго отлаганото модернизиране на 
трудовото законодателство в посока по-лесно почасово наемане, за което той вече даде 
заявка.  
Служебният социален министър Деяна Костадинова вече очерта и краткосрочните задачи, 
които оставя на новия екип на ведомството за довършване. Може би най-важната сред тях е 
работата по новия програмен период на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
2014 - 2020 г. Екипът на Костадинова остави проекта за следващия период на финалната 
права, но все още не е ясно дали България няма да загуби средства през този програмен 
период. По схема "Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за 
стаж" трябва да бъдат наваксани забавени плащания в размер на 6.6 млн. лв. и допълнително 
се очаква одобрение на извършените от работодателите разходи за около 7 млн. лв. Освен 
това трябва да се предотврати и загубата на средства по програмата в размер на още 21 млн. 
лв., като тези пари се преразпределят към по-популярни схеми.  
В момента тече и процесът по създаване на звено в рамките на Министерството на труда и 
социалната политика, което да анализира и прогнозира краткосрочните, средносрочните и 
дългосрочните тенденции на пазара на труда в България. Работата по въвеждането на 
механизъм, чрез който резултатите от анализа за търсенето и предлагането на труд в България 
да бъдат включени при разработването на държавната политика в тази област, остава за екипа 
на Адемов.  
Транспорт и съобщения:Поправка на държавните мастодонти  
Няколко са направленията в областта на транспорта и съобщенията, които би трябвало да са 
приоритет на новата власт.  
Първо - да направи ясна разлика между БДЖ и Telenor. И двете са държавни (мажоритарен 
собственик на телекома е норвежката държава). И ако пропуснем няколкото десетки страници, 
необходими, за да направим разграничението с БДЖ, достатъчно ще е да кажем, че 
българските железници тънат в дългове, а само преди няколко седмици новите собственици на 
"Глобул" взеха решение да разпределят рекорден дивидент. Тоест нашата държава е доказала, 
че не може да бъде добър собственик на дружества. Затова ключово важно е новата власт в 
транспорта да не спира продажбата на товарното поделение на БДЖ, както и да вземе 
стратегическо решение за бъдещето на пътническото.  
Второ - да осъзнае факта, че политика в транспорта не означава преговори с железничарските 
синдикати. Сиреч - има и автомобилни превози. За тях като начало е задължително да се 
проведат истински преговори с турската администрация, за да се спрат ограниченията срещу 
българските товарни превозвачи на турските граници. Както и преговори за допълнителни 
разрешителни за товарен транспорт с другите държави като Русия и бившите съветски 
републики.  
Трето - да реформира спешно държавните пощи, които все повече губят клиентела от частните 
конкуренти. Или да промени профила им, или да ги раздели и частично приватизира.  
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Четвърто - би трябвало за новия министър Данаил Папазов да е най-лесно да вземе решение 
ще се концесионира ли пристанище Варна изобщо и как - като цяло или на отделни терминали.  
Пето - да избере вариант как ще се развива летище София, което по думите на мениджмънта 
му е на път да изчерпа капацитета си: дали ще се строи нов терминал, дали ще се разширява 
съществуващият, дали пък ще има ново летище, и целият комплекс държавен ли ще е, или ще 
се даде на концесия.  
Шесто - но не последно по важност - да разреши проблема с липсващите честоти както за 
цифровизацията на телевизионния ефир, така и за изграждането на мобилни мрежи от 
четвърто поколение. По първата тема вече има наказателна процедура от Европейската 
комисия. По втората пък, ако няма съгласие на високо ниво, то намеренията на служебното 
правителство за търгове за честоти между съществуващите оператори просто ще се 
провалят.Регионално развитие:С едно наум към новата европрограма  
Приоритет на новия министър на регионалното развитие Десислава Терзиева ще е да не 
спират преговорите по бъдещата оперативна програма "Региони в растеж". Тя е една от най-
напредналите не само за България, но и за целия ЕС и според Карстен Расмусен, заместник-
ръководител на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална политика" на ЕК е важно 
темповете на работа да не бъдат забавяни. В момента се работи по екологичната оценка на 
програмата и тя трябва да бъде готова до края на юни.  
Същевременно настоящата оперативна програма "Регионално развитие" е в най-активната си 
фаза. През тази и следващата година предстои изпълнението на голяма част от одобрените 
проекти, както и основните разплащания по програмата. Предизвикателството за 2013 г. е, че 
трябва да се усвоят едновременно договорените средства през 2010 и 2011 г. Заедно с това 
мониторингът върху проектите трябва да бъде многократно подсилен, така че да се 
минимализира рискът от голяма загуба на средства. Предстоят и срещи с бенефициентите на 
рискови проекти, както и подготовка на искане за промяна в програмата и включването на 
Северната скоростна тангента на София като "резервен проект", към който да се пренасочват 
парите от провалените проекти.  
В следващите месеци предстои да бъдат довършени и разплатени няколко важни 
инфраструктурни проекта по програма "Транспорт", но за да се случи това в срок, контролът 
върху изпълнителите не трябва да отслабва. Става въпрос за последната част от магистрала 
"Тракия", първия лот на "Струма" между Долна Диканя и Дупница, както и две отсечки от 
"Хемус" (Шумен – Белокопитово и София - Гара Яна). Предстои и стартът на втория лот от 
магистрала "Струма" - от Дупница до Благоевград, чиито изпълнители бяха избрани през 
пролетта.  
Предстои също така и да бъдат предадени в министерството и приети от него т.нар. генерални 
планове за ВиК сектора в България, на базата на които да се формира стратегия за бъдещето 
на отрасъла, както и да се маркират бъдещите финансови нужди, които да залегнат в 
следващата оперативна програма "Околна среда".  
Здравеопазване: На фокус - спешната помощ  
Здравният министър д-р Таня Андреева започва работата си с акцент върху Спешна помощ. 
Парламентът е на път да криминализира посегателството от пациенти и техните близки върху 
лекари по време на дежурство. В интервю пред в. "Стандарт" тя обяви, че от Световната банка 
ще бъде взет заем от 500 млн. лв., като по-голямата част от него ще отиде за покупка на нови 
линейки и за увеличаване на заплатите на медиците. Досега обаче средства по структурни 
заеми не са били използвани за увеличаване на трудови възнаграждения на държавни 
служители.  
Новият министър ще предложи да отпаднат лимитите на лечебните заведения в здравната 
каса. Това може да стане, ако бъде сменена квотата на държавата в надзорния съвет и поне 
един от работодатели, синдикати и пациенти гласува "за". Независимо че лимитите са 
антипазарни, преди да ги премахне, здравната каса трябва да е сигурна, че има достатъчно 
средства да се разплаща. От първите намерения на новия здравен министър личи, че ако няма 
пари от достъп до средствата от здравни вноски, ще бъдат ограничени първо частните 
болници. Това би било дискриминация на база собственост, която по конституция е 
равнопоставена. В същото време е и конфликт на интереси, тъй като държавата е собственик 
на над 100 държавни болници и няма право да ги толерира за сметка на останалите.  
Здравният министър планира да ограничи и броя на новите частни болници. В допълнение д-р 
Андреева обяви, че ще "се огледат цените на лекарствата и ще се въведе по-добра регулация". 
В момента България е страната с най-ниска цена на медикаментите на ниво производител в ЕС 
и заради натиска на предишното правителство да намаляват цените производителите са 
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прекратили продажбата и производството на над 200 лекарства през миналата година по данни 
на асоциациите им.  
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Дата: 31.05.2013  
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПЪТЯ НА УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ  
Срещи на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007 – 2013 г.” бяха проведени на 23 май 2013 г. от Областен 
информационен център (ОИЦ) – Кюстендил в общините Рила и Кочериново.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПЪТЯ НА УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ  
Срещи на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007 – 2013 г.” бяха проведени на 23 май 2013 г. от Областен 
информационен център (ОИЦ) – Кюстендил в общините Рила и Кочериново.  
На информационните събития се отдели специално внимание на основните и съпътстващи 
документи, свързани с подготовката и управлението на проекти, като Постановления на 
Министерския съвет, свързани с изпълнението на проекти, наръчници и ръководства, указания 
и методики и др. Презентирани бяха и фазите на проектния цикъл – от идентифицирането на 
конкретен проблем или необходимост през формулирането на проектната идея на кандидата 
до разработването на проектно предложение в структуриран формат съгласно изискванията на 
Насоките за кандидатстване/Указанията за директно предоставяне по конкретната процедура. 
По време на презентацията бе подчертана важността на логическите елементи на проекта – 
цели, резултати, дейности и ресурси. Съществен акцент на срещите бяха и дискутираните 
често срещани затруднения и грешки при подготовката и при изпълнението на проекти. 
Представени бяха и добри практики по проекти, финансирани с помощта на Структурните и 
Кохезионния фондове на Европейския съюз.  
Участниците получиха информация и за отворени за кандидатстване процедури по 
оперативните програми, като фокус бе поставен на схемата „Внедряване на иновации в 
предприятията" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г.”. Основната цел на тази процедура е да се повиши 
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на 
подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за 
успешна пазарна реализация. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази 
процедура е 10 юли 2013 г., а пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по 
процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: 
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 
България: www.eufunds.bg.  
След Рила и Кочериново, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе срещи на 
тема за пътя на успешния проект и в другите общини в област Кюстендил.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската  
 

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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/39583/Marin-Rajkov-Do-kraya-na-yuni-shte-bade-zavarshena-
magistrala-Trakiya  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия". Други важни обекти ще 
бъдат готови в следващите два месеца. Това каза Марин Райков, министър-председател и 
министър на външните работи в служебното правителство (13 март-29 май 2013 г.), предаде 
Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Марин Райков: До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на юни ще бъде завършена магистрала "Тракия". Други важни обекти ще бъдат 
готови в следващите два месеца. Това каза Марин Райков, министър-председател и министър 
на външните работи в служебното правителство (13 март-29 май 2013 г.), предаде Агенция 
„Фокус”.  
Марин Райков посочи, че проектът Дунав мост 2 е бил под въпрос до преди една седмица, а 
вече не е. Раздадени бяха кредити стойност над 200 млн. лв. по програма Джеръми. 
Инфраструктурните проекти запазиха темповете си на развитие, каза Марин Райков.  
От първия ден на своето управление призовах всички социални партньори към солидарност, 
възстановихме тристранния диалог. Направеното в социалната сфера никога не е достатъчно. 
Но ето няколко факта.  
Осигурени бяха 41 млн. лв. за най-уязвимите. С отпуснатия допълнителен финансов ресурс 
(ние имахме бюджет, от който не можехме да излизаме), с този ресурс обществените 
трапезарии ще продължат да работят до края на годината.  
Факт е, че през тези 3 месеца, безработицата падна с над 1%. По време на моето управление 
нямаше масови демонстрации, каза премиерът Марин Райков.  
 

http://www.novinite.bg/articles/39583/Marin-Rajkov-Do-kraya-na-yuni-shte-bade-zavarshena-magistrala-Trakiya
http://www.novinite.bg/articles/39583/Marin-Rajkov-Do-kraya-na-yuni-shte-bade-zavarshena-magistrala-Trakiya
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Дата: 31.05.2013  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/39578/Plevneliev-Pri-slujebniya-kabinet-byaha-razdadeni-nad-
300-mln-krediti-za-biznesa  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: „За 2 месеца бяха раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма „Джеръми“ на 
малки и средни предприятия.“  
Това заяви президентът Росен Плевнелиев като оценка на служебния кабинет в петък сутринта.  
„Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното правителствo отговори 
на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството“, добави още той.  
 
Заглавие: Плевнелиев: При служебния кабинет бяха раздадени над 300 млн. кредити за 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „За 2 месеца бяха раздадени над 300 млн. лв. кредити по програма „Джеръми“ на малки 
и средни предприятия.“  
Това заяви президентът Росен Плевнелиев като оценка на служебния кабинет в петък сутринта.  
„Гражданите поискаха прозрачност в сектора енергетика и служебното правителство отговори 
на това очакване. Над 200 договора бяха качени на сайта на министерството“, добави още той.  
Плевнелиев подчерта, че правителството е продължило работата и по инфраструктурните 
проекти.  
„Министерството на правосъдието направи оценка на работата по съдебната реформа. 
Електронното управление намери своето дългоочаквано решение. Министърът на 
електронното управление само за 10 седмици изготвиха ясен план и приоритети. Искрено 
вярвам, че ако се положат системни усилия и се продължи постигнатото, до края на 2015 г. 
България може да има сериозен пробив по отношение на електронното правителство“, заяви 
още държавният глава, цитиран от агенция „Фокус“.  
Според него една от първите задачи, които служебното правителство е свършило, е да направи 
анализи.  
„Служебното правителство още в първия си ден изготви пакет в размер на 40 млн. лв. за най-
пострадалите и най-нуждаещите се хора в страната. Безработицата спадна с 1.6%“, заяви още 
президентът.  
Плевнелиев посочи, че лихвите са паднали по това време. „Ясни цифри, които показват много 
вложен труд и добър резултат. Застраховката срещу неплащане на дълг – предвестник на 
криза за всяка една от държавите, по време на служебното правителство падна“.  
Това по думите му означава само едно – доверието на международните инвеститори се е 
повишило. 
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