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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
6.6.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 17 

 вестници, от които: 2 

 - национални 0 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 18 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.06.2013  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 13  
Брой думи: 1713  
 
 
Резюме: България е изправена пред реална опасност да загуби близо 750 млн.лева от парите 
от Брюксел. 272 млн.евро от тях са от оперативните програми и още 100 млн.евро от ПРСР. 
Това показва анализът за рисковите проекти на бившия служебен министър на еврофондовете 
Илияна Цанова. Какво се крие зад тези цифри и можем ли да променим ситуацията – това е 
темата на рубриката ни Евранет днес.  
 
Текст: България е изправена пред реална опасност да загуби близо 750 млн.лева от парите от 
Брюксел. 272 млн.евро от тях са от оперативните програми и още 100 млн.евро от ПРСР. Това 
показва анализът за рисковите проекти на бившия служебен министър на еврофондовете 
Илияна Цанова. Какво се крие зад тези цифри и можем ли да променим ситуацията – това е 
темата на рубриката ни Евранет днес.  
Илияна Цанова, бившия министър по еврофондовете, вицепремиер е гост в студиото на 12+3 
сега. Здравейте, добър ден.  
Илияна Цанова: Добър ден на вас и вашите слушатели.  
Водещ: В началото – допълнете тези цифри, за които споменах в началото от този анализ, 
който сте направили в края на вашият кратичък мандат?  
Илияна Цанова: Ако ми позволите аз все пак ще започна с малко по-голямата картинка. Бих 
искала да ви запозная с предизвикателството, пред което сме поставени през тази година, за 
да разберете защо се налага да направим този анализ и това, което се случи, тоест да 
направим и реални стъпки за намаляване на риска. 2013 е една изключително важна година за 
България по две причини. Първата причина е, че ние договаряме следващия програмен 
период, а същевременно през тази година България трябва да разплати около 1.4 млрд. евро, 
което представлява почти толкова, колкото България е разплатила до момента от началото на 
2007г. Тоест напрежението върху системата е огромно. Така че нашата основна задача беше 
като служебно правителство и в частност моята роля е да осигуря приемственост на работата, 
която беше свършена, непрекъснатост на работата, така че политическия вакуум по никакъв 
начин да не повлияе на процеса на договаряне и разплащането по текущия период, така че ЕК 
да не забележи, че има политически вакуум, а същевременно хората в администрациите да не 
бъдат притеснени от тези промени, представете си за 4 месеца все пак се смениха 3 
правителства, а това се отразява върху администрацията. Така че задача №1 беше да се 
направи един анализ на риска от потенциална загуба на средства, така че да имаме яснота и да 
предприемем адекватни мерки този риск да бъде минимизиран и да бъде управляван.  
Водещ: 750 млн. лева е сериозен риск.  
Илияна Цанова: Да, тов е точно така, това е сериозен риск. Но не риск, който не може да бъде 
Управляван, това е добрата новина. И в крайна сметка с плановете за действие, които бяха 
направени от всички министерства, които управляват европейски фондове, този риск беше 
сериозно намален при изпълнение на съответните мерки. Дай боже да бъде още по... ние 
оценихме намаление към 113 млн.евро, което е около 260 млн.лева, но дай боже този риск да 
бъде и още по-малък, тъй като в крайна сметка ние работим с едни индикативни данни, които 
са валидни към момента, но това е динамичен процес и нещата се променят ежедневно.  
Водещ: Да започнем – къде е най-сериозен проблема, за коя програма – Околна среда?  
Илияна Цанова: Така. по-скоро ако ми позволите да ви дам едно описание според мен за това 
какви са предизвикателствата в системата. Предизвикателство № 1, те са 3 основни. 
Предизвикателство №1 – това са общинските проекти и капацитета на общините. Те са 
бенефициенти по почти всички програми, най-вече Регионално развитие, Околна среда. На тях 
се възлага страшно много като разработване на проекти, усвояване на средства. Но не всички 
общини за съжаление имат необходимия капацитет да се справят с тази задача. И тази липса 
на капацитет се усеща много явно, когато се подготвят проектите при обществените поръчки. 
Ако един проект не е направен добре, както и търговата документация, това респективно се 
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отразява, когато тече обществената поръчка, получават се обжалвания, което води до едни 
сериозни забавяния. Едно обжалване спира изпълнението на проекта с едно 9 месеца 
минимум.  
Водещ: А защо този проблем продължава да съществува? Знаете ли колко време си говорим 
точно за този проблем – за липсата на капацитет?  
Илияна Цанова: Напълно съм съгласна с вас. Аз лично считам, че общините трябва да 
обърнат сериозно внимание с техните кадри, които работят в общините. Не може всичко да се 
аутсорсва на консултантски фирми. В общините трябва да има добре подготвени кадри, които 
са добре заплатени и затова има финансов ресурс от самите програми, които винаги имат едно 
перо за заплащане на хора, които управляват тези проекти от общината. Тоест когато се 
осигури адекватна заплата ще се намерят и хора, които могат адекватно да управляват тези 
проекти. И това според мен трябва да се случи, тъй като в централната администрация ние 
видяхме, че това работи. Направи се система такава, която позволи заплащането на тези хора 
да бъде добро, да се наемат качествени хора, които да не напускат, да останат там, този 
капацитет да се запази и да се развива. Аз бях изненадана да видя експерти на европейско 
ниво в министерствата, които работят на много високо ниво. Това нещо трябва да се направи в 
общините.  
Водещ: А сега те прехвърлят всичко на консултантски фирми и от там се получава провала.  
Илияна Цанова: Не, в това няма нищо лошо да се ползват външни консултанти, то трябва да 
се ползват външни консултанти , тъй като проектите са най-различни. Но тези консултанти не 
могат да взимат решения вместо общините. Проектите се ръководят от общините. 
Отговорността се носи от общините, не от Консултантите.  
Водещ: Къде другаде са проблемите?  
Илияна Цанова: От друга ... втората сфера, където аз лично считам, че имаме вакуум – това е 
ликвидността в системата. Тоест говорейки за общини, говорейки за малки и средни 
предприятия – те получават авансови плащания за разработката на тези проекти, но преди да 
поискат последващо междинно плащане, те трябва да го финансират със собствен ресурс. Тъй 
като знаете – кризата все пак сериозно се отрази на нашата икономика, тази ликвидност не 
беше налице, което пък на нас ни позволи да увеличим с решение на МС, идентифицирайки 
този проблем ние увеличихме размера на авансовите плащания така, че да не се налага 
самите бенефициенти – общини, малки и средни предприятия да търсят кредити за мостово 
финансиране или пък да се налага да ползват така или иначе оскъдните им финансови 
ресурси. Това е втория проблем, който сериозно се отразява на процеса на изпълнение. Ние 
направихме анализ, че 70% от фирмите, които са бенефициенти по ОП 
"Конкурентоспособност" прекратяват техните проекти поради именно липса на паричен 
ресурс да ги изпълняват, тъй като аванса беше прекалено нисък. Така че това вече е по 
някакъв начин решено като проблем. И третата сфера, в която идентифицирахме е скоростта 
на процеса на разплащане, проверка на исканията за плащане от самите министерства, така че 
те да възстановят парите на бенефициентите. Те наложиха сериозни процедури за контрол, 
тъй като знаете – България имаше спрени еврофондове, ние научихме своите уроци, 
приложихме контролни процедури така, че риска за налагане на финансови корекции и 
непризнаване на разходи, направени от одитиращите органи да бъде намален до минимум. И 
това в момента е така. в България процента на грешка е много по-малък, той е под нивото от 
2.7%, но за сметка ан това пък процеса на разплащане е доста по-дълъг. Понякога отнема 
между 4 и 5 месеца, което ние не може да си позволим. Така че това е също сфера, където 
управляващите органи ще трябва да оптимизират и опростят своите процедури, разбира се 
запазвайки нивото на контрол, когато се проверяват документите за искане за плащания и 
изпълнението, така че да не се получават грешки. Но също така системата да бъде доста по-
ефективна, когато се случват разплащанията в ..  
Водещ: Тоест вие сте оптимист за края на годината? Тази сума няма да е валидна?  
Илияна Цанова: Силно се надявам, че тази сума няма да е валидна, тъй като всяка една 
оперативна програма направи план за действие, който план за действие беше анализиран и 
беше одобрен в дискусия с всички партньори. Имаме шанс при запазване на темпа на работата 
без никакви сътресения в самите отдели, тази цифра да не бъде такава.  
Водещ: Следващия период обаче е много важен програмен, след 2014.  
Илияна Цанова: Изключително важен.  
Водещ: Нееднократно беше казано, че ще се искат от нас реформи. Доколко сме готови да се 
справим обаче с това предизвикателство?  
Илияна Цанова: Знаете, Европа се намира в една сериозна икономическа криза, която се 
отрази не само върху икономиката, но и имаме социални последствия, от които България не е 
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изолирана. В тази връзка Европа промени много политиката си на сближаване, тя очаква от 
държавите-членки да инвестират финансовия ресурс през следващия програмен период по 
начин, по който ресурса да бъде използван ефективно. Тоест да не се финансират проекти на 
парче, а ресурса да бъде инвестират в проекти, които са направени по един интегриран начин и 
които ясно и видно води до растеж и създаване на работни места. В тази връзка в България 
бяха направени необходимите анализи на нашите проблеми, потенциал за развитие. Тези 
анализи показаха кои сектори в България трябва се реформират така, че инвестирайки 
европейски ресурс и не само европейски, между другото, и национален ресурс, той да може да 
се използва ефективно и ултимативно да доведе до растеж. Тези реформи са заложени като 
предварителни условия в споразумението за партньорство и в момента по тези предварителни 
условия се работи, по всички от тях. Аз вярвам, че ние ще можем, някои от тях са вече 
изпълнени, други са в процес на изпълнение и се надявам до края на тази година голяма част 
от тях да бъдат изпълнени, като например стратегията за учене през целия живот, стратегията 
за хидромелиорация – изключително ключова за нашето земеделие, стратегията за 
здравеопазване – това е много важно изискване на ЕК, от която стратегия зависят 300 
млн.евро.  
Водещ: Усещате ли някаква приемственост, че хората, които са ви наследили на този пост, 
сега имаме поста министър на правосъдието и еврофондовете, ви разбират и продължават 
тази линия?  
Илияна Цанова: Със сигурност диалогът ми с г-жа Златанова беше мноо позитивен. Аз 
запознах новия вицепремиер с предизвикателствата и това, което трябва да се случи 
незабавно. Усещането ми е поне по отношение на текущия програмен период, че там ще има 
приемственост и мерките, Които бяха предприети и одобрени на мониторинговите кабинети, 
които се случиха всъщност тази седмица ще се спазят. По отношение на преговаряне за 
следващия програмен период, те все пак трябва да се запознаят с това, което е направено до 
момента. Много работа е свършена. Усещам, че посоката е една и не мисля, че новото 
правителство ще направи рязък завой. Нещата са ясни, те са доказани с анализи. Аз вярвам, че 
няма да имаме сътресение.  
Водещ: Добре, благодаря ви. Илияна Цанова, бившия министър по еврофондовете в Евранет 
днес.  
Илияна Цанова: Благодаря ви.  
13:42 ч.  
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Национални печатни медии 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 05.06.2013  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 4  
Брой думи: 128  
 
 
Резюме: Областният информационен център (ОИЦ) в Шумен стартира поредица от 
информационни събития през този месец. Пред представители на микро-, малките и средните 
предприятия в областта ще бъдат презентирани процедури по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". С представители на неправителствените организации ще бъдат 
дискутирани изменения в нормативната база, свързани с разходване на средства от 
структурните фондове и Кохезионния фонд. В края на юни екипът на центъра и експерти от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се срещнат с 
домоуправители и собственици на апартаменти в рамките на проекта "Енергийно обновяване 
на българските домове".  
 
Заглавие: Областният информационен център популяризира програми и проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център (ОИЦ) в Шумен стартира поредица от 
информационни събития през този месец. Пред представители на микро-, малките и средните 
предприятия в областта ще бъдат презентирани процедури по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". С представители на неправителствените организации ще бъдат 
дискутирани изменения в нормативната база, свързани с разходване на средства от 
структурните фондове и Кохезионния фонд. В края на юни екипът на центъра и експерти от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се срещнат с 
домоуправители и собственици на апартаменти в рамките на проекта "Енергийно обновяване 
на българските домове".  
График на срещите и подробности ще бъдат обявени на пресконференция в центъра днес. На 
срещата с журналисти ще бъде изнесена и актуална информация за изпълнението на 
оперативните програми на територията на област Шумен към 31 май 2013 г.  
05.06.2013  
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Дата: 05.06.2013  
Източник: в. Силистренски бряг  
Страница: 3  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Областният информационен център /ОИЦ/ представи пред заинтересовани фирми в 
Силистра актуални възможности за кандидатстване с проекти и получаване на безвъзмездна 
финансова помощ от европейските фондове. Присъстващите се запознаха и с условията на 
банките-посредници по финансовия инструмент "Джереми", които предоставят гаранционен и 
кредитен ресурс при облекчени условия и лихвени проценти.  
 
Заглавие: ОИЦ срещна фирмите с банките - посредници по "Джереми"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център /ОИЦ/ представи пред заинтересовани фирми в 
Силистра актуални възможности за кандидатстване с проекти и получаване на безвъзмездна 
финансова помощ от европейските фондове. Присъстващите се запознаха и с условията на 
банките-посредници по финансовия инструмент "Джереми", които предоставят гаранционен и 
кредитен ресурс при облекчени условия и лихвени проценти.  
По Оперативна програма "Развитие конкурентоспособността на българската икономика" 
в момента са отворени две процедури, които дават възможност на бизнеса през последната 
година от настоящия програмен период да реализира инвестиции в подкрепа на своите идеи. 
Основна цел на процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е да се предостави 
интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малки и средни предприятия в 
България. Чрез нея се осъществява преход към "зелена икономика" чрез насърчаване 
изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и 
въвеждането на възобновяеми енергийни източници, както и прилагане на технологии за 
намаляване на енергоемкостта на производството. Размерът на финансирането е от 30% до 
50%, като останалата част е съфинансиране от страна на кандидата.  
Процедура"Внедряване на иновации в предприятията" цели повишаване 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 е 10.07.2013 г.  
През второто тримесечие на 2013 г. се очаква да стартира още една процедура, която е 
атрактивна за фирмите -"Технологична модернизация в малки и средни предприятия", като 
допустимите дейности ще бъдат в две направления - елемент "Инвестиции в дълготрайни 
материални/нематериални активи" и елемент "Услуги".  
Интерес предизвика и промяната в нормативната уредба, пряко свързана с избора на 
изпълнители от страна на кандидати и бенефициенти при подготовка и изпълнение на проекти 
по оперативните програми. фирми и банки се обединиха около идеята за почести инициативи в 
подкрепа на бизнеса в региона. От своя страна, експертите от ОИЦ поканиха присъстващите да 
ползват информационните услуги на центъра и им пожелаха да реализират повече успешни 
проекти.  
05.06.2013  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 05.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=670070  
Брой думи: 126  
 
 
Резюме: Благоевград. Областен информационен център-Благоевград представя добри 
практики и новости по две оперативни програми, предаде репортер на Радио „„Фокус‟‟- Пирин . 
Оперативните програми са Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, както и 
актуалната за кандидатстване на бизнеса схема по ОПРКБИ - „Внедряване на иновации в 
предприятията“.  
 
Заглавие: ОИЦ-Благоевград представя добри практики и новости по две оперативни 
програми  
Подзаглавие:  
Автор: Лора КАЛЧЕВА  
Текст: Благоевград. Областен информационен център-Благоевград представя добри практики 
и новости по две оперативни програми, предаде репортер на Радио „„Фокус‟‟- Пирин . 
Оперативните програми са Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, 
както и актуалната за кандидатстване на бизнеса схема по ОПРКБИ - „Внедряване на иновации 
в предприятията“. На срещата присъстват представители на общинските администрации, 
бизнеса, училищата и неправителствените организации. „Внедряване на иновации в 
предприятията“ е продукт, който е нов за кандидата или е значително усъвършенстван по 
отношение на неговите характеристики или предвиждана употреба-посоченото включва 
съществени подобрения в техническите параметри, компонентите и материалите, вградения 
софтуер, степента на удобство при ползване или някакви други функционални характеристики. 
Иновативния продукт може да представлява както краен продукт за продажба на трети лица, 
така и база за производство на други стоки или предоставяне на услуги.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=670070
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=670123  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: Шумен. 160 договора по оперативните програми на ЕС са подписани в Шуменска 
област от януари 2007 г. до края на май 2013 г., съобщи Анатоли Стоянов, експерт в Областния 
информационен център (ОИЦ), предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. Общата договорена 
сума е 249 млн. лв., като 143 млн. лв. от тях са от Оперативна програма „Околна среда”. Досега 
реално са изплатени 41 826 000 лв., а наложените финансови корекции са в размер на 1 173 
000 лв.  
 
Заглавие: 160 договора по оперативни програми са подписани в Шуменска област от 
2007 г. насам  
Подзаглавие:  
Автор: Милен МАРИНОВ  
Текст: Шумен. 160 договора по оперативните програми на ЕС са подписани в Шуменска област 
от януари 2007 г. до края на май 2013 г., съобщи Анатоли Стоянов, експерт в Областния 
информационен център (ОИЦ), предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. Общата договорена 
сума е 249 млн. лв., като 143 млн. лв. от тях са от Оперативна програма „Околна среда”. Досега 
реално са изплатени 41 826 000 лв., а наложените финансови корекции са в размер на 1 173 
000 лв. Най-много проекти се реализират по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – 61, следвана от „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” – 39, „Регионално развитие” – 36, „Административен капацитет” – 17.  
През 2013 г. в Шуменска област са подписани 26 договора. 11 от тях са по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, 7 са по ОП „Административен капацитет”, 5 по ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  и 3 по „Регионално 
развитие”.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=670123
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.grada.bg  
Връзка: http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-
%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-
%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-
%d1%83%d1%81%d0%b2/  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: Област Шумен е в първата десетка на българските региони по усвояване на 
средствата от европейските фондове. 160 договора по седемте оперативни програми са били 
подписани в региона през периода от 2007 г. досега. Контрактите са на обща стойност 249 
милиона лева, от които безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е в размер на 
88 милиона лева, без парите по Оперативна програма „Околна среда“.  
 
Заглавие: Област Шумен е в първата десетка по усвояване на европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Област Шумен е в първата десетка на българските региони по усвояване на средствата 
от европейските фондове. 160 договора по седемте оперативни програми са били подписани в 
региона през периода от 2007 г. досега. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева, от 
които безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е в размер на 88 милиона лева, 
без парите по Оперативна програма „Околна среда“. Това съобщи на пресконференция 
експертът от Областния информационен център в Шумен Анатоли Стоянов. Той уточни, че 
реалните плащания по проектите в областта към момента са 41 826 000 лева. Финансовите 
корекции, наложени на шуменски проекти, са в размер на 1 173 000 лева.„От началото до 
средата на 2013 г. в област Шумен са подписани 26 договора, като тук не се включват 
оперативните програми „Околна среда“ и „Транспорт“. Най-много договори са сключени по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ – 11, по ОП „Административен капацитет“ – 7, по ОП 
„Конкуретноспособност на българската икономика“ – 5 и по ОП „Регионално развитие“ – 3 
договора“, коментира Анатоли Стоянов. Той допълни, че контрактите по ОП „Околна среда“ 
представляват най-големия дял от евросредствата, които влизат в област Шумен. От общата 
сума на европроектите 143 милиона лева са по тази оперативна програма.За периода от 2007 г. 
досега в региона са подписани 61 договора по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 39 по ОП 
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“, 17 по ОП 
„Административен капацитет“ и 36 по ОП „Регионално развитие“. Един договор е сключен по 
ОП „Техническа помощ“ за изграждането на Областния информационен център.  
 

http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b2/
http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b2/
http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b2/
http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b2/
http://grada.bg/149334/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%b2/
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/54021  
Брой думи: 402  
 
 
Резюме: За програмния период от 2007 г. до края на май тази година в област Шумен са 
подписани общо 160 договора за финансиране от еврофондове по различни оперативни 
програми на стойност 249 млн. лв. От тях 88 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 
реално получените до момента пари са над 41.8 млн. лв.  
Одобрените за финансиране проекти само по Оперативна програма (ОП) „Околна среда” са за 
143 млн. лв., от които безвъзмездната помощ възлиза на 70% от стойността.  
 
Заглавие: Област Шумен има договори по еврофондове за 249 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За програмния период от 2007 г. до края на май тази година в област Шумен са 
подписани общо 160 договора за финансиране от еврофондове по различни оперативни 
програми на стойност 249 млн. лв. От тях 88 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 
реално получените до момента пари са над 41.8 млн. лв.  
Одобрените за финансиране проекти само по Оперативна програма (ОП) „Околна среда” са за 
143 млн. лв., от които безвъзмездната помощ възлиза на 70% от стойността.  
Финансовите корекции по различни проекти са 1.1 млн. лв. Тази информация бе оповестена 
днес от експерта в Областния информационен Център-Шумен (ОИЦ-Шумен) Анатоли Стоянов.  
През изтичащият програмен период от 2007 до края на 2013 г. най-много договори за 
финансиране от ЕС са подписани по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” 
– 61, „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” – 39 и 
„Регионално развитие” – 36.  
От началото на тази година до края на май подписаните договори за финансиране на проекти с 
европейски пари са 26.  
„По усвояване на европейски средства по различни оперативни програми област Шумен е сред 
първите 10 в страната, непосредствено след област Варна”, посочи още Анатоли Стоянов.  
През юни експертите на ОИЦ-Шумен ще проведат срещи с представители на малкия среден 
бизнес в областта за разясняване на възможностите за кандидатстване за финансиране по 
различни ОП. „Акцент в кампанията ще бъде и предоставянето на информация на гражданите 
за кандидатстване по проекта за енергийно обновяване на българските домове”, коментира 
управителят на ОИЦ-Шумен Галина Минчева. Тя припомни, че съфинансирането по проекта 
вече е 75% от общата стойност, а инвалиди и социално слаби лица могат да получат до 100% 
финансиране на дейностите.  
До момента в Шумен има подадени общо 9 заявления за кандидатстване по програмата.  
Минчева припомни, че за саниране могат да подават документи собствениците на сгради с 
минимум 3 етажа и 6 обособени самостоятелни жилища.  
„На 27 и 28 юни в Шумен предстои масирана разяснителна кампания по проекта за саниране на 
жилищните сгради. В две мобилни шатри нагледно ще бъдат показани ефектите от поставянето 
на топлоизолация”, обясни още Минчева.  
На срещата присъства и директора на Териториалното статистическо бюро (ТСБ) в Шумен 
Атанасула Настева, която обясни, че местната статистика също се включва в разяснителната 
кампания за кандидатстване за финансиране от еврофондовете. Като основен приоритет в тези 
дейности Настева посочи срещите със собственици на малки и средни предприятия, както и 
селскостопански производители. В помощ на желаещите да кандидатстват за европейско 
финансиране от местната статистика вече са изготвили информационна брошура.  
 

http://www.topnovini.bg/node/54021
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/32975_seminar%20aktualni%20programi%20za%20energiina%20efektivnost.%20kak
%20da%20pishem%20uspeshni%20proekti_bg/  
Брой думи: 312  
 
 
Резюме: Събитието ще се проведе на 11 юни в сградата на Българска стопанска камара  
Дата: 11 юни 2013 г., вторник  
Място: Българска стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20)  
Целева група:  
Работещи в държавни и местни институции, имащи отношение към темата  
"енергийна ефективност", консултантски фирми, банкови институции,  
компании от различни сектори на икономиката, неправителствени  
организации.  
 
Заглавие: Семинар "Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Как да пишем 
успешни проекти?"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Събитието ще се проведе на 11 юни в сградата на Българска стопанска камара  
Дата: 11 юни 2013 г., вторник  
Място: Българска стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20)  
Целева група:  
Работещи в държавни и местни институции, имащи отношение към темата "енергийна 
ефективност", консултантски фирми, банкови институции, компании от различни сектори на 
икономиката, неправителствени организации.  
Такса за участие:  
65 лв. без ДДС - за записвания до 31 май 2013 г.  
85 лв. без ДДС - за записвания от 1 до 9 юни 2013 г.  
10% отстъпка при записване на повече от 1 представител на фирма/организация  
Таксата за участие включва: две кафе-паузи, лек обяд, сертификат за участие в семинара, 
лекционни материали.  
Краен срок за регистрация - 9 юни 2013 г., 17.00 часа.  
За допълнителна информация: academy@bia-bg.com, тел. 02 932 09 34, 02 932 09 28  
За участие моля попълнете регистрационната форма!  
За контакт:  
Теодора Сотирова  
Тел.: +3592 932 09 34  
Email: ierc2@bia-bg.com  
Бизнес академията на БСК и информационният портал 3E-news  
организарат практически семинар на тема:  
Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.  
Как да пишем успешни проекти?  
Какви са възможностите за малките и средни фирми?  
По време на семинара ще бъдат представени трите актуални програми за енергийна 
ефективност, които са и с най-голям финансов ресурс:  
Грантова схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП "Конкурентоспособност", 
която е отворена за прием на проектни предложения до 31 октомври 2013 г.; Програма 
"Енергийно обновяване на българските домове" по линия на ОП "Регионално развитие"  
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
(КЛЕЕВЕИ/BEERECL), предложена от Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР), българското правителство и Европейския съюз.  
Ще бъдат подробно разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на 
процедурите, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовката на проекти и 
механизма за тяхното изпълнение.  
Лектори ще бъдат водещи експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), 
Фонд "Енергийна ефективност и възоновяеми енергийни източници" (ФЕЕВЕИ), 
"Енконсървисис", Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  

http://www.3e-news.net/show/32975_seminar%20aktualni%20programi%20za%20energiina%20efektivnost.%20kak%20da%20pishem%20uspeshni%20proekti_bg/
http://www.3e-news.net/show/32975_seminar%20aktualni%20programi%20za%20energiina%20efektivnost.%20kak%20da%20pishem%20uspeshni%20proekti_bg/
http://www.3e-news.net/show/32975_seminar%20aktualni%20programi%20za%20energiina%20efektivnost.%20kak%20da%20pishem%20uspeshni%20proekti_bg/
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-64506.html  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: Три поредни информационни дни под надслов „Опитът от миналото – учител за 
настоящето“ ще проведе Областен информационен център - Благоевград на 05, 06 и 07 юни в 
градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански.  
На срещите ще бъдат представени новостите в нормативната уредба, регулираща 
определянето на подизпълнители по проекти на Оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, както и актуалната за 
кандидатстване на бизнеса схема по ОПРКБИ - „Внедряване на иновации в предприятията“.  
 
Заглавие: ОИЦ Благоевград провежда три поредни информационни дни в Югозапада  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три поредни информационни дни под надслов „Опитът от миналото – учител за 
настоящето“ ще проведе Областен информационен център - Благоевград на 05, 06 и 07 юни в 
градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански.  
На срещите ще бъдат представени новостите в нормативната уредба, регулираща 
определянето на подизпълнители по проекти на Оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, както и актуалната за 
кандидатстване на бизнеса схема по ОПРКБИ - „Внедряване на иновации в предприятията“.  
И на трите срещи представителите на общинските администрации, бизнеса, училищата и 
неправителствените организации ще имат възможността да се запознаят с анализа на 
Управляващите органи на давете Оперативни програми за най-често допусканите грешки и 
научените уроци от натрупания опит в подготовката и изпълнението на проекти през настоящия 
програмен период. Ще бъдат представени и конкретни реални примери за успешно изпълнени 
проекти от областта.  
Графикът на срещите е както следва:  
Благоевград - на 05 юни (сряда) в „Червената зала“ на Американски университет от 10.30 часа.  
Гоце Делчев – на 06 юни (четвъртък) в конферентната зала в сградата на Община Гоце Делчев 
от 11.00 часа.  
Сандански - на 07 юни (петък) в залата на х-л „Свети Никола“ от 10.30 часа.  
Областният информационен център – Благоевград е част от мрежата от 28 информационни 
центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по 
проект на Община Благоевград.  
E79 News  
 

http://www.e-79.com/news-64506.html
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-64528.html  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Със среща в Благоевград стартираха информационни дни, организирани от 
Областния информационен център. Пред представители на бизнеса и на общинските 
администрации беше представена актуалната за кандидатстване схема по Оперативна 
програма Развитие конкурентноспособността на българската икономика – „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: ОИЦ-Благоевград представя новостите по две оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Велкова  
Текст: Със среща в Благоевград стартираха информационни дни, организирани от Областния 
информационен център. Пред представители на бизнеса и на общинските администрации беше 
представена актуалната за кандидатстване схема по Оперативна програма Развитие 
конкурентоспособността на българската икономика – „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
„Няма ограничения за разлика от много други схеми по Конкурентоспособност по отношение 
на размер, тоест могат да кандидатстват микро и малки предприятия, както и големи 
предприятия, които са регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите,” съобщи 
Невена Кънева-Младенова, консултант „Публично финансиране”.  
Модел за успешно кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативните програми 
„Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика”, както и често допускани грешки обобщи представител на Министерството на труда 
и социалната политика.  
„Грешки, които се допускат от бенефициентите на етап разработване на проекто-предложения 
и грешки по време на изпълнение на проектите. Разбира се тези първите оказват влияние 
върху изпълнението на проекта,” каза Кремена Григорова, н-к отдел „Регионален мониторинг и 
контрол” към МТСП  
В рамките на проведената среща в Благоевград беше представено Постановление на 
Министерския съвет 69 за избор на подизпълнители на проекти по двете оперативни програми 
„Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”.  
Информационните дни продължават в Гоце Делчев и в Сандански.  
 

http://www.e-79.com/news-64528.html


 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/6
/2

0
1
3

 

Дата: 05.06.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58152  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Експерти ще разясняват подробности по процедура „Внедряване на иновации в 
предприятията”  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
 
Заглавие: Предстоят инфодни по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Експерти ще разясняват подробности по процедура „Внедряване на иновации в 
предприятията”  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и 
изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в 
София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и 
Велико Търново (14.06.2013 г.).  
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да 
кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите.  
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Регистрационната форма, програмата и точния график на инфодните са публикувани на 
интернет страницата на оперативната програма.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58152
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.silistra  
Брой думи: 33  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка чрез Областен 
информационен център Ловеч.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на  
 

https://www.facebook.com/oic.silistra
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 176  
 
 
Резюме: 160 договора по оперативните програми са сключени в област Шумен от началото на 
програмния период досега. От тях 12 договора са ОП " Околна среда", 148 по останалите 
оперативни програми без ОП " Транспорт", по която няма нито един договор. Общият размер на 
привлечените средства е малко над 249 млн. лв. , като около 50% от тях са договорени по ОП " 
Околна среда".  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
160 договора по оперативните програми са сключени в област Шумен от началото на 
програмния период досега. От тях 12 договора са ОП " Околна среда", 148 по останалите 
оперативни програми без ОП " Транспорт", по която няма нито един договор. Общият размер на 
привлечените средства е малко над 249 млн. лв. , като около 50% от тях са договорени по ОП " 
Околна среда". Най-много проекти са договорени и изпълнени по ОП "Развитие на човешките 
ресурси"(61бр.), следвана от ОП " Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" (39бр.) и ОП "Регионално развитие" (36бр.). Общият размер на договорената до 
момента БФП по проектите, без тази по ОП " Околна среда" е малко над 87 млн.лв. От тях към 
момента реално изплатени са малко над 41 млн. лв. Тези данни изнесе днес на 
пресконференция ОИЦ - Шумен. Центърът обяви и началото на информационна кампания през 
м. Юни за бизнеса и НПО, както и съвместна инициатива с Териториалното статистическо бюро 
в Шумен - за популяризиране на информация относно ползването на статистически данни при 
разработване на европейски проекти.  
(5 снимки)  
 

https://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно 
предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани 
на информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 
г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа  
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Информационните дни ще се проведат в периода 7 – 14 юни 2013 г.  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, 
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на 
информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), 
Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).  
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да 
кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 
10.07.2013 г.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет страницата 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.  
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и 
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 ще представи  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/groups/257231861054271/  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-
2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията".  
 
Заглавие: Областен информационен център - Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Михаил Иванов  
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията". Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, 
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на 
информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), 
Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).  
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да 
кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 
10.07.2013 г.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет страницата 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: 
http://www.eufunds.bg/.  
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и 
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност".  
 

https://www.facebook.com/groups/257231861054271/
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.twitter.com  
Връзка: https://twitter.com/sandanski1/status/342183014287159296  
Брой думи: 14  
 
 
Резюме: Sandanski1.com Sandanski1.com  @sandanski1  
Информационна среща в Сандански по Оперативни програми „Конкурентоспособност“ и 
„Развитие на... http://fb.me/215qIbNqi  
 
Заглавие: Twitter-Sandanski1.com Sandanski1.com  @sandanski1  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Sandanski1.com Sandanski1.com  @sandanski1  
Информационна среща в Сандански по Оперативни програми „Конкурентоспособност“ и 
„Развитие на... http://fb.me/215qIbNqi  
 

https://twitter.com/sandanski1/status/342183014287159296
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14084847  
Брой думи: 102  
 
 
Резюме: 160 договора за финансиране от еврофондове по различните оперативни програми са 
били подписани от 2007 година до момента в област Шумен. Това съобщиха от Областният 
информационен център в града. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева. От тях 88 
млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ.  
 
Заглавие: 160 договора по различни оперативни програми подписани в Шуменско  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 160 договора за финансиране от еврофондове по различните оперативни програми са 
били подписани от 2007 година до момента в област Шумен. Това съобщиха от Областният 
информационен център в града. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева. От тях 88 
млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ.  
Финансовите корекции, наложени по различните проекти в Шуменско са малко над 1.1 млн. лв. 
Най-много договори са подписани по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, 
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“  и „Регионално 
развитие“.  
По усвояване на евро средства по различните оперативни програми област Шумен се нарежда 
в първата десетка в страната, допълниха от Областният информационен център.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14084847
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Дата: 05.06.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1096324  
Брой думи: 102  
 
 
Резюме: 160 договора за финансиране от еврофондове по различните оперативни програми са 
били подписани от 2007 година до момента в област Шумен. Това съобщиха от Областният 
информационен център в града. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева. От тях 88 
млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ.  
 
Заглавие: 160 договора по различни оперативни програми подписани в Шуменско  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 160 договора за финансиране от еврофондове по различните оперативни програми са 
били подписани от 2007 година до момента в област Шумен. Това съобщиха от Областният 
информационен център в града. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева. От тях 88 
млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ.  
Финансовите корекции, наложени по различните проекти в Шуменско са малко над 1.1 млн. лв. 
Най-много договори са подписани по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси", 
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" и „Регионално 
развитие".  
По усвояване на евро средства по различните оперативни програми област Шумен се нарежда 
в първата десетка в страната, допълниха от Областният информационен център.  
 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1096324

