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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.06.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 5 

 - национални 3 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 28.06.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 17  
Брой думи: 2236  
 
 
Резюме: Михаил Миков: Преминаваме към парламентарния контрол. Има думата народният 
представител Димчо Михалевски да отправи питане относно подготовката на Договора за 
партньорство между България и ЕС за периода 2014-2020 г. към зам.-министър-председателя и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова. Заповядайте, г-н Михалевски.  
 
Текст: Михаил Миков: Преминаваме към парламентарния контрол. Има думата народният 
представител Димчо Михалевски да отправи питане относно подготовката на Договора за 
партньорство между България и ЕС за периода 2014-2020 г. към зам.-министър-председателя и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова. Заповядайте, г-н Михалевски.  
Димчо Михалевски: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, г-н 
вицепремиер, дами и министри, уважаеми колеги, ето това е едно от следващите неща, които 
българският парламент и българското правителство трябва буквално в следващите седмици и 
месеци да завърши като договореност с ЕС, за да може европейската солидарност, която преди 
повече от шест години вече е налична в България да продължи за следващия планов период. 
Именно затова задавам и настоящото питане, с което да дам възможност на вас, г-жа 
Златанова да очертаете пред гражданите на Република България до къде е стигнало 
правителството и правителствата преди вас в този изключително важен процес. Самият въпрос 
на питането е свързан с това до какъв етап е стигнал процесът, какви са конкретните графици, 
до какъв етап са стигнали конкретните оперативни програми – Програмата за развитие на 
селските райони, Програмата за рибарство и аквакултури. Но всъщност аз искам да задам още 
няколко въпроса – считате ли, че България подходя правилно, когато практически е определила 
като приоритет всички 11 тематични цели, които даваше възможност ЕС всяка една от 
страните-членки да определи като свои приоритети? Не е ли това достатъчно луксозно 
разпиляване на концентрацията на ограничените ресурси, които и след вчерашното гласуване 
стана ясно, че няма да бъдат увеличавани за следващия планов период? Смятате ли, че 
България е достатъчно добре подготвена в своите стратегически политики? Защото дори да 
погледнем протокола от последното заседание на работната група по изработване на 
споразумението за партньорство, което е от преди около два месеца, се вижда, че все още има 
бележки, свързани със здравния сектор, с малките и средни предприятия, със земеделието, с 
рибарството, тоест има достатъчно неизяснени възлови въпроси на политиката и 
концентрацията на нашите цели, които ние си поставяме. В тази връзка, разбира се, е и 
въпросът каква е готовността ни, етапната готовност по изпълнение на списъка с т.нар. 
предварителни условия, които ние задължително трябва да изпълним в рамките до 2016 г., 
когато ще бъде направен преглед за тяхното изпълнение и се въвежда новият механизъм за 
възможност на преустановяване на финансирането, ако ние не сме изпълнили тези условия. 
Ще припомня за широката публика, че този списък е приет преди повече от една година и 
трябва да е работено по него. И аз бих се радвал да чуя какъв етап е достигнат. Защото това е 
рисков фактор във възможното използване на средства от ЕС. В този смисъл, ви моля наистина 
да очертаете във възможен най-широк вариант докъде е достигнал този процес? Защото 
имаше и реплики към вас от предходния министър на управление на европейските средства г-н 
Дончев, който заяви, че всички стратегии са налични, всичко е наред и буквално ние няма от 
какво да се притесняваме. Аз не мисля точно така и в тази връзка ви моля вие от тази висока 
трибуна да изложите фактите. Благодаря ви.  
Михаил Миков: Благодаря ви, уважаеми г-н Михалевски. Преди да дам думата на министър 
Златанова, само към г-н Михалевски, въобще към народните представители. Моля, когато се 
отправят питания, те да не съдържат поредица от въпроси, а ако трябва да се развиват като 
отделни въпроси. Защото процедурата, ограничението във времето на министрите и на 
отправящите апелацията или конкретния въпрос не позволява изчерпателен отговор в една 
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процедура на три въпроса. Имате, принцип, имате думата, уважаема госпожо министър. 
Заповядайте.  
Зинаида Златанова: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни 
представители, уважаеми колеги министри, уважаеми господин Михалевски, за да съкратим 
срока на отговора, за да стесним времето за отговора, който е доста кратък, както и г-н 
председателя отбеляза, аз ще маркирам съвсем набързо техническата работа, повтарям 
техническата работа извършена досега, до деня, в който аз поех тази позиция от моите 
предшественици. А тя е, че е създадена работна група за разработване на споразумението 
през 2012 г., месец март и до момента са проведени осем заседания на работната група, за 
която вие споменахте, като последното е на 11 юни под мое ръководство. Обсъдени са 
предложеният за тематични цели и приоритети, които да бъдат включени в споразумението, 
програмите, чрез които да се изпълняват тези цели и водещото ведомство за тяхното 
разработване, напредъка в изпълнението на предварителните условия, които ще договорим с 
Брюксел и са представени подготвените две версии на проект на споразумението за 
партньорство, който съдържа основните елементи на документа, съгласно формуляра и 
насоките за неговото изготвяне, проекта на общия регламент на ЕС. Към момента ние работим 
по нов вариант на споразумението, заедно с моите колеги министри, който искам много 
сериозно да подчертая, че надгражда на базата на работеното досега. За съжаление обаче, 
тази база, която ние намираме е много тясна и малка. Защо това е така? Защото в ключови 
сфери като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация и 
много други, на нас ни липсват ключови стратегически документи, върху които да изградим 
планирането и съответно върху тях да приоритизираме в рамките на тези 11 тематични 
приоритета, за които вие говорите. Какво имам предвид? Ще кажа два примера. До ден днешен 
България няма стратегия в областта на здравеопазването, такава която би ни послужила за 
договаряне на финансиране изобщо от европейските фондове. Д-р Андреева в момента работи 
активно. Виждаме се почти всеки ден с нея, за да може до края на годината България да 
разполага с надеждна стратегия в областта на здравеопазването. Ако такава нямаме, ние няма 
да имаме финансиране от европейските фондове. Сами разбирате, че времето за подготовка 
на стратегията е крайно недостатъчно. Но се полагат усилия това да се случи. В областта на 
транспорта – една оперативна програма, в която се очаква сериозно финансиране. България 
няма интегрирана транспортна стратегия за страната. Това означава, че може и да има 
стратегия в определен транспортен сектор, казвам може, защото засега аз не съм видяла 
такива, но това, което се изисква от нас, за да може да бъде завършено споразумението и 
програмирана оперативната програма, е интегрирана транспортна стратегия за всички видове 
транспорт на територията на България. Отново повтарям, ние такава нямаме. Това означава, 
че при липса на стратегия, при липса на приоритети в различните транспортни сектори и 
различните видове транспорт, няма как да бъде започнато планирането на проектите в 
следващия програмен период. А той започва само след шест месеца. Тоест ако ние не успеем 
да наваксаме това, което е пропуснато в годините назад, много е възможно да не могат да 
започнат да се изпълняват проектите от 1 януари 2014г. Защото те трябва да следват 
стратегическата насока на интегрираната транспортна стратегия на страната. По повод на 
подготовката на оперативните програми – някои са в по-напреднала степен на зрялост и това 
са Региони в растеж, ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси" – по тях имаме 
вече получени първи коментари на ЕК. Предстои много сериозна работа по отразяването им, 
тъй като подобрението, което се изисква е сериозно. И същевременно тече подготовка по 
останалите оперативни програми, които са по-изостанали. Наука и образование за 
интелигентен растеж, Иновации и Конкурентоспособност, също така и ОП Добро управление. 
Сформирани са разбира се тематични групи и се работи много усилено. В последните 2 
седмици това, което сме свършили е следното – виждаме се всеки ден с колегите министри, 
които отговарят за изработването на оперативните програми. По две теми. Едната тема е 
програмирането и разписването на споразумението за партньорство, втората тема е 
предприемане на спешни мерки за усвояване на средствата, които са в риск в момента по 
всички оперативни програми. Въз основа на тези срещи ние ще изработим план за действие и 
по двете теми, който ще представим на вниманието на правителството за изпълнение. 
Последното, което искам да кажа по отношение споразумението за партньорство –искам да 
кажа, че отваряме много широко вратите за обществена дискусия, за широка обществена 
дискусия на това споразумение, защото то е нашия инструмент за европейско финансиране в 
следващите 7 години. И това, което планираме е още през юли месец споразумението в етапа, 
в който е подготвено да бъде представено на широко обществено обсъждане с участие на 
неправителствения сектор, на социалните партньори и на всички граждани, които са 
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заинтересовани, на академичните среди, разбира се. След което това, което аз мога да се 
ангажирам е, че споразумението за партньорство ще бъде представено и пред българското НС, 
за да може всички народни представители да бъдат запознати с него. Благодаря.  
Михаил Миков: Благодаря ви, уважаема г-жо министър. Само да ви кажа да се опитваме да 
влизаме в лимита на времето и към другите министри и към народните представители, разбира 
се. Заповядайте, г-н Михалевски, до 2 минути за два уточняващи въпроса. Имате думата.  
Димчо Михалевски: Благодаря, г-н председател. Уважаема г-жо Златанова – да, и други неща 
нямаме все още, 4 години не стигнаха на предното управление да изработи мастер плановете 
на ВиК операторите, което в момента също ще затрудни в известна степен програмата за 
околна среда и първи приоритет Води. Аз имам два важни въпроса, които искам да ви задам 
допълнително. Първият е – много е важно да имаме готовност с необходимите проекти за 
следващия планов период извън процеса на изготвяне на споразумението за партньорство с 
ЕС за следващия планов период. И ще дам пример. В момента по механизма за свързване на 
Европа, който обаче има условие, че България, както всички останали членки може да 
кандидатства до 2016г. с готови работни проекти, с проведени процедури по ОВОС и всички 
други съпътстващи необходими условия, към настоящия момент ние такива проекти нямаме. 
Тоест към днешна дата ние няма да може да се възползваме от този многомилиарден 
инструмент, който е насочен главно като възможност за изграждане на железопътна 
инфраструктура между Видин и София, София – Драгоман и т.н. Моя въпрос към вас е работи 
ли се конкретно в това направление, като тук подчертавам, че ще срещнете нашата подкрепа 
на народните представители за осигуряване спешното изпълнение на тези проекти и 
провеждането на всички процедури. Втори въпрос – има сериозно негативен резултат от 
кохезионната политика последните 12 години, тъй като пропастта между регионите и София е 
нараснала 4 пъти. Ако нарастването на паритета за покупателна способност е 10% средно за 
всички останали региони, за София тя е 40. И тук е въпроса – ще преразгледате ли 
концентрацията на ресурси, която отново отива в най-големите градове, като изключва 
практически близо 3 млн. от българското население от възможността да ползват значителни 
европейски средства като елемент именно на това споразумение с ЕС за следващия планов 
период. Благодаря ви.  
Христо Бисеров: Заповядайте, г-жо вицепремиер.  
Зинаида Златанова: Уважаеми г-н Михалевски. Започвам от отговора на втория въпрос. Както 
вече казах в момента работим усилено и по оперативните програми и по споразумението за 
партньорство. Ниската степен на готовност за съжаление се придружава от н иска степен на 
съгласуваност между отделните оперативни програми, което също така е ключово за избор 
вече на ниво конкретни проекти. Разбира се, че ще бъде обсъден и този въпрос, но пак казвам 
отново – редица последващи въпроси, на които трябва да си отговорим зависят от това каква 
степен на готовност имаме в отделните сектори. Това е ключово и по този начин се прехвърлям 
и на първия ви въпрос, отново и за инструмента за свързване на Европа, който вие споменахте. 
Там също е необходимо държавите членки да имат стратегически документи. И тези 
стратегически документи не само трябва да са приети на ниво държави-членки, но те трябва да 
имат съгласуваност и с европейските приоритети. Стратегията Европа 2020, мерките, които 
Европа предприема за интелигентен растеж. Тоест това отново е един проблем, който ни 
препятства вече да имаме готови проекти. И една съвсем кратка забележка искам да кажа – 
програмирането и изпълнението на такива мащабни инфраструктурни проекти обикновено при 
добра организация отнема няколко години. Сега тук може да кажем дали са между 7 и 3, между 
6 и 4, тоест трябва да имаме предвид, че ако започнем сега програмирането от 0 на тези 
проекти ще бъде много тежко да успеем да ги довършим в срока, който е поставен от Европа 
2016г., но разбира се ние ще положим всички усилия. Благодаря.  
Христо Бисеров: Благодаря. Г-н Михалевски, заповядайте за отношение.  
Димчо Михалевски: Благодаря ви, г-жо Златанова. Действително темата е изключително 
широка и лимита на време не дава възможност да дадете всички необходими подробности, но 
вие казахте най-главното. Благодаря ви за това, ще срещнете нашата подкрепа, защото този 
процес е изключително важен и този процес колкото и тежък да е, върху рамената и усилията 
на цялата администрация се стоварва още един процес и тука трябва ясно да го кажем, защото 
в следващите месеци до края на годината, когато трябва да бъде изработено споразумението, 
България ще се състезава с времето и по усвояване и намаляване на риска от загуба на 
средства по автоматичното освобождаване по правилото n+3 – n+2 в рамките на над 500 
млн.евро. И затова използвам тази трибуна да ви насърча, знам че има готовност и знам, че 
има такова намерение, в следващата седмица в комисията по европейски въпроси и контрол на 
европейските фондове да дадем ясна картина каква е ситуацията в момента по усвояването и 



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
9
/2

0
1
3

 

този риск и каква е причината България да не се възползва от възможността, както наши 
сродни държави от ЕС на нашето положение, каквито са Словакия и Румъния, да получат 
такова удължаване. Защото това обстоятелство и тази вина в никой случай не е в полето на 
настоящото правителство. А такива думи от членове на предходния кабинет прозвучаха преди 
2 дни и аз ви моля действително да използваме комисията като легитимен орган следващата 
седмица и пред медиите и широката общественост да посочим причините и разбира се да 
работим за намаляване на този риск. Благодаря ви.  
Михаил Миков: Благодаря, г-н Михалевски. Г-жо Златанова, това беше питането към вас, 
благодарим ви за днешното участие.  
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Национални печатни медии  
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Източник: в. Банкер  
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Брой думи: 1414  
 
 
Резюме: Покрай скандалите с назначенията, които предприе новото управляващо мнозинство, 
които взривиха държавата, се загуби фокусът върху онова, което се прави в парламента. А там 
тихо и кротко, и въпреки непрестанните опровержения, че тройна коалиция няма, депутатите 
вече спазариха началниците на парламентарните комисии... в стила на познатата вече тройна 
коалиция. Простата сметка показва, че във всички двадесет създадени комисии Движението за 
права и свободи държи повечето началнически постове, и то в най-важните за развитието на 
държавата ни. Въпреки че представителството на тази партия в парламента е, меко казано, 
скромно.  
 
Заглавие: ДПС превзе парламентарните комисии  
Подзаглавие:  
Автор: Мариета ВЕЛИНОВА  
Текст: Покрай скандалите с назначенията, които предприе новото управляващо мнозинство, 
които взривиха държавата, се загуби фокусът върху онова, което се прави в парламента. А там 
тихо и кротко, и въпреки непрестанните опровержения, че тройна коалиция няма, депутатите 
вече спазариха началниците на парламентарните комисии... в стила на познатата вече тройна 
коалиция. Простата сметка показва, че във всички двадесет създадени комисии Движението за 
права и свободи държи повечето началнически постове, и то в най-важните за развитието на 
държавата ни. Въпреки че представителството на тази партия в парламента е, меко казано, 
скромно.  
Комисията по икономическата политика и туризъм вече оглавява дългогодишният депутат от 
Благоевградския регион (три мандата) и верен човек на Ахмед Доган - Алиосман Имамов. 
Движението спечели в този регион едва 11.31%, но това не попречи на коалираното мнозинство 
да възложи управлението на една от най-значимите комисии именно на него. Именно Имамов и 
Ахмед Башев бяха хората, които се явиха със солидна полицейска охрана, за да подкрепят 
"своя човек" Муса Палиев, назначен за областен управител в Благоевград. Този акт предизвика 
тук протести и живи вериги. Двамата депутати се включиха активно в действията на полицията 
и пробиха кордона от хора, които не искаха да допуснат Палиев да влезе в кабинета си. В 
предишния парламент около името на Имамов се шумя, защото назначил за свой личен 
сътрудник дъщеря си Биляна, която му помагала в законотворческата дейност. Оказа се, че 24-
годишната Биляна Арсова Манова върши тази работа, като ползва старото име на баща си - 
Арсо Бинков Манов. През 2003-а той си връща името, което е имал преди възродителния 
процес - Алиосман Имамов. И досега обаче бившите му колеги от Университета за национално 
и световно стопанство, където е бил преподавател, знаят кой е доц. Арсо Манов.  
Заместничка на Имамов в тази комисия е също познато лице от движението - това е Ферихан 
Ахмедова. Избрана е за депутат в Русе с 11.31 процента. Там тя по-рано беше представител на 
хората на Сокола в общинския съвет. Другите две началнически места в комисията са 
разпределени между Петър Петров от "Атака" (избран със 7.30%в 24-и район на София) и 
бившия заместник-председател на Министерския съвет и министър на икономическото 
развитие в правителството на Жан Виденов - Румен Гечев.  
Между малцината от хората на Сергей Станишев, които са получили по-висок пост в комисиите, 
е Димчо Михалевски - бивш заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството по време на тройната коалиция. Той стана председател на Комисията по 
регионална политика и местно самоуправление. Михалевски е сред най-активните членове на 
червената парламентарна група и вече се е отчел и в новия мандат с внасянето на три 
законопроекта - за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, за изменение и 
допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници и за изменение на Закона за 
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 година.  
Той е и един от най-неуморимите депутати по време на парламентарния контрол. Напоследък е 
внесъл три питания, чрез които се е помъчил да разбере точно каква ще бъде политиката на 
Министерството на икономиката и енергетиката, с която ще гарантира успешното използване на 
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средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013-а". Михалевски поискал от министър Зинаида Златанова да 
идентифицира риска от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване 
на средства по оперативните програми до края на 2013-а. Поискал е и пълна информация за 
капитала, собствеността и финансовото състояние на "Слънчев бряг" АД.  
Той е и сред инициаторите за узаконяване на непозволените строежи в рибарските селища и на 
първо време иска въвеждане на мораториум върху тяхното разрушаване.  
Очевидно, за да контролира работата на коалиционния си партньор, Движението за права и 
свободи се е сдобило със заместникпредседателския пост в тази комисия. То е поставило в нея 
верния син на своята партия и член на изпълнителното й бюро - минния инженер Рамадан 
Аталай (избран от Силистра с 11.31%). Името на Аталай, който е в парламента вече пети 
мандат, бе забъркано в скандали, свързани с бизнес начинанията на сина му Ревин. Като се 
тръгне от участието му в една от най-големите фирми за междуградски превози "Юнион 
Ивкони", мине се през линиите на столичния транспорт и се стигне до замени на земи по 
формулата "кон за кокошка", за които в. "БАНКЕРЪ" писа още през 2006 година. На Аталай 
основно му е вменено да се занимава с регионалното развитие, но той очевидно проявява по-
голям интерес към енергетиката. За краткото време, откакто работи в сегашния парламент, той 
е успял да внесе два законопроекта - за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и 
втория - за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.  
Другият заместник-председател в тази комисия е червеният варненски депутат - инж. Борислав 
Гуцанов. Той, както е известно, бе арестуван по време на т.нар. акция "Медузите". В рамките й 
прокурорите от морската ни столица нищеха три солидни по обем сделки с рециклирани 
автобуси, платени от общината, когато Гуцанов беше председател на общинския съвет. До този 
момент резултат от това дело няма... Затова пък Гуцанов е внесъл законопроект за изменение 
и допълнение на Наказателния кодекс...  
Доста интересно е разположението на силите в скоро пръкналата се Комисия по инвестиционно 
проектиране.  
Неин председател е благоевградският червен депутат инж. Емил Костадинов, който се добра 
отново (той беше депутат 36-ото и 37-мото НС) до парламента след дългогодишна заслужена 
почивка в лоното на частния бизнес. Вероятно той не се е оказал много печеливш, та 
Костадинов реши да опита да превземе кметския стол в Благоевград. Но загуби в надпреварата 
с Атанас Камбитов на последните кметски избори в града. Може би именно това е мотивирало 
отколешния лидер на тукашните социалисти отново да се впусне в попрището на 
законотворчеството.  
За негов заместник е избран скандалноизвестният кмет на община Гърмен Ахмед Башев. Той 
се прочу с повдигнатите срещу него обвинения за разпространение на радикален ислям в село 
Рибново, но не по-малко и с феодалната си власт в региона. Името му беше спрягано дори за 
най-висшето кресло в земеделското министерство, но очевидно някой се усети, че подобен 
избор може би ще дойде в повече дори и на най-доброжелателно настроените към това 
правителство.  
Другите две началнически места в комисията са разпределени между габровския депутат от 
"Коалиция за България" инж. Йордан Стойков и журналистката атакистка Магдалена Ташева, 
избрана в Пловдивския район.  
Един от най-спорните избори (но не единствен) за шеф на комисия е този за председателския 
пост в Комисията по земеделието и храните. Вече я оглавява Светла Бъчварова. Името на 
бившата заместник-министърка на земеделието от времето на кабинета "Станишев" и бивш 
шеф на Селскостопанската академия е дискредитирано отдавна.  
Кокошкарските й подвизи при раздаването на поръчки на фирми, свързани със сина й, странни 
методи на осчетоводяване на разходи, занижени наеми за приближени хора - действия, за 
някои от които в. "БАНКЕРЪ" съобщи пръв, бяха обект на няколко прокурорски проверки. 
Депутатският имунитет вероятно не е без значение за Бъчварова...  
Компания в ръководството на комисията й прави друга спорна фигура - Спас Панчев, известен 
в Пиринския край като масон и с прякора "Лакомото". Той е председател на червения БЗНС 
"Александър Стамболийски" и бивш министър на отбраната. След като оправи сделките с 
военните имоти, очевидно Панчев се е насочил към земеделието, което в последните години се 
радва на добри евросубсидии.  
В тази група влиза и депутатът от ДПС Тунджай Наимов, който също се уреди със 
заместникпредседателско място. Инженерът, избран от Пловдивски окръг, ще защитава 
интересите на партията си в земеделието. Как ще се договорят с уж политическия си враг - 
добричката депутатка от "Атака" инж. Калина Балабанова.  
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Комисията по околната среда и водите ще бъде ръководена от инженера журналист Петър 
Курумбашев. Известният преди години кукувец (който се прослави и с участието си във фирми 
за заснемане на порнофилми) сега се готви да управлява екологията. Някои коментатори на 
политическия живот свързват интереса му към този пост с не по-малкия му афинитет към ВЕИ-
ата...  
Като негов заместник законодателните промени в тази област ще нищи бившият министър на 
екологията, доктор Джевдет Чакъров. За неговите "подвизи" при "усвояването" на евросредства 
по време на управлението на кабинета "Станишев" може да бъде издаден многотомник. Може 
би това е и причината, поради която първият въпрос, който той отправи по време на 
парламентарен контрол, да е към Зинаида Златанова, която трябваше да го осведоми има ли 
риск България да загуби средства от европейските фондове за настоящия програмен период...  
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения пък оглавява спецът по 
разузнавателните средства от ДПС Камен Костадинов. Той вече внесе законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.  
Негови заместници са инженерът от Велико Търново и депутат от "Коалиция за България" 
Георги Свиленски, прославената първа дама на "Атака", родената в Куба Деница Гаджева и 
представителят на ДПС от Кърджали Ердинч Хайрула.  
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Дата: 29.06.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 15  
Брой думи: 266  
 
 
Резюме: За нас е от изключително значение Оперативна програма "Конкурентоспособност" да 
работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той 
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма.  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: "Конкурентоспособност" ще работи в полза на 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Емил ХРИСТОВ  
Текст: За нас е от изключително значение Оперативна програма "Конкурентоспособност" да 
работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той 
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Концепцията за Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 -2020 г., ще бъде съгласувана с 
бизнеса, увери министър  
Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е 
модернизацията на българското производство.  
Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, 
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. 
Работодателите са на мнение, че с новата оперативна програма трябва да бъдат активно 
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно 
ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по 
отношение на необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на 
останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър Стойнев.  
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически 
растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение 
на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове министър 
Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че 
механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се намали 
административната тежест.  
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за 
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни.  
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Дата: 29.06.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 23  
Брой думи: 1054  
 
 
Резюме: Около необходимостта от спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
се обединиха политици и бизнесмени на регионалната конференция "Прозрачност в 
управлението на обществените поръчки". Тя се състоя в посолството на САЩ в София.  
Избягване на ограничителните условия и въвеждане на електронни търгове.  
 
Заглавие: САЩ ни препоръчват повече прозрачност в търговете  
Подзаглавие: МСП да получат по-голям достъп до обществените поръчки  
Автор: Людмил МИТАКЕВ  
Текст: Около необходимостта от спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) се 
обединиха политици и бизнесмени на регионалната конференция "Прозрачност в управлението 
на обществените поръчки". Тя се състоя в посолството на САЩ в София.  
Избягване на ограничителните условия и въвеждане на електронни търгове. Това бе рефренът, 
който поде още при откриването вицепрезидентът на Американската търговска камара в 
България Алекс Нестор. Това са и част от препоръките към българското правителство, 
съдържащи се в "Бялата книга" на Търговската камара на САЩ за тази година.  
С думите, че обществото ни се нуждае от честен и безпристрастен процес при управлението на 
обществените поръчки, към неговите съвети се присъедини и посланикът на САЩ у нас Н.Пр. 
Марси Рийс. Реформата в тази област трябва да се случи и във връзка с финансовата рамка на 
ЕС за 20142020 г. и за честното използване на националните ресурси. Посланик Рийс също 
споделя идеята за прозрачност, като според нея тя е важна за създаване на увереност у хората 
за правилното разходване на средства. Информацията трябва да е на разположение на всички. 
Това може да се постигне с електронните обществени поръчки, подчерта дипломат номер едно 
на САЩ у нас.  
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова припомни значимостта на проблема 
и подчерта, че ненапразно в програмата на правителството е залегнала бърза промяна на ЗОП 
след обществена дискусия. Оглавяваното от нея ведомство е силно заинтересовано от това, 
тъй като изпълнява една от най-големите оперативни програми със средства на ЕС. Михайлова 
обърна внимание и на необходимостта от повишаване капацитета и уменията на местните 
власти за реализиране на обществени поръчки по европроекти тъй като общините са основен 
бенефициент по тях.  
Обществените поръчки в строителството са намалели от 24% от всички договори за страната 
през 2008 г. до 15% през 2013 г., съобщи изпълнителният директор на Агенцията за 
обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова. Акцентирайки на създадения във ведомството 
публичен Регистър на обществените поръчки, тя разказа за някои въведени вече елементи на 
електронно възлагане. Според нея сега предизвикателството е да се доведе докрай процесът 
за електронно управление на обществените поръчки.  
Тя прогнозира, че малките и средните предприятия (МСП) ще получат по-голям достъп до 
обществените поръчки. Насърчаването на участието на МСП в конкурсите е сред приоритетите, 
заложени в последните директиви на Брюксел. В тази връзка се очакват промени и в 
българския закон. С тях ще се регламентира създаването на специални групи проекти, в които 
да участва малкият бизнес, обясни Павлова.  
От думите й стана ясно, че България ще трябва да направи усилия за увеличаване обема на 
обществените поръчки. В Европа средно около 18% от брутния вътрешен продукт (БВП) се 
разходват чрез търгове, докато у нас процентът засега е около 10.  
На конференцията бяха дискутирани актуални проблеми от системите за обществени поръчки в 
ЕС и в САЩ. Опит за справяне с трудности, с които се сблъскват компаниите при търговете, 
споделиха специалисти от Министерството на търговията на САЩ, Бюрото за обществени 
поръчки на Македония и много представители на бизнеса.  
В световен мащаб пазарът на обществените поръчки, осъществявани всяка година по силата 
на Споразумението на Световната търговска организация възлиза на 900 млрд. евро.  
***  
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев: "Стоп" на нечестните поръчки  
факт е, че в момента има съмнения в начина, по който се провеждат търговете. Не е нормално 
в държава - членка на ЕС, почти едни и същи фирми в определени сектори да печелят, 
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констатира министърът. На това трябва да кажем "стоп". И хората, и бизнесът негодуват, 
особено сега, когато се намираме в период на икономическа криза, защото основният достъп до 
финансовите ресурси в България е чрез обществените поръчки, посочи Стойнев.  
Той заяви, че има проблем и с Оперативна програма "Конкурентоспособност". Българският 
бизнес не я харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в 
Брюксел ще я харесат, но какво от това, запита Стойнев.  
Признавайки слабостите и на администрацията, той даде пример с възможността един голям 
проект да бъде отхвърлен заради несъответствие за 34 стотинки. В конкретния случай Стойнев 
върнал доклада на своите служители с аргумента, че трябва гъвкавост, за да се помага на 
бизнеса. Необходимо е да опростим процедурите, така че, когато се кандидатства, да се знае, 
че държавният служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, чиновникът трябва 
да помага на фирмите, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да има 
забавяне на процедурите и да губим пари, категоричен бе Стойнев. Той акцентира върху факта, 
че една от първите стъпки на премиера Пламен Орешарски е да представи в парламента пакет 
"Стабилизационни и неотложни мерки" с цел да се подобри усещането за сигурност и да се 
създаде по-добра среда за бизнес. "Първите срещи на премиера бяха с национално 
представените работодателски организации, на които бяха обсъдени регулаторните режими. 
Имам чувството, че колкото повече се говори за регулаторни режими, толкова повече те се 
увеличават. Всеки казва, че има воля, но само толкова. Необходими са спешни действия. 
финансов ресурс няма. Има социално напрежение. Според мен още шест месеца безвремие 
ще бъде пагубно за икономиката", подчерта Стойнев.  
***  
Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов: Реформата на закона ще съживи 
строителството  
За равен старт на големите, но и на малките и средните предприятия особено в строителството 
призова министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Той определи реформата на 
ЗОП като изключително важна особено за съживяването  
на строителната индустрия, тъй като 30% от икономиката на страната се базира на този бранш. 
Действащите правила за обществените поръчки не правят разлика между различните 
процедури. За съжаление законът е един и същ независимо дали ще си поръчате минерална 
вода, или да ви построят сграда. Според министъра реформата в обществените поръчки 
трябва да е такава, че да създаде равни условия за начален старт в строителния бранш на 
проектантски и строителни услуги.  
***  
Министърът на електронното общество на Румъния Дан Ника: Румъния има положителен опит  
Цената на популярен антибиотик спадна 25 пъти след въвеждането на електронната система за 
обществени поръчки през 2002 г., сензационно съобщи министърът на електронното общество 
на Румъния Дан Ника. Той разказа за създадения електронен каталог, който е свързан с 
официалния бюлетин на ЕС. Румънската система е хвалена в общността, защото притежава 
95% рейтинг за ефективност, прозрачност и високи стандарти, изпреварвайки дори страни като 
Германия, Франция, Великобритания, Италия, Полша и др. Според него обаче не бива да се 
спира усъвършенстването на системата за управление на обществените поръчки и затова до 
края на годината ще приемат нови допълнения за Министерството на отбраната и за публично-
частното партньорство.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.06.2013  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 6  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: За нас е от изключително значение Оперативната програма "Конкурентоспособност" 
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от 
МИЕ.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: ОП "Конкурентоспособност" ще работи в полза на 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За нас е от изключително значение Оперативната програма "Конкурентоспособност" 
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от 
МИЕ.  
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело 
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е 
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.  
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще 
действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По 
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на 
българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от 
технологична модернизация, иновации,подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване 
на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма 
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, 
както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и 
загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и 
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър 
Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за 
икономически растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.  
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните 
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той 
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в 
страната, за да се. намали административната тежест. По време на срещата двете страни 
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да 
направят процедурите по-прозрачни. Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България изразиха задоволството си от конструктивния разговор и 
подкрепата на работодателите за предприеманите от правителството мерки за възстановяване 
на икономиката.  
27.06.2013 г.  
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Дата: 26.06.2013  
Източник: в. Делник, Ямбол  
Страница: 1,2  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Проекти за близо 250 млн. лева са договорени на територията на област Ямбол към 3 
юни 2013 г., съобщиха от Областния информационен център - Ямбол. Сключените договори по 
седемте оперативни програми в областта са 119 на брой, като най-много са в община Ямбол - 
62, по 13 за община "Тунджа" и област Ямбол, 12 в Стралджа, 10 в Болярово и 9 в Елхово.  
 
Заглавие: Проекти за близо 2S0 милиона в Ямболско  
Подзаглавие: Към началото на юни, общият брой на сключените договори е 119  
Автор:  
Текст: Проекти за близо 250 млн. лева са договорени на територията на област Ямбол към 3 
юни 2013 г., съобщиха от Областния информационен център - Ямбол. Сключените договори по 
седемте оперативни програми в областта са 119 на брой, като най-много са в община Ямбол - 
62, по 13 за община "Тунджа" и област Ямбол, 12 в Стралджа, 10 в Болярово и 9 в Елхово.  
По оперативни програми, най-много са проектите по "Развитие на човешките ресурси", 
следвани от "Конкурентоспособност", "Регионално развитие", "Околна среда", 
"Административен капацитет" и "Техническа помощ".  
Разпределени по средства, най-голям дял от договорените средства се падат на ОП "Околна 
среда", тъй като по тази програма са най-големите проекти - за пречиствателни станции, депа 
за отпадъци и т.н.  
Почти половината от проектите са приключени, 28 са в процес на изпълнение, 32 са 
регистрирани, 3 са временно спрени и 6 са прекратени.  
26.06.2013 г.  
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Периодични печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 28.06.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72749  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
 
Заглавие: Работи по нов вариант на споразумението за партньорство с ЕС на базата на 
направеното до сега  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
По думите на Златанова базата, която са намерили е била "тясна и малка". В ключови сфери 
като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация и др. 
липсват ключови стратегически документи, върху които да се изгради планирането. Златанова 
даде пример с липсата на стратегия в областта на здравеопазването и на интегрирана 
транспортна стратегия. По думите и в момента министърът на здравеопазването и нейният 
екип разработват такава стратегия, която ще бъде готова в края на годината. Ако такава 
нямаме, ние няма да имаме финансиране от европейските фондове, категорична беше 
Златанова.  
Още през юли проектът на Споразумението ще бъде представено за широко обществено 
обсъждане, каза вицепремиерът. В отговор на питането тя отбеляза, че някои от новите 
оперативни програми са в по-голяма степен на готовност - "Региони в растеж", "Околна среда" и 
ОПРЧР, а по други все още се работи - "Наука и образование за интелигентен растеж", 
"Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Добро управление".  
Зинаида Златанова отбеляза още, че се работи и в посока на предприемане на спешни мерки 
за усвояване на средствата, които са в риск по всички оперативни програми. Ще се изработи 
план за действие, който ще се представи на правителството за изпълнение, добави Златанова.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72749
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Дата: 28.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14293648  
Брой думи: 237  
 
 
Резюме: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
 
Заглавие: Работи се по нов вариант на споразумението за партньорство с ЕС на базата 
на направеното до сега  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
По думите на Златанова базата, която са намерили е била “тясна и малка“. В ключови сфери 
като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация и др. 
липсват ключови стратегически документи, върху които да се изгради планирането. Златанова 
даде пример с липсата на стратегия в областта на здравеопазването и на интегрирана 
транспортна стратегия. По думите и в момента министърът на здравеопазването и нейният 
екип разработват такава стратегия, която ще бъде готова в края на годината. Ако такава 
нямаме, ние няма да имаме финансиране от европейските фондове, категорична беше 
Златанова.  
Още през юли проектът на Споразумението ще бъде представено за широко обществено 
обсъждане, каза вицепремиерът. В отговор на питането тя отбеляза, че някои от новите 
оперативни програми са в по-голяма степен на готовност - “Региони в растеж“, “Околна среда“ и 
ОПРЧР, а по други все още се работи - “Наука и образование за интелигентен растеж“, 
“Иновации и конкурентоспособност“ и ОП “Добро управление“.  
Зинаида Златанова отбеляза още, че се работи и в посока на предприемане на спешни мерки 
за усвояване на средствата, които са в риск по всички оперативни програми. Ще се изработи 
план за действие, който ще се представи на правителството за изпълнение, добави Златанова.  
Lev  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14293648
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Дата: 28.06.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1108025  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
 
Заглавие: Работи се по нов вариант на споразумението за партньорство с ЕС на базата 
на направеното до сега  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се 
работи по нов вариант, който надгражда базата на работеното до сега. Това каза 
вицепремиерът Зинаида Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в рамките на 
парламентарния контрол, предаде БТА.  
По думите на Златанова базата, която са намерили е била "тясна и малка". В ключови сфери 
като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация и др. 
липсват ключови стратегически документи, върху които да се изгради планирането. Златанова 
даде пример с липсата на стратегия в областта на здравеопазването и на интегрирана 
транспортна стратегия. По думите и в момента министърът на здравеопазването и нейният 
екип разработват такава стратегия, която ще бъде готова в края на годината. Ако такава 
нямаме, ние няма да имаме финансиране от европейските фондове, категорична беше 
Златанова.  
Още през юли проектът на Споразумението ще бъде представено за широко обществено 
обсъждане, каза вицепремиерът. В отговор на питането тя отбеляза, че някои от новите 
оперативни програми са в по-голяма степен на готовност - "Региони в растеж", "Околна среда" и 
ОПРЧР, а по други все още се работи - "Наука и образование за интелигентен растеж", 
"Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Добро управление".  
Зинаида Златанова отбеляза още, че се работи и в посока на предприемане на спешни мерки 
за усвояване на средствата, които са в риск по всички оперативни програми. Ще се изработи 
план за действие, който ще се представи на правителството за изпълнение, добави Златанова.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1108025
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Дата: 28.06.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43954__cbn_49_integratora_rabotyat_v_sferata_na_crm_u_nas  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: Общо 49 системни интегратора в България работят в сферата на CRM софтуера, 
според националното проучване „CRM пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), XIX издание“ 
на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. Най-многобройни са интеграторите, предлагащи CRM 
решения на Microsoft, Oracle и SAP.  
От проучването става ясно и че в началото на 2013 г. общо 23 международни и български 
доставчици са предлагали CRM решения у нас.  
 
Заглавие: CBN: 49 интегратора работят в сферата на CRM у нас  
Подзаглавие: Най-многобройни са интеграторите, предлагащи CRM системите на Microsoft, 
Oracle и SAP  
Автор:  
Текст: Общо 49 системни интегратора в България работят в сферата на CRM софтуера, според 
националното проучване „CRM пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), XIX издание“ на CBN 
- Pannoff, Stoytcheff & Co. Най-многобройни са интеграторите, предлагащи CRM решения на 
Microsoft, Oracle и SAP.  
От проучването става ясно и че в началото на 2013 г. общо 23 международни и български 
доставчици са предлагали CRM решения у нас.  
„Макар и при вендорите и интеграторите да има вече формални лидери, предпочитани от 
клиентите в страната, пазарът е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови 
продукти, особено в ниския ценови сегмент и при по-агресивни компании – коментира CBN в 
блога си. – Както и при пазара на BI решения, големите имена в бизнеса, макар и бавно, 
успяват да постигнат по-добри резултати в своя полза, подпомогнати и от факта, че са по-
разпознаваеми сред чуждестранните инвеститори в България.“  
Успешни CRM проекти са изпълнени в компании от 34 вертикални индустриални сегмента, 
базирани в 20 града в България. „Прави впечатление, че CRM клиентите по индустрии са 
разпръснати значително по-равномерно от тези с внедрени BI решения. Индустрията с най-
голям дял държи 12 % от всички CRM инсталации“, пише в блога. Въпреки това, все още 
масово организациите в страната нямат опит и реална представа какво е CRM, как се работи с 
него и какви точно са ползите, според агенцията.  
„Бизнесът все още е в начална фаза, без критична маса клиенти. Предстоят още размествания, 
за което спомага и обстоятелството, че някои ключови играчи работят понякога мудно и 
самовлюбено вследствие на някоя по-голяма сделка. Липсва ясна визия и познаване на пазара 
в страната, като се разчита основно на инерция. Това отваря място за по-агресивните 
участници, които все повече могат и печелят позиции. Очевидно ни предстои да наблюдаваме 
интересни моменти в развитието на този сегмент“, заявиха от CBN.  
Като цяло CRM пазарът у нас продължава успешното си представяне, подпомогнат от 
безвъзмездното финансиране по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“, според агенцията.  
 

http://www.computerworld.bg/43954__cbn_49_integratora_rabotyat_v_sferata_na_crm_u_nas
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Дата: 28.06.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 124  
 
 
Резюме: Актуализиран Списък на сключени договори по „Енергийна ефективност и зелена 
икономика"  
Областен информационен център - Пловдив информира, че Управляващият и Договарящ орган 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 
– 2013 е публикувал Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за 
подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за 
кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Актуализиран Списък на сключени договори по „Енергийна ефективност и зелена икономика"  
Областен информационен център - Пловдив информира, че Управляващият и Договарящ орган 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007 – 2013 е публикувал Актуализиран Списък на сключени договори по открита 
процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без 
определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 
икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013.  
Информация може да се намери в интернет портала на Програмата: 
http://www.opcompetitiveness.bg/  
Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен 
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС - www.eufunds.bg  
Структурните фондове в България Единен информационен портал  
www.eufunds.bg  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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Дата: 28.06.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: Обявена е процедура BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния 
капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече 
и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” - 28/06/2013  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Обявена е процедура BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-
качествени услуги в областта на енергийната ефективност” - 28/06/2013  
 
Областен информационен център - Пловдив информира, че на 27.06.2013 г. Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката 
– Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 обяви процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ: BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-
качествени услуги в областта на енергийната ефективност“  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативният бюджет по 
тази процедура е: 5 378 532, 50 лева.  
Пълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение са публикувани на 
следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg 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.  
Проектното предложение се подава в Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕ: гр. София, ул. „Шести 
септември” № 21.  
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29.07.2013 г.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към 
бенефициентите  
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