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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
2.7.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 13 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 12 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 02.07.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 13  
Брой думи: 1356  
 
 
Резюме: Трябва спешно да се вложи разум в оперативната програма за европейско 
финансиране на изследванията у нас до 2020 г., ако искаме да я има и тя да носи реална полза.  
 
Заглавие: Аврал по време на протести  
Подзаглавие:  
Автор: Велиана Христова  
Текст: Трябва спешно да се вложи разум в оперативната програма за европейско финансиране 
на изследванията у нас до 2020 г., ако искаме да я има и тя да носи реална полза.  
България е страната, която отделя за наука и развитие най-малък процент от своя брутен 
вътрешен продукт сред всички страни в ЕС. Средно ЕС-27 инвестира в този приоритетен сектор 
2,1% от БВП, ние инвестираме 0,2%. След саблените удари на Симеон Дянков, опустошили 
изследователския сектор, нашата наука от системно недофинансирана се превърна в стабилно 
мизерстваща. Това е основната причина, поради която голяма част от заетите с наука 
напуснаха изследователския сектор у нас, за да се насочат към научна работа в чужбина или 
към други по-доходоносни дейности. В резултат на което в момента България е сред страните в 
Евросъюза с относително най-нисък брой учени спрямо населението - по данни на Световната 
банка, средният показател за ЕС е 6,6 учени на 1000 души население, докато у нас на 1000 
българи имаме 1,5 изследователи.  
При тази ситуация една от големите надежди за свежи пари в науката си остават европейските 
фондове. Уви, за програмния период 2007-2013 г. България е единствената страна, която не 
договори с ЕС целева програма за финансиране на науката от европейските фондове. 
Причината? Правителството на НДСВ елементарно "проспа" сроковете за договаряне на такава 
програма или още по-зле - проспа ги съзнателно... Сега сме в пика на договарянето на 
оперативни програми за следващия период - 2014-2020 г. Правителството на ГЕРБ много 
говореше, че този път пропускът няма да се повтори и програма за наука ще има. От говорене 
до действие обаче при гербаджиите имаше огромна пропаст. С голям зор през пролетта на 
2012 г. в кабинета "Борисов" се появиха мъгляви намерения за програма за наука, едва на 9 
януари т.г. се взе решение да я има, като се преразпределят към нея от други оперативни 
програми замислени дейности, свързани с науката.  
В един момент нарекоха програмата "Наука и образование за интелигентен растеж", създадоха 
работна група да я прави и, както се оказа, накрая министър Сергей Игнатов натъпка в проекта 
цялото образование от детската градина нагоре и добави една "щипка" наука - за "цвят".  
Правителството на ГЕРБ така си и остана - на етапа призив към икономическия, регионалния и 
социалния министър да се пооткажат от част от "своите" оперативни програми в полза на тази 
за интелигентния растеж. Никой от нищо не се отказа, докато накрая Сергей Игнатов бе свален 
заради золумите в научния фонд, а на 20 февруари т.г. и целият кабинет "Борисов" фалира.  
В започналата след това въртележка на правителства и министри се затъркаля и оперативната 
програма "за наука". Новият министър на ГЕРБ акад. Стефан Воденичаров, избран на 6 
февруари, обяви два неотложни приоритета - да оправи безобразията в научния фонд и да 
изработи проекта за ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Един месец след това - 
на 4 март т.г., той назначи тематична работна група за разработване на програмата, която 
според заповедта трябваше на 31 май 2013 г. да представи готова ОП. Няколко дни след това 
кабинетът "Борисов" падна и на 13 март президентът назначи служебното правителство. На 18 
април обаче (повече от месец след встъпването на служебния кабинет) работната група, 
назначена от Воденичаров, продължаваше да обикаля страната и да представя виртуално 
онази ОП от времето на ГЕРБ, в която имаше образование, но нямаше наука, нямаше 
договореност между министрите и липсваха каквито и да било разчети каква сума евентуално 
ще се иска за нея от Евросъюза.  
Служебният министър чл.-кор. Николай Милошев пое щафетата със същите приоритети - 
фондът и оперативната програма. И чак два месеца след встъпването си в длъжност и два дни 
след парламентарните избори (!), които бяха на 12 май... назначи нова работна група, която да 
готви програмата за наука и образование. За предишната работна група и сроковете й всички 
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забравиха, а завършването на оперативната програма в новия вариант с новата заповед се 
пренесе към 31 декември 2013 г.!  
Служебното правителство уж обеща пълна прозрачност за преговорите с ЕС и за това колко и 
за какво ще харчим до 2020 г., но реално информационното затъмнение бе пълно. Някаква 
чернова на договора за партньорство с ЕС за 15 млрд. евро (вариант ГЕРБ с малки корекции 
според Марин Райков) бе пратена през април в Брюксел, но на практика в специалния 
правителствен сайт за ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" до ден-днешен 
продължава да няма нищо.  
Всеки от министрите влизаше в кабинета за малко, преди да излезе, назначаваше нова работна 
група и я завещаваше на следващия.  
На 21 май т.г. - 8 дни преди министър Анелия Клисарова от правителството "Орешарски" да 
влезе в кабинета си, на сайта на министерството се появи "актуализиран вариант" на 
прословутата оперативна програма. В този вариант т.нар. приоритетни оси се оказаха вече 
тематични, за разлика от тези в първия вариант, които бяха за конкретни дейности. И в новия 
вариант от пръв поглед личи, че науката, заради която уж се прави тази ОП, пак е навряна в 
задния двор, притисната от купища образователни дейности. Разчети за парите пак няма и пак 
не е ясно дали другите министерства са съгласни да отстъпят "свои" дейности със съответните 
финанси на просветното ведомство. "Актуализацията" и сега виси в сайта на МОН, придружена 
с подканване да се дават мнения - не е ясно в какъв срок и докога, а вероятните получени 
мнения не са публично достъпни и няма начин човек да се ориентира как се посреща новият 
вариант и дали изобщо е актуален.  
Проблемът е първо в това, че в работната група, назначена от Милошев, когато вече бе ясно, 
че идва нов министър, фигурират хора от дирекцията за младежта, чиято дейност при 
сегашното правителство отиде в друго министерство - това на спорта. Да не говорим, че 
ръководител на работната група продължава да се води бившата зам.-министърка Петя 
Евтимова, която вече не е в МОН. Сиреч - тепърва ще се наложи да се прави нова работна 
група за тази програма и да се излиза от "калъпа", зададен по времето на ГЕРБ  
Второ, премиерът Пламен Орешарски обяви, че подготовката за Програмното споразумение с 
ЕС и за новите оперативни програми не е качествено извършена при ГЕРБ и ще се наложи да 
се правят промени спешно, за да не се изпуснат сроковете за договаряне. Ако не успеем да 
финализираме споразумението за партньорство, България рискува да загуби един от 
ключовите фактори за развитието си през следващите 7 години, заяви Орешарски. И това е 
една от основните причини, поради която той няма намерение да отстъпва пред натиска на 
протестите. Да се правят нови избори сега означава еднозначно страната ни да загуби 
европейското финансиране до 2020 г.  
"Има два варианта на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС, но в момента се работи 
по нов вариант, който надгражда базата на работеното досега", обясни вицепремиерът Зинаида 
Златанова в отговор на питане на Димчо Михалевски в НС преди няколко дни. По думите на 
Златанова базата, която новото правителство е заварило, е била "тясна и малка". В ключови 
сфери като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация, 
образование, липсва визия за пътя на развитието. Новият вариант на споразумението сега се 
изработва ускорено и според уверенията на Златанова ще бъде представен за широко 
обществено обсъждане още през юли. Някои оперативни програми са в по-голяма степен на 
готовност, но по други все още се работи - "Наука и образование за интелигентен растеж", 
"Иновации и конкурентоспособност", "Добро управление". А преговорите с Брюксел за 
евросубсидиите за следващия програмен период трябва да приключат до края на годината.  
Дали ще има спасителен европейски пояс за науката продължава да бъде неясно. Неизвестно 
остава и дали тя няма да продължи да подсмърча като бедна сестра подир образованието в 
една обща програма тип "друсан кебап" (за образованието иначе има много други лостове за 
европейско финансиране извън целевите оперативни програми). Има също индикации, че след 
гласуваното общо намаляване на бюджета на ЕС вместо на очакваните досега 15 милиарда 
лева България може да разчита само на 9 милиарда за всичките оперативни програми, които 
ще предложи за периода до 2020 г. Ако новото правителство наистина има воля да помогне на 
обрулената българска наука, разумът говори, че за да има нова оперативна програма и да има 
наистина полза от нея, тя трябва да се съсредоточи предимно към укрепване на 
изследователските дейности и да заприлича на подобните целеви програми за наука на всички 
останали европейски страни.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
 

  



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
/2

0
1
3

 

Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 01.07.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eleonora-negulova-neobhodima-e-dyrjavna-
strategiia-za-malkiia-i-sreden-biznes,153488/  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: Предложенията на кабинета „Орешарски― за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, коментира в ефира на Bulgaria On Air 
Елеонора Негулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес. Тя 
допълни, че има нужда от държавна политика и стратегия за малките компании за следващите 
седем години.  
 
Заглавие: Елеонора Негулова: Необходима е държавна стратегия за малкия и среден 
бизнес  
Подзаглавие: Предложенията за облекчаване на регулаторните режими са спешни и 
краткосрочни мерки, коментира председателят на Националнoто сдружение за малък и среден 
бизнес  
Автор: Мариета Иванова  
Текст: Предложенията на кабинета „Орешарски― за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, коментира в ефира на Bulgaria On Air 
Елеонора Негулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес. Тя 
допълни, че има нужда от държавна политика и стратегия за малките компании за следващите 
седем години.  
На първо място трябва да бъдат създадени общински и областни структури, които да 
разпределят ресурсите към бизнеса, коментира Негулова.  
„В момента имаме една хиперцентрализирана пирамидална структура в лицето на 
Икономическото министерство и на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и 
средни предприятия. Липсват онези звена на местно ниво, които да работят с бизнеса,― обясни 
Негулова. На второ място следва да бъде направена промяна на Закона за малките и средни 
предприятия, допълни председателят на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес.  
Негулова е оптимист, че държавната стратегия може да бъде разработена до края на годината. 
„В момента работят групи по конкретни мерки, които могат да бъдат приложени и към 
усвояването на средствата по програмата за Конкурентоспособност и иновации. Ако обаче 
не бъде приета подобна програма, ще търпим последиците следващите седем години,― 
категорична е Негулова.  
Тя допълни, че електронните общини ще улеснят работата на малкия и среден бизнес.  
„Необходими са и промени по облекчаване на редица данъчни закони, които да намалят 
тежестта върху бизнеса,― коментира Негулова. Тя даде за пример плащането на ДДС, което в 
момента се извършва при фактуриране на сделката. „Ако обаче фирмата няма оборотни 
средства, може да се наложи дори да тегли кредит за целта. Затова ние предлагаме това да се 
случва при плащането на сделката―, заяви председателят на Националнoто сдружение за 
малък и среден бизнес.  
Друг проблем пред малкия и среден бизнес е невъзможността за въвеждане на иновации.  
„В момента няма физически места, от където бизнесът може да черпи ресурси за иновации―, 
коментира Негулова. Тя допълни, че трябва да бъдат създадени структури, които да 
подпомагат бизнеса при документирането на иновацията.  
„На второ място идват фондовете, през които да се осигури финансирането. След две - три 
години да се прецени какъв процент от това финансиране да е безвъзмездно. По този начин 
държавата ще осъществи т.нар „споделен риск―, коментира Негулова и допълни, че целят 
процес следва да е съпътстван от консултантски фирми, които да съветват компаниите.  
Според нея политиците вече са осъзнали необходимостта да подпомагат малкия и среден 
бизнес. В България големите компании са едва 0,2% от всички. Останалите са малки и средни 
компании. В този смисъл цялата икономика е базирана на малкия и среден бизнес, коментира 
Негулова.  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eleonora-negulova-neobhodima-e-dyrjavna-strategiia-za-malkiia-i-sreden-biznes,153488/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eleonora-negulova-neobhodima-e-dyrjavna-strategiia-za-malkiia-i-sreden-biznes,153488/
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=94453  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: 6 информационни срещи с над 100 представители на бизнеса, неправителствения 
сектор и организации проведе Областният информационен център (ОИЦ) в Шумен през месец 
юни. В срещите се включиха и представители на Министерство на икономиката и енергетиката, 
на регионалното развитие и други организации и институции, отчитат от ОИЦ.  
 
Заглавие: Областният информационен център с 6 прояви през юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 6 информационни срещи с над 100 представители на бизнеса, неправителствения 
сектор и организации проведе Областният информационен център (ОИЦ) в Шумен през месец 
юни. В срещите се включиха и представители на Министерство на икономиката и енергетиката, 
на регионалното развитие и други организации и институции, отчитат от ОИЦ.  
На срещите са представени възможности за кандидатстване на бизнеса по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", „ Енергийна ефективност и зелена 
икономика" и „ Внедряване на иновации в предприятията", както и общи параметри по 
предстоящата за отваряне процедура „ Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия".  
От ОИЦ отчитат още, че в срещите с неправителствени организации са презентирани 
измененията в нормативната база, свързани с разходването на средства по европейски 
проекти, а в тези с домоуправители и собственици на апартаменти – проекта за „ Енергийно 
обновяване на българските домове", финансиран по ОП „ Регионално развитие".  
ШУМ.БГ  
 

http://www.shum.bg/index.php?item=94453
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45480  
Брой думи: 415  
 
 
Резюме: Предложенията на кабинета „Орешарски" за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, а малките предприятия имат нужда от 
държавна политика за следващите седем години, обяви в ефира на телевизия Bulgaria on Air 
Елеонора Нягулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес.  
 
Заглавие: Държавна стратегия за малките компании искат предприемачи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предложенията на кабинета „Орешарски" за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, а малките предприятия имат нужда от 
държавна политика за следващите седем години, обяви в ефира на телевизия Bulgaria on Air 
Елеонора Нягулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес.  
Тя дори посочи някои от конкретните мерки, като на първо място трябва да бъдат създадени 
общински и областни структури, които да разпределят ресурсите към бизнеса. „В момента 
имаме една хипер централизирана пирамидална структура в лицето на Икономическото 
министерство и на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия. Липсват онези звена на местно ниво, които да работят с бизнеса," обясни 
Нягулова.  
Втората мярка според нея е промяна на Закона за малките и средни предприятия.  
Председателят на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес е оптимист, че 
държавната стратегия може да бъде разработена до края на годината.  
„В момента има работни групи по конкретни мерки, които могат да бъдат приложени и към 
усвояването на средствата по програмата за Конкурентоспособност и иновации. Ако обаче 
не бъде приета подобна програма, ще търпим последиците следващите седем години," 
категорична е Негулова.  
Тя допълни, че електронните общини ще улеснят работата на малкия и среден бизнес.  
„Необходими са и промени по облекчаване на редица данъчни закони, които да намалят 
тежестта върху бизнеса", каза още Нягулова. Тя даде за пример плащането на ДДС, което в 
момента се извършва при фактуриране на сделката. „Ако обаче фирмата няма оборотни 
средства, може да се наложи дори да тегли кредит за целта. Затова ние предлагаме това да се 
случва при плащането на сделката", обясни председателят на Националнoто сдружение за 
малък и среден бизнес.  
Друг проблем пред малкия и среден бизнес е невъзможността за въвеждане на иновации. „В 
момента няма физически места, откъдето бизнесът може да черпи ресурси за иновации", 
посочи Нягулова. Тя допълни, че трябва да бъдат създадени структури, които да подпомагат 
бизнеса при документирането на иновацията.  
„На второ място идват фондовете, през които да се осигури финансирането. След две-три 
години да се прецени какъв процент от това финансиране да е безвъзмездно. По този начин 
държавата ще осъществи т.нар „споделен риск", коментира Негулова и допълни, че целят 
процес следва да е съпътстван от консултантски фирми, които да съветват компаниите.  
Според председателя на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес, политиците вече 
са осъзнали необходимостта да подпомагат малкия и среден бизнес. „В България големите 
компании са едва 0.2% от всички. Останалите са малки и средни. В този смисъл цялата 
икономика е базирана на малкия и среден бизнес", каза в заключение Нягулова.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45480
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42405&category=223  
Брой думи: 2650  
 
 
Резюме: На фона на неблагоприятните икономически перспективи в краткосрочен план в 
няколко държави членки младежката безработица достигна безпрецедентни равнища с висока 
човешка и социална цена. Трябва да се предприемат спешни действия.  
 
Заглавие: Заключения на Европейския съвет (27-28 юни)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На фона на неблагоприятните икономически перспективи в краткосрочен план в няколко 
държави членки младежката безработица достигна безпрецедентни равнища с висока човешка 
и социална цена. Трябва да се предприемат спешни действия.  
Днес Европейският съвет постигна съгласие по цялостен подход за борба с младежката 
безработица, основан на следните конкретни мерки: полагане на по-големи първоначални 
усилия във връзка с инициативата за младежка заетост и ускоряване на нейното изпълнение; 
ускоряване на прилагането на гаранцията за младежта; повишаване на младежката мобилност 
и активизиране на участието на социалните партньори. Освен това Европейският съвет обсъди 
методите за стимулиране на инвестициите и улесняване на достъпа до кредити. Той призова за 
мобилизиране на европейски ресурси, включително от ЕИБ, и постави началото на нов „план за 
инвестиции― за подкрепа на МСП и стимулиране на финансирането на икономиката.  
Финансовата стабилност се подобрява, но са необходими допълнителни действия от страна на 
ЕС и неговите държави членки, за да се върне Европа трайно на пътя на устойчивия растеж и 
създаването на работни места. Стабилните публични финанси и политиките за стимулиране на 
устойчив растеж и работни места взаимно се подсилват. Същевременно се изискват по-
решителни усилия на всички равнища за осигуряване на напредък на структурните реформи и 
за стимулиране на конкурентоспособността и заетостта. Във връзка с това Европейският съвет 
одобри препоръките за отделните страни, с които се дават насоки на държавите членки по 
отношение на техните политики и бюджети и което бележи края на европейския семестър през 
2013 г.  
Освен това Европейският съвет направи оценка на напредъка в изграждането на банковия 
съюз, който е от решаващо значение за финансовата стабилност и безпрепятственото 
функциониране на икономическия и паричен съюз (ИПС). Накрая, Европейският съвет определи 
следващите стъпки по отношение на укрепването на структурата на ИПС и призова за 
продължаване на работата по всички тези въпроси през периода до декемврийското заседание 
на Европейския съвет.  
Европейският съвет горещо приветства Хърватия като член на Европейския съюз, считано от 1 
юли 2013 г. Освен това той поздрави Латвия за изпълнението на критериите за конвергенция, 
определени в Договора, което дава възможност на страната да приеме еврото на 1 януари 2014 
г.  
Европейският съвет одобри заключенията на Съвета, както и препоръки относно 
разширяването и процеса по стабилизиране и асоцииране.  
I. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ  
1. Борбата с младежката безработица е специална и непосредствена цел, като се има предвид 
недопустимо високият брой безработни млади европейци. Трябва да се мобилизират всички 
усилия за постигане на общата цел за връщане на работа на младите хора, които са извън 
системите за образование, заетост или обучение, или за включването им в системите на 
образование или обучение в рамките на четири месеца, съгласно препоръката на Съвета 
относно гаранцията за младежта. Необходими са решителни и незабавни действия на 
национално равнище и на равнище ЕС, основани на съобщението на Комисията относно 
младежката заетост.  
2. ЕС ще мобилизира всички налични инструменти в подкрепа на младежката заетост. 
Европейският съвет постигна съгласие по цялостен подход, основан на следните конкретни 
мерки:  
а) използване на структурните фондове, като се наблегне по-специално на младежката заетост, 
включително чрез препрограмиране на неизразходваните средства, където е целесъобразно. 
Комисията и държавите членки ще използват всички възможности, предоставени от 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=42405&category=223
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Европейския социален фонд (ЕСФ), който е един от основните инструменти за финансиране на 
равнище ЕС в тази област, в т.ч. за подкрепа на създаването на нови работни места за млади 
работници. Където е целесъобразно, държавите членки ще подобрят административния си 
капацитет, като използват засилена техническа помощ от Комисията и се опират на най-
добрите практики;  
б) ще бъде извършена цялата необходима подготовка, за да може инициативата за младежка 
заетост да започне да функционира пълноценно до януари 2014 г. и да се даде възможност да 
се извършат първите плащания на бенефициерите в регионите на ЕС с младежка безработица 
над 25 %. За да може инициативата за младежка заетост пълноценно да изпълни ролята си, 
изплащането на заделените за нея 6 млрд. евро следва да се извърши през първите две 
години от следващия период на многогодишната финансова рамка. Освен това оставените 
налични маржове под таваните на МФР за 2014—2017 г. ще се използват за съставяне на „общ 
марж за ангажиментите― за финансиране по-специално на мерки за борба с младежката 
безработица. Държавите членки, които се ползват от инициативата за младежка заетост, 
следва преди края на годината да приемат план за справяне с младежката безработица, 
включително чрез прилагането на гаранцията за младежта. Останалите държави членки се 
поощряват да приемат подобни планове през 2014 г. През 2016 г. Комисията ще представи 
доклад за прилагането на гаранцията за младежта и изпълнението на инициативата за 
младежка заетост;  
в) ЕИБ ще допринесе за борбата с младежката безработица чрез инициативата си „Работни 
места за младите хора― и програмата си „Инвестиции за умения―, които следва да се приложат 
незабавно;  
г) Ще бъдат положени допълнителни усилия за насърчаването на мобилността на младежите, 
търсещи работа, в т.ч. чрез укрепването на програмата „Твоята първа работа с EURES―. 
Държавите членки се насърчават да използват част от разпределените им средства по линия 
на ЕСФ в подкрепа на схеми за трансгранична мобилност. Програмата „Еразъм +―, която 
стимулира и трансграничното професионално обучение, трябва да започне да се изпълнява в 
пълна степен от януари 2014 г. Споразумението между Европейския парламент и Съвета 
относно признаването на професионалните квалификации е особено радващо. Предложенията 
на Комисията, свързани със създаването на мрежа на публичните служби по заетостта, следва 
да бъдат разгледани своевременно. Необходими са още усилия, по-специално във връзка с 
предложението относно запазването на допълнителните пенсионни права, което трябва да се 
приеме в рамките на настоящия парламентарен мандат;  
д) Ще бъдат насърчавани качествените възможности за чиракуване и ученето в процеса на 
работа, по-специално посредством Европейския алианс за професионална подготовка, който 
ще бъде създаден през юли. В началото на 2014 г. следва да бъде въведена рамката за 
качество на стажовете;  
е) необходимо е пълноценното и активно участие на социалните партньори в тези усилия. 
Европейският съвет приветства „Рамката за действия във връзка с младежката заетост―, 
приета от социалните партньори на 11 юни 2013 г.  
3. На национално равнище — където попадат повечето от компетентностите, свързани със 
заетостта — държавите членки следва да постигнат напредък по провежданите от тях 
реформи. Държавите членки предприемат мерки за модернизиране на системите за 
образование и професионално обучение, засилване на сътрудничеството между образованието 
и стопанската дейност с цел улесняване на прехода от училище към трудова заетост, 
подобряване на интеграцията на пазара на труда на младежите с ниска квалификация, 
справяне с несъответствието между търсените и предлаганите умения и насърчаване на 
чиракуването и стажовете в ключови икономически сектори, както и на предприемачеството и 
създаването на нови предприятия. Редица държави членки вече представиха амбициозни 
планове за подкрепа на младежката заетост. Необходима е обаче още работа. По-специално 
държавите членки с високо равнище на младежка безработица следва да засилят 
предприемането на активни мерки в областта на пазара на труда. Важно е да се обърне 
надлежно внимание на участието на пазара на труда на групите уязвими младежи, които са 
изправени пред особени предизвикателства. Като отчита компетентностите на държавите 
членки в тази област, Европейският съвет припомни колко е важно да се измести данъчната 
тежест от трудовите възнаграждения, включително при целесъобразност чрез намаляване на 
осигурителните вноски, като средство за повишаване на пригодността за заетост и стимулиране 
на създаването на работни места и на конкурентоспособността. Европейският съвет призова за 
засилване на споделянето на най-добрите национални практики и във връзка с това приветства 
предстоящата конференция в Берлин.  
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II. РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАБОТНИ МЕСТА  
Европейски семестър  
4. След задълбочен обмен на мнения Европейският съвет отбеляза края на европейския 
семестър за 2013 г., като одобри като цяло препоръките за отделните страни. Държавите 
членки сега ще ги отразят при вземането на предстоящите си решения относно бюджетите, 
структурните реформи, политиките по заетостта и социалните политики, като същевременно 
насърчават пълната ангажираност на национално равнище и запазват социалния диалог. 
Съветът и Комисията ще наблюдават отблизо изпълнението на препоръките. Съветът ще 
обсъжда и оценява редовно икономическото положение в Европа.  
5. Насърчаването на растежа и фискалната консолидация се укрепват взаимно. Стабилните 
публични финанси имат първостепенно значение, за да могат публичните органи да запазят 
капацитета си да подкрепят устойчивостта на растежа и на работните места. Във връзка с това 
Европейският съвет приветства премахването на процедурата при прекомерен дефицит за 
няколко държави членки, както и усилията на държавите членки, от които се очаква да изпълнят 
своите бюджетни цели. Той припомня възможностите, които предлага действащата фискална 
рамка на ЕС за постигане на баланс между нуждите от продуктивни публични инвестиции и 
целите за спазване на фискална дисциплина в рамките на предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж. За някои държави членки темпото на фискална консолидация беше 
коригирано, така че да отговаря на икономическите условия, както е предвидено във 
фискалната рамка на ЕС. В същото време държавите членки следва да ускорят своите 
структурни реформи. Това ще бъде в основата на усилията за възвръщане на баланса в 
икономиката на ЕС, ще спомогне за възстановяване на конкурентоспособността и за 
преодоляване на социалните последици от кризата.  
Нов план за инвестиции за Европа  
6. В настоящата икономическа обстановка е от решаващо значение да се възстанови 
нормалното кредитиране на икономиката и да се улесни финансирането на инвестициите. 
Предвид значението на МСП за икономиката, особено по отношение на създаването на 
работни места, мерките в подкрепа на финансирането на МСП ще имат приоритет. Това важи с 
особена сила за страните с високи равнища на младежка безработица и за случаите, в които са 
необходими нови инвестиции за насърчаване на растежа и работните места. Също така от 
значение е насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост. В тези условия 
Европейският съвет постигна съгласие да се постави началото на нов „План за инвестиции―.  
7. Европейският съвет приветства постигнатото споразумение по многогодишната финансова 
рамка (МФР) на ЕС за следващите седем години. Той благодари на преговарящите от 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за извършената работа и неуморните им усилия, 
които позволиха постигането на това споразумение днес. МФР ще играе основна роля в 
подкрепа на икономиката, а именно като катализатор за растежа и създаването на работни 
места в цяла Европа и лост за продуктивни инвестиции и инвестиции в човешкия капитал. 
Европейският съвет призова за бързото официално приемане на регламента за МФР и 
свързаното с него междуинституционално споразумение. Във връзка с това Европейският съвет 
приветства и споразуменията, постигнати по нови програми като Еразъм, COSME, „Хоризонт 
2020― и Програмата за заетост и социални иновации. Европейският съвет изтъкна колко е 
важно:  
а) до края на годината да бъдат приети различните програми на ЕС, които подкрепят 
постигането на целите на стратегията „Европа 2020―;  
б) държавите членки да работят с Комисията, за да приключат възможно най-бързо 
изпълнението на своите споразумения за партньорство и оперативни програми;  
в) да бъдат приложени бързо структурните фондове, както и програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и програмата за научни 
изследвания и иновации („Хоризонт 2020―), които имат особено значение в контекста на 
подкрепата за МСП;  
г) да се ускори изпълнението на пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти. 
Комисията планира да представи своята оценка до края на 2013 г.  
8. Европейският съвет приветства доклада на Комисията и ЕИБ относно финансирането на 
икономиката. Той постигна съгласие по следните мерки и приветства намерението на 
Комисията и на ЕИБ да ги приложат приоритетно и да представят всеобхватен доклад за 
тяхното изпълнение преди неговото заседание през октомври 2013 г., който да съдържа 
количествени цели, инструменти и график:  
а) укрепване на усилията на ЕИБ за подкрепа на кредитирането на икономиката чрез 
пълноценно използване на неотдавнашното увеличение от 10 млрд. евро на нейния капитал. 
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Европейският съвет призовава ЕИБ да изпълни плана си за увеличаване на своята дейност по 
кредитиране в ЕС с най-малко 40 % в периода 2013—2015 г. За тази цел ЕИБ вече е 
набелязала нови възможности за кредитиране в размер на повече от 150 млрд. евро за серия 
приоритети от решаващо значение, като иновациите и уменията, достъпа на МСП до 
финансиране, ефективното използване на ресурсите и стратегическите инфраструктури;  
б) разширено използване на съвместни финансови инструменти за споделяне на риска между 
Европейската комисия и ЕИБ като лост за привличане на инвестиции от частния сектор и 
капиталовите пазари в МСП. Тези инициативи следва да гарантират увеличение на обема на 
новите заеми за МСП в целия ЕС, като се зачитат принципите за финансова стабилност и 
прозрачност, както и таваните в МФР. Съветът, в консултация с Комисията и ЕИБ, ще уточни 
без забавяне параметрите за изготвянето на подобни инструменти, съфинансирани по линия на 
структурните фондове, за постигането на голям мултипликационен ефект. Следва да се 
извърши необходимата подготовка, за да може тези инструменти да започнат да се прилагат 
през януари 2014 г.;  
в) увеличаване на капацитета на Европейския инвестиционен фонд за кредитно подобрение;  
г) постепенно разрастване на схемите за търговско финансиране на ЕИБ в подкрепа на 
стопанската дейност на МСП в целия Съюз, и най-вече в страни, които са обект на програма;  
д) укрепване на сътрудничеството между националните банки за развитие и ЕИБ за 
увеличаване на възможностите за съвместно кредитиране и обмен на най-добри практики;  
е) разработване на алтернативни източници на финансиране в тясно сътрудничество с 
държавите членки.  
Изпълнение на Пакта за растеж и работни места  
9. Преди година Европейският съвет постигна споразумение относно „Пакт за растеж и работни 
места― — пакет от мерки за растеж с бързо действие, подкрепени с финансиране в размер на 
120 млрд. евро. Макар да е постигнат добър напредък по осъществяването на тези мерки и 
някои от тях вече да дават резултати, са необходими още усилия. Институциите на ЕС и 
държавите членки следва да направят всичко възможно, за да осигурят бързото изпълнение на 
всички елементи, изложени в Пакта, както бе посочено в предишни заключения на Европейския 
съвет, по-специално във връзка с единния пазар, иновациите, програмата в областта на 
цифровите технологии, услугите, енергетиката и данъчното облагане. Европейският съвет 
очаква през декември 2013 г. да бъде представен актуализиран доклад за напредъка по 
изпълнението на Пакта, който да се основава на редовен преглед от Съвета.  
10. Както бе договорено през март тази година, Европейският съвет ще следи отблизо 
изпълнението на насоките, които дава за стимулиране на икономическия растеж и насърчаване 
на конкурентоспособността, по-специално чрез провеждането на редовни тематични 
обсъждания. Във връзка с това Европейският съвет проведе първи обмен на мнения по два 
основни въпроса:  
а) Жизненоважното значение на стабилната европейска индустриална база като основен 
елемент от програмата на ЕС за растеж и конкурентоспособност. Европейският съвет призова 
за широк хоризонтален и съгласуван подход за една модерна европейска индустриална 
политика, която да придружава структурната промяна и икономическото възобновяване. Той 
приветства плана за действие на Комисията за конкурентоспособна и устойчива 
стоманодобивна промишленост. С оглед на заседанието си през февруари 2014 г. 
Европейският съвет заяви, че очаква по-нататъшния принос на Комисията в съответствие със 
заключенията на Европейския съвет от март и май 2013 г. Встъпващото председателство се 
приканва да продължи подготвителната работа в рамките на Съвета;  
б) Като припомня заключенията си от март 2013 г., Европейският съвет приветства 
съобщението на Комисията относно десетте най-обременяващи законодателни акта като една 
първа стъпка. Той очаква да получи преди заседанието си през октомври 2013 г. подробна 
работна програма с допълнителни и при необходимост нови конкретни предложения за 
намаляване на общата регулаторна тежест и насърчаване на конкурентоспособността, като 
същевременно непрекъснато се отчита необходимостта от подходяща защита на 
потребителите и служителите. Европейският съвет призова да продължат усилията за 
постигане на по-голяма ефективност и последователност и за опростяване на 
законодателството на ЕС и на националните законодателства. Той ще разгледа отново тези 
въпроси в светлината на тези предложения.  
Като очаква тематичните обсъждания на заседанието през октомври 2013 г. да дадат подновен 
импулс в областта на иновациите, цифровия единен пазар и услугите, Европейският съвет 
прикани Комисията да представи преди това заседание доклада си за партньорския преглед на 
Директивата за услугите, както и за процеса „Лицензиране за Европа―.  
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11. Като припомня ролята, която търговията следва да изиграе за стимулирането на растежа и 
създаването на работни места, Европейският съвет приветства започването на преговори по 
трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със Съединените американски 
щати.  
[1] Предвид факта, че в Словения младежката безработица се увеличи с повече от 30 % през 
2012 г., регионът на Източна Словения, където младежката безработица през 2012 г. е повече 
от 20 %, също ще се ползва от инициативата за младежка заетост.  
[2] Това ще се осъществи без да окаже отрицателен ефект върху целите по отношение на 
енергийната политика, определени от Европейския съвет през май 2013 г.  
(Портал Европа)  
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1109058  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: 117 представители на медии, бизнеса, неправителствени организации и етажна 
собственост се включиха в информационни срещи, организирани от Областен информационен 
център - Шумен през месец юни. Експерти на Центъра, Министерство на икономиката и 
енергетиката, Министерство на регионалното развитие и други организации и институции 
подпомогнаха провеждането на общо 6 информационни събития.  
 
Заглавие: Над 100 души посетиха информационните срещи на ОИЦ-Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 117 представители на медии, бизнеса, неправителствени организации и етажна 
собственост се включиха в информационни срещи, организирани от Областен информационен 
център - Шумен през месец юни. Експерти на Центъра, Министерство на икономиката и 
енергетиката, Министерство на регионалното развитие и други организации и институции 
подпомогнаха провеждането на общо 6 информационни събития. В две от тях бяха 
представени актуални възможности за кандидатстване на бизнеса по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" - процедурите „Енергийна ефективност 
и зелена икономика" и „Внедряване на иновации в предприятията".  
Отговори са дадени на над 100 въпроса, зададени от представители на микро, малки, средни и 
големи предприятия по допустимостта на проектите и кандидатите, и финансирането в двете 
процедури. Представи им и общи параметри по предстоящата за отваряне процедура 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
В информационна среща с неправителствени организации, експерти на ОИЦ презентираха 
изменията в нормативната база, свързани с разходването на средства по европейски проекти.  
В хода на юнската информационна кампания на ОИЦ бяха проведени и две информационни 
срещи с домоуправители и собственици на апартаменти, желаещи да се включат в проекта 
„Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по ОП „Регионално развитие". 
Със съдействието на експерт от регионалното министерство, представител на проектния 
мениджър за Североизточен регион и на банкова институция, участниците в срещите получиха 
детайлна информация за хода на проекта и възможностите които предлага за саниране на 
многофамилни жилищни сгради.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1109058
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43963__cbn_69_erp_integratora_rabotyat_v_50_vertikalni_industrialni_
segmenta  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Успешни ERP проекти са изпълнени в компании от 50 вертикални индустриални 
сегмента, базирани в 106 населени места в България. Това показват резултатите от XIX 
поредно годишно национално проучване „ERP пазарът в България: 1996 - 2013 (прогнози)― на 
агенцията CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  
Проучването показва, че към средата на 2013 г. у нас има 69 системни интегратора, които 
предлагат услуги по внедряване на ERP системи на общо 27 международни и български 
доставчика. Най-многобройни са интеграторите, предлагащи ERP системи на Microsoft, Oracle и 
SAP.  
 
Заглавие: CBN: 69 ERP интегратора работят в 50 вертикални индустриални сегмента  
Подзаглавие: В България се предлага ERP софтуера на 27 международни и български 
доставчика, като най-многобройни са интеграторите, предлагащи ERP системи на Microsoft, 
Oracle и SAP  
Автор:  
Текст: Успешни ERP проекти са изпълнени в компании от 50 вертикални индустриални 
сегмента, базирани в 106 населени места в България. Това показват резултатите от XIX 
поредно годишно национално проучване „ERP пазарът в България: 1996 - 2013 (прогнози)― на 
агенцията CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  
Проучването показва, че към средата на 2013 г. у нас има 69 системни интегратора, които 
предлагат услуги по внедряване на ERP системи на общо 27 международни и български 
доставчика. Най-многобройни са интеграторите, предлагащи ERP системи на Microsoft, Oracle и 
SAP.  
„Ясно се вижда, че в някои вертикални индустриални сегменти започват да се очертават 
интегратори-лидери по брой на реализирани успешни проекти с пазарен дял до над 20-25% – 
коментират от CBN в блога си. – Това осигурява известно предимство на следващите клиенти, 
които могат да използват опита, натрупан с годините и успешните проекти.―  
Аналогично е положението и при вендорите, според агенцията. „Определени вертикални 
решения на някои водещи вендори дори достигат до 45-50% пазарен дял от успешните ERP 
проекти―, пише в блога.  
В CBN смятат, че тази и миналата година пазарът на ERP у нас е бил положително повлиян от 
процедурата за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ).  
 

http://www.computerworld.bg/43963__cbn_69_erp_integratora_rabotyat_v_50_vertikalni_industrialni_segmenta
http://www.computerworld.bg/43963__cbn_69_erp_integratora_rabotyat_v_50_vertikalni_industrialni_segmenta
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2093854  
Брой думи: 997  
 
 
Резюме: СЖЕ работи по инициативата JEREMIE за кредитиране на малки и средни 
предприятия. Банката обслужва устойчивото развитие на българските градове като водещ 
акционер на "Регионален фонд за градско развитие" АД по линия на холдингов фонд JESSICA, 
който се управлява от ЕИБ.  
 
Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Одобриха ИПГВР на София и ОСР на областта  
Интегрираният план за възстановяване и развитие (ИПГВР) на столицата беше одобрен по 
време на последното заседание на Столичния общински съвет. Ден по-късно в областната 
администрация беше дадена зелена светлина и на друг документ, който е насочен към 
развитието на област София в периода 2014 - 2020 г. – Областната стратегия за развитие 
(ОСР). Изготвена от екипа, който разработи ИПГВР на столицата, стратегията беше 
представена от ръководителя на работната група проф. Веселина Троева. Определени са три 
главни стратегически цели: "Модерна, устойчива и конкурентна икономика", "Социално 
равнопоставени общности" и "Интегрирано пространствено развитие". Общата сума, която по 
предварителни проучвания ще бъде необходима за изпълнението на ОСР, е около 2.4 млрд. 
лв. За тях ще се кандидатства по европейски програми, но ще бъдат необходими и инвестиции 
от републиканския бюджет и ПЧП. Парите ще се разпределят по проекти съгласно общинския 
план за развитие. Най-голяма сума е предвидена за изпълнението на първата стратегическа 
цел - "Модерна, устойчива и конкурентна икономика". Проф. Троева подчерта, че е необходимо 
да се развиват индустриални зони и в другите градове, които влизат в обхвата на София-
област, а не само около летището в столицата. За стимулиране на частните инвестиции в 
производствените зони стратегията предвижда подобряване на инженерната и техническата 
инфраструктура на района.  
***  
Societe Generale Експресбанк с кредитна линия за 100 млн. евро от ЕИБ  
Европейската инвестиционна банка и Societe Generale Експресбанк подписаха споразумение за 
100 млн. евро за дългосрочно финансиране на проекти на български предприятия. Досега над 
100 млн. евро в различни траншове са отпуснатите от ЕИБ чрез СЖЕ, това е първият от 100 
млн. евро и е най-големият за банка в България, заяви Лука Лацароли, директор на ЕИБ за 
Централна и Източна Европа.  
Кредитите ще бъдат давани за качествени и устойчиви проекти според Антоан Тусен, гл. 
изпълнителен директор на СЖЕ.  
Заемите ще се отпускат с минимум 0.25 процентни пункта по-ниски лихви от стандартните на 
предприятия от 10 до 3000 души. В рамките на година Societe Generale Експресбанк трябва да 
усвои поне 50 млн. евро.  
Това е поредната кредитна линия в сектора за малки и средни предприятия. Търсенето на 
кредити е най-вече към схемите за субсидирано кредитиране - с гаранции, преференциални 
лихви, по-ниски такси и комисиони. Според експерти платежоспособното търсене вече е 
достигнало точка на насищане.  
СЖЕ работи по инициативата JEREMIE за кредитиране на малки и средни предприятия. 
Банката обслужва устойчивото развитие на българските градове като водещ акционер на 
"Регионален фонд за градско развитие" АД по линия на холдингов фонд JESSICA, който се 
управлява от ЕИБ.  
Документа подписаха Лука Лацароли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, и 
Антоан Тусен, гл. изпълнителен директор на СЖЕ.  
***  
Специалистите по ФМ отбелязаха професионалния си празник в SofiaAirportCenter (SAC)  
Компанията Tishman International стана домакин на коктейла по случай международния ден на 
фасилити мениджмънта (ФМ) на 27 юни. Събитието се проведе в офис сграда А2 в бизнес 
комплекса Sofia Airport Center (SAC), чието управление също се осъществява от инвеститора 
Tishman. "За нас е изключително важен контактът с клиентите ни. Това, което ни отличава от 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2093854
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останалите, е качеството на услугата и отношението към наемателя", обясни Никола Игнатов, 
мениджър "Управление на собствеността" в компанията. Той допълни, че целта на фасилити 
мениджмънта е да осигури комфорта на наемателите на сградата в широк спектър – от 
температурата на помещението до цялостната поддръжка на сградата. За осигуряване на 
възможно най-качествена среда на работа компанията е инвестирала във високотехнологични 
решения по отношение на климатизацията на сградата, която се осъществява с VAV система. 
Това са разпределителни вентилационни камери с интегрирани автоматични клапи за контрол 
на дебита на пресния въздух. Благодарение на това микроклиматът във всяко помещение може 
да бъде гъвкаво контролиран.  
Сградата предлага на наемателите си зимна градина с тропическа растителност за отдих, 
открито езеро с места за разходка, а в плановете на инвеститора е заложено изграждането на 
детска градина на територията на комплекса, която да създаде допълнително удобство за 
работещите в него. Следващите сгради от проекта, които предстои да започнат да се изграждат 
в най-близко време, ще предлагат допълнителни логистични и офис площи.  
***  
Режат от парите на големите ферми в полза на малките  
Европейският съюз е взел решение да намали субсидиите за големите селскостопански 
производители и да увеличи парите за малките фермери. Това се посочва в споразумението от 
тристранните преговори в Люксембург, което трябва да бъде официално одобрено от 
европейските правителства и Европейския парламент, преди да влезе в сила. Според сегашния 
регламент 80% от плащанията по общата селскостопанска политика се разпределят само 
между 20% от фермерите. Промените предвиждат в следващия програмен период всеки 
фермер да получава поне 60% от средната национална субсидия за хектар. По този начин 
големите европейски ферми ще загубят до 30 процента от техните текущи субсидии, за да 
може плащанията да се разпределят равномерно в целия блок. По време на срещата е било 
взето и решението страните членки да отделят 30% от субсидиите за екологично земеделие.  
***  
ББР отпуска 1 млрд. лв. кредити до края на годината  
"Ще се опитаме да осигурим до края на годината около 1 млрд. лв. за Българската банка за 
развитие (ББР). Трябва да се създаде по-бърз достъп до финансиране на малкия бизнес; 
средният и големият се оправят по-лесно". Това заяви премиерът Пламен Орешарски от 
кулоарите на парламента миналата седмица. Парите ще бъдат осигурени чрез привличане на 
допълнителни кредитни линии, а не чрез увеличаване на капитала, както беше предвидено 
първоначално. Към малките и средните предприятия е насочена и безвъзмездната помощ по 
ОП "Конкурентоспособност", 1/3 от която трябва да бъде усвоена до края на тази година. 
Парите са предназначени за обновяване на технологичната база. Най-голяма част от 
средствата - 63.3 млн. лв., са предвидени за средните фирми, които могат да кандидатстват за 
безвъзмездна помощ до 60% от стойността на проектите си. Малките фирми могат да разчитат 
на общо 30 млн. лв., а микропредприятията - на 4.5 млн. лв. На тях ще им бъдат покрити до 
70% от разходите. Определените граници на помощта са между 100 и 500 хил. лв. за 
микрофирмите, между 200 хил. лв. и 1 млн. лв. за малките и между 300 хил. лв. и 2 млн. лв. за 
средните предприятия.  
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/55309  
Брой думи: 300  
 
 
Резюме: 117 представители на медии, бизнеса, неправителствени организации и етажна 
собственост се включиха в информационни срещи, организирани от Областен информационен 
център (ОИЦ) – Шумен през месец юни. Това съобщиха от екипа на Центъра.  
 
Заглавие: Над 100 души се включиха в юнската информационна кампания на ОИЦ-Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 117 представители на медии, бизнеса, неправителствени организации и етажна 
собственост се включиха в информационни срещи, организирани от Областен информационен 
център (ОИЦ) – Шумен през месец юни. Това съобщиха от екипа на Центъра.  
В рамките на миналия месец експерти на ОИЦ, Министерство на икономиката и енергетиката 
(МИЕ), Министерство на регионалното развитие (МРР) и други организации и институции са 
подпомогнали провеждането на общо 6 информационни събития. В две от тях бяха 
представени актуални възможности за кандидатстване на бизнеса по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) – процедурите „Енергийна 
ефективност и зелена икономика― и „Внедряване на иновации в предприятията―. Експерт на 
МИЕ отговори на над 100 въпроса, зададени от представители на микро, малки, средни и 
големи предприятия по допустимостта на проектите и кандидатите, и финансирането в двете 
процедури. Пред представителите на бизнеса бяха представени и общите параметри по 
предстоящата за отваряне процедура „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия―, чиито проект на Насоки за кандидатстване са публикувани на страницата на 
ОПРКБИ.  
В информационна среща с неправителствени организации (НПО), експерти на ОИЦ 
презентираха изменията в нормативната база, свързани с разходването на средства по 
европейски проекти, в рамките на ПМС 69/11.03.2013 г.  
Пред 28–те участници от НПО в срещата говори и директорът на Териториално статистическо 
бюро – Шумен Атанасула Настева, която разясни как статистиката подпомага подготовката на 
европейски проекти по оперативните програми и други програми на Общността.  
В хода на юнската информационна кампания на ОИЦ бяха проведени и две информационни 
срещи с домоуправители и собственици на апартаменти, желаещи да се включат в проекта 
„Енергийно обновяване на българските домове―, финансиран по ОП „Регионално развитие―. 
Със съдействието на експерт от МРР, представител на проектния мениджър за Североизточен 
регион и на Централна корпоративна банка – офис Варна, участниците в срещите получиха 
детайлна информация за хода на проекта и възможностите които предлага за саниране на 
многофамилни жилищни сгради.  
 

http://www.topnovini.bg/node/55309
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58314  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013 г. кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие да представи проектно 
предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ „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" по 
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика".  
 
Заглавие: АУЕР получава над 5,3 млн.лв по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Със средствата агенцията ще извърпи изследвания в областта на енергийната 
ефективност  
Автор:  
Текст: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013 г. кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие да представи проектно 
предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ „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" по 
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика".  
Основна цел на процедурата е да осигури необходимите институционални предпоставки за 
прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми източници чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване 
на качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на българските 
предприятия.  
Индикативният бюджет по тази процедура е 5 378 532 , 50 лева.  
Допустими за финансиране са следните дейности:  
1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на 
енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и 
институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми.  
2. Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните 
спестявания.  
3. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови 
механизми в областта на енергийната ефективност.  
4. Популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност чрез 
информационни и рекламни материали.  
5. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната 
ефективност в предприятията.  
6. Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната 
ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001.  
7. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за 
повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в 
областта на енергийната ефективност.  
8. Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази 
данни в областта на енергийната ефективност.  
9. Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, 
необходимо за целите на проекта.  
10. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, 
необходими за целите на проекта.  
11. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по 
проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по 
договорите за възлагане на обществени поръчки.  
12. Организация и управление на проекта.  
13. Одит на проекта.  
14. Визуализация и публичност на дейностите по проекта.  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58314
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Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република 
България.  
Пълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение може да намерите тук.  
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.  
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/eleonora_negulova_neobhodima_e_dyrzhavna_strategiq_za
_malkiq_i_sreden_biznes/  
Брой думи: 410  
 
 
Резюме: Предложенията на кабинета „Орешарски― за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, коментира в ефира на Bulgaria On Air 
Елеонора Негулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес. Тя 
допълни, че има нужда от държавна политика за малките компании за следващите седем 
години.  
 
Заглавие: Елеонора Негулова: Необходима е държавна стратегия за малкия и среден 
бизнес  
Подзаглавие: Предложенията за облекчаване на регулаторните режими са спешни и 
краткосрочни мерки, коментира председателят на Националнoто сдружение за малък и среден 
бизнес  
Автор:  
Текст: Предложенията на кабинета „Орешарски― за облекчаване на регулаторните режими и 
обществените поръчки са спешни краткосрочни мерки, коментира в ефира на Bulgaria On Air 
Елеонора Негулова, председател на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес. Тя 
допълни, че има нужда от държавна политика за малките компании за следващите седем 
години.  
На първо място трябва да бъдат създадени общински и областни структури, които да 
разпределят ресурсите към бизнеса, коментира Негулова.  
„В момента имаме една хиперцентрализирана пирамидална структура в лицето на 
Икономическото министерство и на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и 
средни предприятия. Липсват онези звена на местно ниво, които да работят с бизнеса,― обясни 
Негулова. На второ място следва да бъде направена промяна на Закона за малките и средни 
предприятия, допълни председателят на Националнoто сдружение за малък и среден бизнес.  
Негулова е оптимист, че държавната стратегия може да бъде разработена до края на годината. 
„В момента има работни групи по конкретни мерки, които могат да бъдат приложени и към 
усвояването на средствата по програмата за Конкурентоспособност и иновации. Ако обаче 
не бъде приета подобна програма, ще търпим последиците следващите седем години,― 
категорична е Негулова.  
Тя допълни, че електронните общини ще улеснят работата на малкия и среден бизнес.  
„Необходими са и промени по облекчаване на редица данъчни закони, които да намалят 
тежестта върху бизнеса,― коментира Негулова. Тя даде за пример плащането на ДДС, което в 
момента се извършва при фактуриране на сделката. „Ако обаче фирмата няма оборотни 
средства, може да се наложи дори да тегли кредит за целта. Затова ние предлагаме това да се 
случва при плащането на сделката―, заяви председателят на Националнoто сдружение за 
малък и среден бизнес.  
Друг проблем пред малкия и среден бизнес е невъзможността за въвеждане на иновации.  
„В момента няма физически места, от където бизнесът може да черпи ресурси за иновации―, 
коментира Негулова. Тя допълни, че трябва да бъдат създадени структури, които да 
подпомагат бизнеса при документирането на иновацията. „На второ място идват фондовете, 
през които да се осигури финансирането. След две- три години да се прецени какъв процент от 
това финансиране да е безвъзмездно. По този начин държавата ще осъществи т.нар „споделен 
риск―, коментира Негулова и допълни, че целят процес следва да е съпътстван от консултатски 
фирми, които да съветват компаниите.  
Според нея политиците вече са осъзнали необходимостта да подпомагат малкия и среден 
бизнес. В България големите компании са едва 0.2% от всички. Останалите са малки и средни 
компании. В този смисъл цялата икономика е базирана на малкия и среден бизнес, коментира 
Негулова.  
От: Bulgaria On Air  
 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/eleonora_negulova_neobhodima_e_dyrzhavna_strategiq_za_malkiq_i_sreden_biznes/
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/eleonora_negulova_neobhodima_e_dyrzhavna_strategiq_za_malkiq_i_sreden_biznes/
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Дата: 01.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 47  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖.  
Харесвам · · Сподели  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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Дата: 01.07.2013  
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: ОИЦ Сливен представи новата  
ОП „Развитие на човешките ресурси― 2014-2020 г.  
Дейности, насочени към повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, 
осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството и социалното включване отново 
ще бъдат част от ОП „Развитие на човешките ресурси― 2014-2020 г. През новия програмен 
период ще продължат да се финансират дейности за повишаване квалификацията на 
безработни лица, интеграция на маргинализираните общности, както и за предоставяне на 
социални услуги и за създаване на социални предприятия.  
 
Заглавие: Областен информационен център Сливен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
ОИЦ Сливен представи новата  
ОП „Развитие на човешките ресурси― 2014-2020 г.  
Дейности, насочени към повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, 
осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството и социалното включване отново 
ще бъдат част от ОП „Развитие на човешките ресурси― 2014-2020 г. През новия програмен 
период ще продължат да се финансират дейности за повишаване квалификацията на 
безработни лица, интеграция на маргинализираните общности, както и за предоставяне на 
социални услуги и за създаване на социални предприятия.  
Това стана ясно по време на информационната среща с участие на представители на 
Сдружение „Читалища― – Сливен, която Областен информационен център Сливен организира 
за представяне на проекта на Програмата за периода 2014-2020 г.  
Заедно с ОП „Развитие на човешките ресурси―, през новия програмен период в страната ни ще 
се изпълняват още шест оперативни програми – ОП „Региони в растеж―, ОП „Добро 
управление―, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж―, ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура―, ОП „Околна среда― и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Към този 
момент текстовете на оперативните програми са все още в работен вариант.  
В рамките на срещата бяха обсъдени и теми, които ще бъдат представени при бъдещите срещи 
между ОИЦ Сливен и представители на Сдружение „Читалища―. Участниците заявиха интерес и 
желание от повече информация относно разработването на проектни предложения. Фазите на 
този процес – от идентифицирането на определен проблем през формулирането на проектната 
идея на кандидата въз основа на установените нужди, както и основните моменти при 
подготовката на необходимата документация, съгласно изискванията на Насоките или 
Указанията за кандидатстване по конкретната процедура, ще бъдат във фокуса на следващите 
информационни събития.  
 

 

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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637

