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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.7.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 37 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 32 

Общо за деня 39 

 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
7
/1

0
/2

0
1

3
 

Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.07.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Преди всички  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 11  
Брой думи: 1470  
 
 
Резюме: Тема: Усвояването на европарите  
Гост: Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по 
европейски програми  
До колко си взимаме поуки, в това отношение мисля, че може да търпим ужасно много критики. 
Една от тях е съвсем скорошна и аз просто имам голямо желание да кажа в момента в ефир, 
това е по отношение на настояща, действаща, отворена схема за прием на проекти, за 
внедряване на иновации в предприятията по програма „Конкурентоспособност", чиито срок 
изтича утре, за подаване на проектни предложения, но още в 10ч. са били променени част от 
документите за кандидатстване. Това е абсолютно недопустимо, в …, в който се обявява 
схемата до периода, в който се подават проектните предложения да настъпят вече промени, а 
пък един ден по-рано граничи с престъпление. 
 
Текст: Тема: Усвояването на европарите  
Гост: Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по 
европейски програми  
 
Водеща: Сигурно е, че в края на тази година България ще загуби европейски пари от 
изминаващия програмен период, потвърди вицепремиерът по еврофондовете Зинаида 
Златанова пред националното радио. Финансовата рамка е договорена, как да има по-добри 
програми за следващите години, това тя определи като основен приоритет в този момент и 
анонсира започването на мащабно проучване наречено „научени уроци от текущия програмен 
период“. Целта да бъдат избегнати грешки, правени до този момент. Какво е важно да се има 
предвид оттук нататък, разчитаме на, така, експертния поглед и мнение на г-жа Кристина 
Цветанска, тя е председател на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми. Здравейте г-жо Цветанска.  
Кристина Цветанска: Здравейте.  
Водеща: Кажете в началото добро ли беше програмирането на предишния период, вашето 
мнение, защото започвам с този въпрос, защото ето например вчера социалния министър каза, 
че ще загубим средства, защото за оставащите 6 месеца по една от програмите, по която работи 
неговото министерство „Развитие на човешките ресурси“ ще трябва да се усвоят толкова колкото 
за изминалите 4 години едва ли не.  
Кристина Цветанска: Ами вижте сега, значи не мисля че беше много добро програмирането на 
настоящия програмен период, но това е нормално, тъй като това е всъщност все пак първи за 
нас програмен период, който сме като членове на Европейския съюз, въпросът е, че програмите 
имат възможност да бъдат преоформени, променяни в хода на работа, когато се направят 
междинните оценки на програмите, да се видят къде са слабостите и съответно да се 
предприемат необходимите мерки, за да се подобри тяхното управление. До колко си взимаме 
поуки, в това отношение мисля, че може да търпим ужасно много критики. Една от тях е съвсем 
скорошна и аз просто имам голямо желание да кажа в момента в ефир, това е по отношение на 
настояща, действаща, отворена схема за прием на проекти, за внедряване на иновации в 
предприятията по програма „Конкурентоспособност", чиито срок изтича утре, за подаване на 
проектни предложения, но още в 10ч. са били променени част от документите за кандидатстване. 
Това е абсолютно недопустимо, в …, в който се обявява схемата до периода, в който се подават 
проектните предложения да настъпят вече промени, а пък един ден по-рано граничи с 
престъпление. Значи имаме променени декларации, имаме променен формуляр за 
кандидатстване, променен формат на бюджет, всички проекти вече са готови, те и без това са 
много сложни, проектите, които са за внедряване на иновации отнеха ужасно много усилия от 
страна както на кандидатите, така и на консултантите и сега всъщност ние трябва да 
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разопаковаме пакетите, да съберем кандидатите от цялата страна, да дойдат наново да си 
подпишат документацията. Давате ли си сметка за какво става въпрос, това е.  
Водеща: Да, на практика ще бъде ли възможно имайки предвид изтичащия срок?  
Кристина Цветанска: Ами не мога да кажа дали на 100% ще е възможно, има хора, които вече 
са заминали за почивка, за чужбина.  
Водеща: Добре каква е причината за това. Неподготвеност на, така, управляващите тези...  
Кристина Цветанска: Имаме страхотен хаос в администрацията със смените в правителството, 
страхотен хаос е в администрацията. Значи едно от нещата, което не се научихме да правим е 
да задържим администрацията, която се е обучила да управлява европейски средства, да не 
бъде сменена при смяна на всяко правителство. Последните шест месеца, ужасно в това 
отношение, да не говорим, че за мен голяма грешка на това правителство, че не посочи 
министър, който изцяло и само с управление на средства от Европейския съюз да се занимава. 
Не може г-жа Златанова да се занимава с толкова тежко министерство, като министерство на 
правосъдието и същевременно да наблюдава управлението на средствата по европейските 
фондове. Това е обречено на тотален провал, както се казва, мъртво родена е тази идея, нали тя 
е. Само искам да ви кажа, че аз не знам по коя програма колко пари ще се загубят, но това, което 
всеки трябва да си дава сметка към настоящия момент е, че следващите 2 години до края на 
2015г. ние трябва да платим 13 млрд. лева от този настоящ програмен период. Трябва да платим 
проекти и да ви кажа това е 13 млрд., платили сме 9 млрд. до момента, за колко там – 6 години, и 
за 2 години ни остават 13 млрд. лв. Това е огромна сума, нито, може би умишлено просто не се 
обръща внимание на това, не се афишира. За да можем да платим 13млрд. лв. до края на 2015г. 
това означава, ако трябва да го разпределим на месец – близо 450млн.лв. месечно да платим. 
Историческо погледнато към настоящия момент ние не плащаме повече от, плащаме около 200 и 
малко милиона лева. Ами, нещата са обречени на страхотен провал, наистина това е само за 
настоящия програмен период, а от догодина трябва да започнем да усвояваме и да харчим 
средства от следващия програмен период.  
Водеща: Т.е кашата ще стане още по-голяма, разбирам от думите ви.Ако нещата не се 
променят. Добре, понеже така или иначе анонсът беше, че трябва да бъдат научени уроци, вие 
казахте, че това е голям наш порок, никога не се учим от направените грешки, обаче.  
Кристина Цветанска: Ами в повечето случаи не се учим да.  
Водеща: Така. Ако трябва да формулирате в няколко подточки основните слабости, какво 
задължително трябва да бъде променено? Да бъде, да бъдат задържани тези експерти, които са 
научени в министерствата да работят по европроекти.  
Кристина Цветанска: Да.  
Водеща: Едното да речем.  
Кристина Цветанска: Едното. Второто, трябва да могат да се разглеждат проекти много по-
ускорено, отколкото към настоящия момент. По Програмата за развитие на селските райони от 
миналата година се почват едни проекти, които са входирани лято миналата година, сега е нали 
следващата година, една година не могат да се разгледат проекти. Там няма 150 човека 
постоянно, постоянен персонал, мисля, че са повече даже, но да речем 150 човека, които един 
проект се гледа 2-3 дни максимум, то не ти трябва повече време. За хора, които са с опит много 
бързо могат да разгледат един проект и да му видят…, да му видят и съответно и силните 
страни. Една година се точи това. Разбира се те, нали от фонд земеделие казват, „ами ние не 
можем да разглеждаме и да се включим в оценката, защото има неясни критерии, които 
министерство на земеделието не ни е, казвал като управлява точно как да ги прилагаме“ и 
прехвърлят топката от единия на другия. Подобно беше ситуацията с министерството на 
околната среда. Ужасно дълго време се разглеждаха проектите на общините, които 
кандидатстваха за изграждане на пречиствателна станция или конструкция на водната им 
инфраструктура. …идеята беше да се подпомагат социални общини в процес на подготовка на 
техните проекти, ами това предложение се продължаваше също …и нещо. Не че това е, нещо, 
което трябва да престане да се случва. Не може един проект да се гледа 1 година и да очакваме, 
че ще…  
Водеща: По бързи процедури, смятате, че има капацитет, т.е. хората са достатъчни, въпросът е.  
Кристина Цветанска: Не знам до колко са мотивирани, не знам до колко ще са спокойни да 
взимат експертни решения. Аз …фактът, че администрацията се подменя толкова често, просто 
според мен хората много ги е страх и съответно може би не са мотивирани достатъчно, че да 
взимат експертно решение и да не прехвърлят отговорността върху бенефициента, защото те, за 
да, как да кажа, за да не се налага да защитават някаква кауза, нали и някакво становище 
измислят всякакви документи и допълнителни доказателства, които всеки бенефициент трябва 
да им представи, за да може нали те да са чисти.  
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Водеща: Да. Ще кажете ли тези неща на вицепремиера, имайки предвид тази процедура, която е 
задвижена.  
Кристина Цветанска: Разбира се.  
Водеща: По събиране на оценки и на това как са се случвали нещата до този момент.  
Кристина Цветанска: разбира се, ние освен това.  
Водеща: за да бъде променена ситуацията оттук нататък.  
Кристина Цветанска: Ние сме алармирали вицепремиера още преди 1 месец, специално за 
това, за което ви казах, нали, риск от загуба на толкова много средства, изпратили сме и писмо с 
желание за среща, така че надявам се да бъде.  
Водеща: Но още не е имало такава среща, разбирам от думите ви.  
Кристина Цветанска: Не още, все още. Другото нещо, което, нали, за да могат да се ускорят 
разплащанията по програмата, трябва да се помисли за работещ механизъм за плащане на 
авансово на всички…В момента ние увеличаваме размеря на авансовото плащане, но що се 
отнася до частните клиенти, фирми и частни лица, те не могат да го ползват, тъй като трябва да 
представят банкова гаранция в размер на поне 100% от размера на исканото авансово плащане 
на всички …Това е неработещ механизъм, трябва да се мисли върху … реално да има ефект.  
Водеща: дано, дано се вслушат във вашите съвети, защото те са съвети дадени от опита, който 
имате от конкретната си работа. Аз ви благодаря, че ни отделихте от времето си. Кристина 
Цветанска, председателя на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.  
Кристина Цветанска: Дочуване.  
9.08 ЧАСА  
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Дата: 09.07.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 16.30 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: 3.Новина  
След като направи множество рокади в енергийните дружества, министърът на енергетиката 
Драгомир Стойнев започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни 
предприятия вече временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, която смени Никола 
Стоянов като ръководител на ведомството.  
 
Текст: 3.Новина  
След като направи множество рокади в енергийните дружества, министърът на енергетиката 
Драгомир Стойнев започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни 
предприятия вече временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, която смени Никола 
Стоянов като ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени 
скандално известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова. Марта Младенова информира.  
Репортер: За рокадите бе съобщено късно снощи, а аргументацията на Драгомир Стойнев за 
смяната на Никола Стоянов е:  
Драгомир Стойнев: Той е от 3-4 месеца, но това, което свършил досега ясно показва, че няма как 
да работим заедно.  
Репортер: Стоянов смени на поста Марияна Велкова, която стана известна с раздаването на 
бонуси в агенцията, въпреки че именно ведомството бе в основата на проблемите по ОП 
Конкурентоспособност. Предишните управляващи дори отнеха статута на агенцията, 
ръководена от Велкова, като междинно звено по програмата. Според Драгомир Стойнев и 
новият шеф не е успял да постигне успех в агенцията, въпреки че функциите й бяха значително 
намалени.  
Драгомир Стойнев: Има няколко доклада, които категорично показват, че той не си върши 
работата както трябва и считам, че на този етап всички малки и средни предприятия не са 
доволни от това, което върши агенцията. И считам, че е необходимо да има програма.  
Репортер: Временно изпълняващата длъжността Богдана Ваташка-Анави има икономическо 
образование и дългогодишен опит в администрацията.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.07.2013  
Източник: в. Монитор  
Страница: 14,15  
Брой думи: 1333  
 
 
Резюме: Визитка: Проф. д-р Карен Джамбазов, изп. директор на УМБАЛ “Св. Георги" - Пловдив: 
Здравната каса не спазваше правилата 
Други големи проекти са по ОП “Конкурентоспособност", като единият е за 2 800 000 лева, а 
вторият е за още 3 200 000 лева, като в единия участва и Медицинският университет в Пловдив. 
От тях 50% са собствени средства на болницата. Тези два проекта оформят свръхмодерен 
интегрален център за хирургия на глава и шия. Оборудвали сме за 200 000 лева зала за 
миниинвазивна ендоскопска хирургия. 
 
Заглавие: Проф. д-р Карен Джамбазов, изп. директор на УМБАЛ “Св. Георги" - Пловдив: 
Здравната каса не спазваше правилата  
Подзаглавие: Кандидати за медицински сестри и анестезиолози няма  
Автор: Ели Крумова  
Текст: Визитка:  
Магистър по медицина - ВМИ Пловдив 1991 г.  
Специалност УНГ - ВМИ София 1995 г.  
Придобита научна степен доктор по медицина през 2001 г.  
Специализации:  
1.10.1995-31.7.1996 г. - стипендия на Немската служба за академичен обмен. Германия - град 
Фулда, Клиника по УНГ болести и пластична хирургия  
1.10.1996-30.11.1996 г. - втора специализация в същата клиника. Курс “Тумори на главата и 
шията", гр. Майнц, Германия  
- Проф. Джамбазов, с 25% бе намален бюджетът на УМБАЛ “Св. Георги" за 2013 г. по новата 
методика на НЗОК. Още през февруари казахте, че болницата е вече с изразходван лимит за 
тримесечието и че дори да ви бъде платено на 100% за извършваната дейност, работата в 
клиниките през следващите месеци ще бъде затруднена. Как стои този проблем с днешна дата?  
- Опасението на всички болнични директори, включително и нашето, бе, че новата методика 
лимитира значително средствата, които би трябвало да получаваме. Но искам да поясня, че това 
са средства, които изработваме. И една огромна болница, каквато е университетската в 
Пловдив, няма как да спре, за да се съобразява с някакъв лимит. За щастие, вследствие на 
всички проведени преговори, към днешна дата не съм забелязал здравната каса да спазва 
собствената си методика. Де факто получаваме изплащане на всички суми, които сме 
изработили. Разбира се, все още имаме едни 300 000 лева, които са надлимитна дейност за май, 
но които очакваме да бъдат заплатени след освобождаване на средства от резерва и след 
заседание на Надзорния съвет на касата.  
- Изразихте опасения, че средствата за интензивни грижи са намалени наполовина за тази 
година, а това е предпоставка за трупане на нови дългове.  
- Точно така е. По принцип, когато дейността на болницата не се заплаща адекватно, винаги се 
трупат нови дългове. Още повече че на обществеността е ясно, че не всички дейности са 
оценени адекватно, както по отношение на интензивните грижи, така и по отношение на 
стойността на самите клинични пътеки. А така също, че себестойността на една услуга от този 
тип в огромна болница е много по-висока в сравнение със себестойността на същата услуга в по-
малка болница. Затова уеднаквяването на заплащането невинаги е най-добрият начин да се 
остойностяват услугите. И ние ежегодно трупаме загуби основно от спешна помощ и интензивни 
грижи.  
- Наследихте университетската болница с огромни дългове, които започнаха да се топят през 
годините. Каква е формулата?  
- Поехме лечебното заведение в един много труден момент. Това беше през лятото на 2010 г., 
когато също имаше проблем с НЗОК и бяха генерирани доста голям брой дългове. В тях имаше 
както общи задължения на болницата, така и основно просрочени задължения. Всъщност 
основният критерий за това какво е здравето на едно лечебно заведение са просрочените 
задължения. Защото голямата болница непрекъснато влага средства, тоест поема задължения, 
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но в крайна сметка е важно дали ги изплаща навреме. Как стоят нещата по отношение на 
просрочените задължения? През 2009-2010 година те са се движили между 13 млн. лева и 19 
млн. лева, колкото бяха достигнати през юни 2010 г. Това автоматично води до проблеми с 
доставчици на лекарства и консумативи; до дела, които започват да се водят; до запориране на 
сметки. Ситуацията беше много тревожна. Имаше тогава дълг и към персонала на болницата. 
Към онзи момент не се изплащаха редовно работните заплати, което беше предизвикало и 
голямо напрежение. В момента нещата стоят по различен начин. Първо ние нямаме проблеми 
със запорирани сметки. Нямаме висящи дела. Имаме изключително точни взаимоотношения с 
доставчиците на консумативи и лекарства. Провеждаме над 60-70 обществени поръчки годишно 
и на практика завършихме 2012 г. с 8 милиона лева просрочени задължения. Можете да 
направите сами сметка какъв положителен скок е тази цифра. Разбира се, това е вследствие на 
така нар. програма за оздравяване на лечебното заведение. За 2013 г. сме поели ангажимент да 
намалим с още поне милион и половина тези просрочени задължения.  
- Проблемът с кадрите, най-вече анестезиолози и медицински сестри, стои във всички болници. 
Как задържате кадърните специалисти?  
- Изключително трудно е да задържиш способни, можещи хора в условията на сравнително 
ниското в сравнение с други лечебни заведения или в чужбина, заплащане. По отношение на 
анестезиолозите и медицинските сестри положението е много сериозно. Имаме голям брой 
незаети щатни бройки за сестри. Всеки месец пускаме обяви да набираме кадри, но за 
съжаление кандидати няма. Същото е положението и с анестезиолозите. С това трудно можем 
да се преборим. Разбира се, имаме клиники с добри финансови резултати, които се ръководят 
правилно. Мога да отбележа като положителен ефект нарастването броя на клиниките с 
положителен финансов резултат. Ако през 2010 г. те бяха само 10, в момента имаме около 25 от 
общо 35 клиники на печалба. Това означава, че самите клиники са дисциплинирани и работят 
много по-добре и ефективно. Това автоматично води до подобряване в заплащането на 
персонала. Но за съжаление имаме и клиники, при които няма как да има такава ефективност, 
защото стойността на клиничните пътеки за тях е много ниска. Например - клиниките по 
пулмология или неврология. Има пътеки, които са толкова евтини, че на практика само две 
изследвания изразходват стойността им. В България в момента заплащането на медицинските 
кадри е в зависимост от прихода на болницата.  
- Каква е вашата визия за клиничните пътеки, които принуждават редовите лекари да лавират и в 
диагнозите включително?  
- Моето лично мнение е, че клиничните пътеки не са точният инструмент за отчитане на 
положения труд. Те в никакъв случай не отчитат тежестта на заболяването. Не отчитат 
спецификата на конкретния пациент и необходимостта от обем от различни диагностични и 
терапевтични мерки. Ако стойността на един болен е например 1000 лева в тази болница, то в 
друга може да е 500 лева. Тук идват най-тежкоболните от цяла Южна България и на практика те 
струват страшно много пари. Конкретен пример е болен с изгаряне 70%, който струва на 
болницата 120 000 лева, а получаваме 9000 лева от здравната каса.  
Няма никакъв механизъм, който да компенсира тази огромна разлика. Обект на финанси и на 
стратегия в здравеопазването е как да бъде заплатена болничната помощ - дали да бъде с 
клинични пътеки, или да се премине към друг механизъм. В крайна сметка трябва да се прави 
разлика за тежестта на пациента и за обема работа. Защото иначе получаваме нелоялна 
конкуренция, когато по-леко болни отиват в други лечебни заведения, а тежкоболните са тук и 
това трупа дългове.  
- Какви са инвестициите и по какви проекти работи университетската болница в Пловдив?  
- През последните 2 години в болницата са инвестирани 21 млн. лева в апаратура, които са 
изцяло собствени средства. Три години подред успяваме да завършваме на печалба - имаме 
около 400 000-450 000 лева печалба ежегодно. Намалили сме просрочените задължения двойно. 
Задържаме нивото на общите задължения, в които влизат и инвестициите де факто. Имаме 6 700 
000 лева инвестиция по проект по ОП “Регионално развитие" на МЗ, с които изцяло обновяваме 
Центъра по образна диагностика. Тук идват модерен магнитен резонанс, скенер, дигитални и 
рентгенови апарати, ехографи, видеотехника. Всичко това се случва сега - апаратите са вече 
монтирани и очакваме да бъдат пуснати в употреба в следващите 1-2 месеца. Други големи 
проекти са по ОП “Конкурентоспособност", като единият е за 2 800 000 лева, а вторият е за 
още 3 200 000 лева, като в единия участва и Медицинският университет в Пловдив. От тях 50% 
са собствени средства на болницата. Тези два проекта оформят свръхмодерен интегрален 
център за хирургия на глава и шия. Оборудвали сме за 200 000 лева зала за миниинвазивна 
ендоскопска хирургия. Имаме проект по “Човешки ресурси" за около 300 000 лева, с който 
облагородихме околните пространства на болницата. Очакваме в началото на следващата 
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година при нас да бъде разположен третият в държавата позитронно-емисионен томограф, който 
ще даде изключително добра диагностика на онкозаболявания. Центърът за трансплантации на 
практика е готов, завършихме го със собствени средства и вече е в състояние да работи.  
- Остава ли ви време да оперирате?  
- Да, остава ми. За съжаление това трябва да става обикновено късно вечер, когато нямам 
толкова много административни ангажименти или понякога при сложен случай оперирам в 
Клиниката по уши, нос и гърло. Това са обикновено съвместни операции с неврохирурзи или 
типично тежки случаи, които изискват по-сериозна намеса. Случва се поне няколко пъти месечно.  
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Дата: 10.07.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: Само един ден преди крайния срок за подаване на проекти по схемата "Внедряване на 
иновации в предприятията" по ОП "Конкурентоспособност" управляващият орган променя 
формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване, жалват се от Българската асоциация на 
консултантите по европейски програми.  
 
Заглавие: Нови правила за европари гневят бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Само един ден преди крайния срок за подаване на проекти по схемата "Внедряване на 
иновации в предприятията" по ОП "Конкурентоспособност" управляващият орган променя 
формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване, жалват се от Българската асоциация на 
консултантите по европейски програми. Това е неуважително отношение към фирмите, посочват 
от асоциацията в писмо до вицепремиера Зинаида Златанова. Промените внасят притеснение 
сред бизнеса, как ще бъдат оценявани стотиците проекти, които са подадени със старите 
формуляри. От съобщение на сайта на ОП "Конкурентоспособност" обаче става ясно, че 
подадените вече документи няма да бъдат отхвърляни, а служителите в управляващия орган ще 
нанесат сами корекциите. Може да бъде поискана и допълнителна информация от кандидатите, 
без да се отхвърлят проектите.  
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Дата: 10.07.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: Промяна в последния момент на документите за кандидатстване по една от схемите на 
европрограмата "Конкурентоспособност" изнерви бизнеса. Министерството на икономиката и 
енергетиката реши да смени три от формулярите ден преди крайния срок за подаване на 
проектите за внедряване на иновации. Изменението се налага заради приети от правителството 
промени още през юни.  
 
Заглавие: Променят в последния момент правила за парите от Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Промяна в последния момент на документите за кандидатстване по една от схемите на 
европрограмата "Конкурентоспособност" изнерви бизнеса. Министерството на икономиката и 
енергетиката реши да смени три от формулярите ден преди крайния срок за подаване на 
проектите за внедряване на иновации. Изменението се налага заради приети от правителството 
промени още през юни.  
Асоциацията на консултантите по европроекти възразява в писмо, че нещата се променят в 
последния момент, което може да повлияе на оценяването на подадените по стария ред проекти. 
Министерството отговори чрез сайта си, че два от променените формуляри ще се оправят от 
администрацията, фирмите обаче ще трябва да подават наново декларации дали са малки или 
средни.  
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Дата: 10.07.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов беше сменен изненадващо само четири 
месеца след назначаването му на поста. Заповедта на министъра на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев е в сила от 8 юли. Мястото на Стоянов се поема от Богдана Ваташка-Анави, 
която ще изпълнява длъжността изпълнителен директор до евентуалното назначаване на 
постоянен ръководител на агенцията. Официални мотиви за отстраняването на Стоянов липсват, 
но според министъра той не си е вършел работата и фирмите са били недоволни от него. Като се 
има предвид обаче краткото време, за което Стоянов беше директор, причината за решението 
най-вероятно е свързана с кадровите промени, предприети от правителството.  
 
Заглавие: Агенцията за малките и средните предприятия пак с нов директор  
Подзаглавие: Никола Стоянов беше сменен само четири месеца след назначаването му  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов беше сменен изненадващо само четири 
месеца след назначаването му на поста. Заповедта на министъра на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев е в сила от 8 юли. Мястото на Стоянов се поема от Богдана Ваташка-Анави, 
която ще изпълнява длъжността изпълнителен директор до евентуалното назначаване на 
постоянен ръководител на агенцията. Официални мотиви за отстраняването на Стоянов липсват, 
но според министъра той не си е вършел работата и фирмите са били недоволни от него. Като се 
има предвид обаче краткото време, за което Стоянов беше директор, причината за решението 
най-вероятно е свързана с кадровите промени, предприети от правителството.  
Новият директор на ИАНМСП не е нов за агенцията. От май миналата година досега Анави е 
била началник-отдел "Проектен цикъл", а от март до май 2013 г. е изпълнявала и задълженията 
на директор на дирекция "Програми и проекти" в ИАНМСП. Има 16 години опит в държавната 
администрация. Кариерата й започва в тогавашното Министерство на търговията и туризма. 
Заема експертни длъжности в дирекциите, които отговарят за предприсъединителните фондове 
на ЕС и управлението на международните донорски програми в икономическото министерство. 
От 2010 г., докато поема отдела "Проектен цикъл" в агенцията, е държавен експерт в главна 
дирекция "Конкурентоспособност и иновации". От същата година е и национален координатор на 
инициативата "Еврика" и съвместната програма "Евростарс". Анави е завършила международни 
икономически отношения в УНСС. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency и Japan Productivity Center for SocioEconomic Development в Токио и в Joint 
Vienna Institute във Виена, както и в Международния валутен фонд, Световната банка, ЕБВР и 
ОИСР.  
Смяната на Стоянов е неочаквана както заради краткия срок, за който беше начело на агенцията, 
така и заради активността му през няколкото месеца, през които беше изпълнителен директор. 
Тъй като влезе в държавната администрация от частния сектор, той създаваше впечатление за 
предприемчив човек с ясна представа и идеи как може да се подобри връзката между бизнеса и 
държавата. Опитът му е именно в сферата на насърчаването на експорта и 
интернационализацията. Това е профилът на консултантската фирма "Лотсе", на която той е 
основател и съдружник от 2004 г. Дружеството има офиси в Италия, Турция и Румъния и е 
партньор за Югоизточна Европа на национални агенции за подкрепа на експорта в редица 
държави. От март тази година, когато Никола Стоянов беше назначен за директор на ИАНМСП, 
като съдружник в "Лотсе" е влязъл Румен Николов Стоянов, показва справка в системата ДАКСИ. 
Във вторник Никола Стоянов не вдигаше мобилния си телефон.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.07.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/07/09/smeniha-shefa-na-agenciiata-za-malki-i-sredni-
predpriiatiia.193173  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
 
Заглавие: Смениха шефа на Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Драгомир Стойнев назначи Богдана Ваташка за временно изпълняващ 
длъжността  
Автор:  
Текст: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – междинно звено по 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.  
В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен цикъл“, като от март до май 
2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми и проекти“ в Агенцията за 
малките и средните предприятия. Също така е национален координатор на инициативата 
ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната 
администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
По-късно днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев коментира, че 
„няколко доклада категорично показват, че Никола Стоянов не си върши работата както трябва“, 
съобщава БТА.  
"Бившият изпълнителен директор заема поста от три-четири месеца. Това, което досега е 
свършил, ясно показва, че няма как да работим заедно", е заявил министърът.  
Според него „всички малки и средни предприятия не са доволни от това, което върши агенцията 
и е необходимо да има промяна“.  
 

http://www.dnes.bg/business/2013/07/09/smeniha-shefa-na-agenciiata-za-malki-i-sredni-predpriiatiia.193173
http://www.dnes.bg/business/2013/07/09/smeniha-shefa-na-agenciiata-za-malki-i-sredni-predpriiatiia.193173
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/07/09/2099610_vremenen_shef_oglavi_agenciiata_za_malki_i_sred
ni/#comments  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: От 8 юли временно изпълняват длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, се разбира от публикация на сайта на ведомството. За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
 
Заглавие: Временен шеф оглави Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 8 юли временно изпълняват длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, се разбира от публикация на сайта на ведомството. За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
Според официалната й визитка тя е завършила международни икономически отношения в 
Университета за национално и световно стопанство, София. Има допълнителна квалификация в 
Japan International Cooperation Agency, Tokyo и Japan Productivity Center for Socio-Economic 
Development – Токио, Япония и в Joint Vienna Institute, Wien, Международния валутен фонд, 
Световна банка, ЕБВР, ОИСР – Виена, Австрия. Започва трудовата си кариера в Министерството 
на търговията и туризма. Последователно заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи 
за предприсъединителните фондове на ЕС и управлението на международни донорски програми 
в Министерството на икономиката и енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД 
"Конкурентоспособност и иновации" – Междинно звено по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 
2013 г. е началник отдел "Проектен цикъл", като от март до май 2013 г. изпълнява и 
задълженията на директор на дирекция "Програми и проекти" в Агенцията за малки и средни 
предприятия. Досега е била нционален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместната 
програма Евростарс от 2010 г.  
В съобщението на сайта на агенцията не се посочват мотивите за отстраняването на предишния 
изпълнителен директор. За такъв в средата на март на поста беше назначен Николай Стоянов 
със заповед на министъра на икономиката в оставка Делян Добрев.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/07/09/2099610_vremenen_shef_oglavi_agenciiata_za_malki_i_sredni/#comments
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/07/09/2099610_vremenen_shef_oglavi_agenciiata_za_malki_i_sredni/#comments
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Министерство-на-малките-и-средни-предприятия-
_l.a_i.458915_at.1.html  
Брой думи: 615  
 
 
Резюме: Сдружението, което представлява малкия бизнес, изготви пакет от предложения към 
правителството. Заместник-министър, а впоследствие и министерство на малкия и среден бизнес 
– това е едно от исканията на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. На събитие, 
провело се днес (9 юли 2013 г.), оттам презентираха пакета от мерки за подпомагане на този 
сектор от икономиката, който възнамеряват да предложат на правителството.  
 
Заглавие: Министерство на малките и средни предприятия?  
Подзаглавие: Сдружението, което представлява малкия бизнес, изготви пакет от предложения 
към правителството 
Автор:  
Текст: Заместник-министър, а впоследствие и министерство на малкия и среден бизнес – това е 
едно от исканията на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. На събитие, провело 
се днес (9 юли 2013 г.), оттам презентираха пакета от мерки за подпомагане на този сектор от 
икономиката, който възнамеряват да предложат на правителството. От сдружението са на 
мнение, че в голямата си част социалните мерки, предложени от премиера Пламен Орешарски, 
няма да помогнат за решаването на множеството проблеми в сферата на малките и средните 
предприятия (МСП).  
Така например не са формулирани никакви предварителни и последващи условия, които да 
регламентират отпускането на средства за подпомагане на фирмите. „В крайна сметка това ще 
се превърне в раздаване пари на избирателите“, коментираха членовете на сдружението.  
Говорейки за сваляне на административната тежест, смятат те, няма никакви индикатори с колко 
точно ще се олекоти тя. От друга страна някои от мерките за хармонизация на дейността на 
малките предприемачи усложняват, респективно оскъпяват, процесите на производство, 
обвързвайки ги с нови изисквания и документи. Този аспект беше обобщен по следния начин: 
"Малкият бизнес смята, че е по-добре краставиците да са евтини, вместо прави“.  
В същото време достъпът до финансиране на малкия бизнес е затруднен и административно 
утежнен. Това важи особено за стартиращите фирми и и такива, учредени от млади 
предприемачи, допълват от Националното сдружение негативната статистика.  
Друг проблем е, че малките и средните предприятия не са представени в диалога с 
правителството. От сдружението определят нормативната уредба за това като рестриктивна за 
съответните работодателски организации – например срещу една голяма компания член с 500 
наети лица работодателската организация на малкия бизнес трябва да осигури 100 члена микро- 
или малки предприятия със средно 5 заети лица.  
Решенията  
Най-важното според сдружението, което обединява малкия бизнес, е да се създаде интегрирана 
и функционираща система, която да провежда националните и регионални политики за 
насърчаване на фирмите. "Йерархията е хиперцентрализирана и липсват регионални, областни 
и общински звена, които да децентрализират политиките и да дават обратна връзка от страна на 
бизнеса“, се казва в мотивите към предложенията. Възможно решение е създаването на 
публично-частни партньорства, изградени по принципите на подхода ЛИДЕР. Тази система 
трябва да е ресурсно осигурена с финансиране от бюджета на централно, регионално и 
областно ниво. На общинско ниво подпомагането трябва да става чрез оперативни програми 
като ОП „Конкурентоспособност и иновации“ или Програмата за развитие на селските  
райони (ПРСР).  
Друго предложение е за промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Според сдружението 
той трябва да бъде редактиран по такъв начин, че да се ограничи участието на офшорни 
средства и да се насърчи даването на малки поръчки на малки и средни фирми.  
Съществуват много начини да се намали административната тежест за малкия бизнес. Така 
например, без да се създава нов нормативен документ, биха могли да се слеят някои публични 
регистри и по този начин да се избегнат множеството такси, идващи от прехвърлянето на 
документи от звено в звено.  
От Националното сдружение на малкия и средния бизнес коментираха и функцията на 
Българската банка за развитие (ББР), на която предстои да бъдат отпуснати 1 милион лева 

http://www.econ.bg/Новини/Министерство-на-малките-и-средни-предприятия-_l.a_i.458915_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Министерство-на-малките-и-средни-предприятия-_l.a_i.458915_at.1.html
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държавни средства. Според тях е необосновано в нея да се влага този голям ресурс, преди да се 
направи отчет на резултатите от вече инвестираните от предишния кабинет 500 милиона лева – 
как те са подобрили кофинансирането и префинансирането на проектите на бизнеса по 
оперативните програми. Според сдружението банката има потенциал да стане полезен за 
бизнеса орган, но за целта е необходима децентрализация на структурата. Биха могли да бъдат 
изградени общински звена, които да играят ролята на общински кредити на ББР.  
Друго настояване е за изготвянето на Закон за управление на средствата от еврофондовете. 
Съществува идея за създаването на кредитно-гаранционни фондове, които да работят за едно  
ефикасно префинансиране на проектите на фирмите – практика, която е отдавна позната на 
другите европейски страни.  
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Смениха-шефа-на-Агенцията-за-малки-и-средни-
предприятия_l.a_i.458869_at.1.html  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Ваташка ще заеме мястото на Николай Стоянов, който беше назначен от бившия 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. В публикуваната информация 
не са посочени мотиви за отстраняването на досегашния шеф на ИАНМСП. Заповедта не е 
отразена на страницата на МИЕ.  
 
Заглавие: Смениха шефа на Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Със заповед на икономическия министър Богдана Ваташка-Анави заменя Николай 
Стоянов  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев издаде заповед за смяна 
на директора на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМС). Считано от вчера (8 юли 2013 г.) и. д. изпълнителен директор е Богдана Ваташка-
Анави, е публикувано в сайта на агенцията. Ваташка ще заеме мястото на Николай Стоянов, 
който беше назначен от бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. В публикуваната информация не са посочени мотиви за отстраняването на досегашния 
шеф на ИАНМСП. Заповедта не е отразена на страницата на МИЕ.  
Новият изпълнителен директор заема през годините различни експертни длъжности в сферата 
на икономиката. Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма, като 
последователно заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за 
предприсъединителните фондове на Европейския съюз (ЕС) и управлението на международни 
донорски програми в Министерството на икономиката и енергетиката. Работи по оперативните 
програми за конкурентоспособност, като в периода март-май 2013 г. ръководи дирекция 
"Програми и проекти" в ИАНМСП. Има 16-годишен опит в държавната администрация.  
"През последната година се сменят няколко изпълнителни директори на агенцията, което е много 
показателно“, коментираха в рамките на събитие от Националното сдружение на малкия и 
среден бизнес новото назначение. Запитани какво може да се очаква от работата на Богдана 
Ваташка, оттам заявиха, че тази информация е нова и за тях.  
Поредицата от назначения обаче потвърждава, че самата агенция няма много ясни функции и 
новият изпълнителен директор, независимо от намеренията си, не разполага с необходимите 
правомощия, за да помогне на малките и средни предприятия, посочиха от Националното 
сдружение. Те настояват със законови промени да се увеличи тежестта върху ИАНМСП от 
гледна точка на функции и отговорности.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Смениха-шефа-на-Агенцията-за-малки-и-средни-предприятия_l.a_i.458869_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Смениха-шефа-на-Агенцията-за-малки-и-средни-предприятия_l.a_i.458869_at.1.html
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bogdana-vatashka-vremenno-shte-rykovodi-
agenciiata-za-malki-i-sredni-predpriiatiia,153943/  
Брой думи: 217  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
 
Заглавие: Богдана Ваташка временно ще ръководи Агенцията за малки и средни 
предприятия  
Подзаглавие: Тя е назначена със заповед на министъра на икономиката Драгомир Стойнев на 8 
юли 2013 година  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – 
междинно звено по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен 
цикъл“, като от март до май 2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми 
и проекти“ в Агенцията за малките и средните предприятия. Също така е национален 
координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс от 2010 г. Има 16-
годишен опит в държавната администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bogdana-vatashka-vremenno-shte-rykovodi-agenciiata-za-malki-i-sredni-predpriiatiia,153943/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bogdana-vatashka-vremenno-shte-rykovodi-agenciiata-za-malki-i-sredni-predpriiatiia,153943/
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/v-posledniia-moment-novi-usloviia-za-kandidatstvane-po-
evroproekti,153969/  
Брой думи: 215  
 
 
Резюме: Малко преди крайния срок за подаване на проекти по схемата за внедряване на 
иновации в предприятията по ОП "Конкурентоспособност", Управляващият орган на програмата – 
икономическото министерство, променя формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване.  
Това се твърди в становище на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми (БАКЕП).  
 
Заглавие: В последния момент нови условия за кандидатстване по европроекти  
Подзаглавие: Промените са козметични, но се проявява неуважително отношение към фирмите, 
според БАКЕП  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Малко преди крайния срок за подаване на проекти по схемата за внедряване на иновации 
в предприятията по ОП "Конкурентоспособност", Управляващият орган на програмата – 
икономическото министерство, променя формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване.  
Това се твърди в становище на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми (БАКЕП).  
Въпросът е как ще бъдат оценявани стотиците проекти, подготвени по условия, които са били 
валидни в продължение на 58 дни от 60-те дни, предоставени за подготовка на проекти, посочват 
от организацията.  
Промените, обявени на сайта на програмата с дата 8 юли 2013 г., представляват нови 
формуляри, в които са поправени козметични грешки. Но един ден преди крайния срок всички 
кандидатстващи фирми трябва да преработят пакета с документи, посочват от БАКЕП.  
БАКЕП призовава Управляващия орган да предприеме действия, които да не поставят в риск 
кандидатурите на фирми, които са внесли и ще внесат проектите си до крайния срок – 10 юли, 
както и в бъдеще условията в рамките на програмата да не се променят след обявяването на 
схемите.  
На сайта на ОП "Конкурентоспособност" действително са публикувани промени във 
формулярите, показа проверка на Investor.bg. Там обаче се твърди, че ако фирмите са подали 
документи по старите образци, оценителната комисия по процедурата служебно ще направи 
корекции, без да се отхвърля проектът.  
Според БАКЕП обаче с промените се проявява неуважително отношение към фирмите-
кандидати.  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/v-posledniia-moment-novi-usloviia-za-kandidatstvane-po-evroproekti,153969/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/v-posledniia-moment-novi-usloviia-za-kandidatstvane-po-evroproekti,153969/
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73011  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
 
Заглавие: Агенцията за малки и средни предприятия с нов временен шеф  
Подзаглавие:  
Автор: Марта Младенова  
Текст: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
За рокадите бе съобщено късно снощи, а аргументацията на Драгомир Стойнев за смяната на 
Никола Стоянов е, че ръководи агенцията от три-четири месеца, но свършеното ясно показвало 
на министъра, че няма как да работят заедно.  
Стоянов смени на поста Марияна Велкова, която стана известна с раздаването на бонуси в 
агенцията, въпреки че именно ведомството бе в основата на проблемите по програма 
„Конкурентоспособност”. Предишните управляващи дори отнеха статута на агенцията, 
ръководена от Велкова, като междинно звено в програмата. Според Драгомир Стойнев и новият 
шеф не е успял да постигне успех в агенцията, въпреки че функциите й бяха значително 
намалени. Има няколко доклада, които категорично показват, че той не си върши работата както 
трябва и считам, че на този етап всички малки и средни предприятия не са доволни от това, 
което върши агенцията, каза министърът.  
Временно изпълняващата длъжността Богдана Ваташка-Анави има икономическо образование и 
дългогодишен опит в администрацията.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73011
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/шеф-на-държавна-агенция-уволнен-заради-недоволство-на-
малкия-и-среден-бизнес-news208644.html  
Брой думи: 315  
 
 
Резюме: Изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия 
(АНМСП) Никола Стоянов е бил уволнен, тъй като няколко доклада категорично показвали, че 
той не си вършел работата както трябва, и всички малки и средни предприятия в страната не 
били доволни от дейността на агенцията. Това обясни пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев относно отстраняването на назначения през март 
от тогавашния министър Делян Добрев шеф на АНМСП, станало известно от публикация на 
сайта на агенцията.  
 
Заглавие: Шеф на държавна агенция уволнен заради недоволство на малкия и среден 
бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия 
(АНМСП) Никола Стоянов е бил уволнен, тъй като няколко доклада категорично показвали, че 
той не си вършел работата както трябва, и всички малки и средни предприятия в страната не 
били доволни от дейността на агенцията. Това обясни пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев относно отстраняването на назначения през март 
от тогавашния министър Делян Добрев шеф на АНМСП, станало известно от публикация на 
сайта на агенцията.  
Според информацията, която не е подадена от икономическото ведомство, от 8 юли временно 
изпълняващ длъжността директор на Агенцията за малки и средни предприятия е Богдана 
Ваташка-Анави. Заповедта на Стойнев за това е издадена на 5 юли.  
Ваташка-Анави е съпруга на началника на отдел "Предприемачество", дирекция "Икономическа 
политика", в икономическото министерство Ели Анави, твърдят служители на ведомството, 
според които двамата са в ситуация, в която съпругът трябва да кнотролира съпругата си.  
Според официалната визитка на новия шеф на АНМСП тя е завършила международни 
икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, София. Има 
допълнителна квалификация в Japan International Cooperation Agency, Tokyo и Japan Productivity 
Center for Socio-Economic Development – Токио, Япония и в Joint Vienna Institute, Wien, 
Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – Виена, Австрия. Започва 
трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно заема 
експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на ЕС и 
управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД "Конкурентоспособност и иновации" – 
Междинно звено по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник отдел "Проектен цикъл", като от март 
до май 2013 г. изпълнява и задълженията на директор на дирекция "Програми и проекти" в 
Агенцията за малки и средни предприятия. Досега е била национален координатор на 
инициативата ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс от 2010 г.  
 

http://www.mediapool.bg/шеф-на-държавна-агенция-уволнен-заради-недоволство-на-малкия-и-среден-бизнес-news208644.html
http://www.mediapool.bg/шеф-на-държавна-агенция-уволнен-заради-недоволство-на-малкия-и-среден-бизнес-news208644.html
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14388033  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационни 
срещи в градовете Кюстендил и Дупница на тема: „Европейските фондове в подкрепа на 
бизнеса“.  
 
Заглавие: „Европейските фондове в подкрепа на бизнеса“ е темата на срещи , 
организирани от ОИЦ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационни срещи 
в градовете Кюстендил и Дупница на тема: „Европейските фондове в подкрепа на бизнеса“. 
Програмата на събитията включва представяне на новите моменти по процедура „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“, ПМС 69/ 11 март 2013 г., проекта на насоките за 
кандидатстване по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, 
както и често срещани затруднения при подготовката и изпълнение на проекти по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. 
Срещите са на 10 юли 2013 г. (сряда), от 10:00 часа в залата на Килийното училище в гр. 
Кюстендил. 11 юли 2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в хотел „Рила“, гр. Дупница.Поканени за 
участие в информационните срещи са представители на бизнеса, браншови организации и 
всички заинтересовани страни. Участието в срещите е безплатно.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14388033
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14391011  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: С проекти за 460 105 586 лв., са кандидатствали институции, фирми, НПО от габровски 
регион по Оперативните програми към ЕС през програмния период 2007-2013 г. Това съобщиха 
от Областния информационен център. Сключените договори са 156, а бенефициентите - 85.  
 
Заглавие: Договори за над 460 млн. лв. през програмния период 2007-2013 г  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекти за 460 105 586 лв., са кандидатствали институции, фирми, НПО от габровски 
регион по Оперативните програми към ЕС през програмния период 2007-2013 г. Това съобщиха 
от Областния информационен център. Сключените договори са 156, а бенефициентите - 85.  
Общата стойност на договорите от община Габрово е 394 449 481 лв. Повечето от 
бенефициентите и сключените договори са от тук, съответно 47 и 85.  
В община Севлиево стойността на договорите е близо 40 млн. лв, в Трявна малко над 18, 500 
млн. лв, а в Дряново близо 2, 300 млн. лв.  
Най-много средства се усвояват по Оперативна програма “Околна среда“. Сключените договори 
по проекти са за 245 498 780 лв.  
Малко под 40 млн. лв. е стойността на договорите по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. За ОП “Регионално развитие“ 
стойността е 53 696 472 лв.  
Договорите по най-малката във финансово измерение оперативна програма “Административен 
капацитет“ са за 772 695 лв, а за “Техническа помощ“ един бенефициент има договор за 412 154 
лв.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14391011
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/07/09/news14393423.html  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
 
Заглавие: Агенцията за малки и средни предприятия с нов временен шеф  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
За рокадите бе съобщено късно снощи, а аргументацията на Драгомир Стойнев за смяната на 
Никола Стоянов е, че ръководи агенцията от три-четири месеца, но свършеното ясно показвало 
на министъра, че няма как да работят заедно.  
Стоянов смени на поста Марияна Велкова, която стана известна с раздаването на бонуси в 
агенцията, въпреки че именно ведомството бе в основата на проблемите по програма 
„Конкурентоспособност”. Предишните управляващи дори отнеха статута на агенцията, 
ръководена от Велкова, като междинно звено в програмата. Според Драгомир Стойнев и новият 
шеф не е успял да постигне успех в агенцията, въпреки че функциите й бяха значително 
намалени. Има няколко доклада, които категорично показват, че той не си върши работата както 
трябва и считам, че на този етап всички малки и средни предприятия не са доволни от това, 
което върши агенцията, каза министърът.  
Временно изпълняващата длъжността Богдана Ваташка-Анави има икономическо образование и 
дългогодишен опит в администрацията.  
Lev  
 

http://novini.dir.bg/2013/07/09/news14393423.html
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14394295  
Брой думи: 64  
 
 
Резюме: Малко преди крайния срок за подаване на проекти по схемата за внедряване на 
иновации в предприятията по ОП "Конкурентоспособност", Управляващият орган на програмата - 
икономическото министерство, променя формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване.  
 
Заглавие: В последния момент нови условия за кандидатстване по европроекти  
Подзаглавие: Промените са козметични, но се проявява неуважително отношение към фирмите, 
според БАКЕП  
Автор:  
Текст: Малко преди крайния срок за подаване на проекти по схемата за внедряване на иновации 
в предприятията по ОП "Конкурентоспособност", Управляващият орган на програмата - 
икономическото министерство, променя формуляри, бюджет и декларации за кандидатстване.  
Това се твърди в становище на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми (БАКЕП).  
Въпросът е как ще бъдат оценявани стотиците проекти, подготвени по условия, които са били 
валидни в продължение  
Investor.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14394295
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14393608  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
 
Заглавие: Агенцията за малки и средни предприятия с нов временен шеф  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
За рокадите бе съобщено късно снощи, а аргументацията на Драгомир Стойнев за смяната на 
Никола Стоянов е, че ръководи агенцията от три-четири месеца, но свършеното ясно показвало 
на министъра, че няма как да работят заедно.  
Стоянов смени на поста Марияна Велкова, която стана известна с раздаването на бонуси в 
агенцията, въпреки че именно ведомството бе в основата на проблемите по програма 
„Конкурентоспособност”. Предишните управляващи дори отнеха статута на агенцията, 
ръководена от Велкова, като междинно звено в програмата. Според Драгомир Стойнев и новият 
шеф не е успял да постигне успех в агенцията, въпреки че функциите й бяха значително 
намалени. Има няколко доклада, които категорично показват, че той не си върши работата както 
трябва и считам, че на този етап всички малки и средни предприятия не са доволни от това, 
което върши агенцията, каза министърът.  
Временно изпълняващата длъжността Богдана Ваташка-Анави има икономическо образование и 
дългогодишен опит в администрацията.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14393608
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/proekti-srok-kandidatstvane-1367207.html  
Брой думи: 461  
 
 
Резюме: Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) е силно 
обезпокоена от факта, че един ден преди крайния срок за подаване на проекти по схема 
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията" по ОП Конкурентоспособност 
Управляващият орган на програмата, МИЕ, променя формуляри, бюджет и декларации за 
кандидатстване, с което проявява неуважително отношение към фирмите - кандидати и внася 
притеснение как ще бъдат оценявани стотиците проекти, подготвени по условия, които са били 
валидни в продължение на 58 дни от 60 дни предоставени за подготовка на проекти.  
 
Заглавие: Консултантите по европейските фондове недоволни от действията на МИЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) е силно 
обезпокоена от факта, че един ден преди крайния срок за подаване на проекти по схема 
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията" по ОП Конкурентоспособност 
Управляващият орган на програмата, МИЕ, променя формуляри, бюджет и декларации за 
кандидатстване, с което проявява неуважително отношение към фирмите - кандидати и внася 
притеснение как ще бъдат оценявани стотиците проекти, подготвени по условия, които са били 
валидни в продължение на 58 дни от 60 дни предоставени за подготовка на проекти.  
Промените, обявени на сайта на програмата с дата 8 юли 2013 г., представляват публикувани 
нови формуляри, в които са поправени козметични грешки от типа изписване на името на 
Министерството на икономиката и енергетиката, сгрешено име на схемата и др. Но тези промени 
един ден преди крайния срок означават за всички кандидатстващи фирми преработване на 
пакета с документи за кандидатстване.  
Друга промяна е сменената Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и 
средните предприятия, която беше обнародвана в Държавен вестник още на 26 юни 2013 г., но в 
насоките за кандидатстване по схемата се променя на 8 юли. Изискването да се подготвят нови 
декларации, които да бъдат подписани от стотици управители на фирми в рамките на 1 ден е 
меко казано неприемливо като отношение към бизнеса, заради който ОП 
Конкурентоспособност съществува и оперира.  
БАКЕП призовава Управляващия орган:  
- да предприеме последващи действия, които да не поставят в риск кандидатурите на фирми, 
които са внесли и ще внесат проектите си до крайния срок - 10 юли на базата на Насоки за 
кандидатстване валидни до предпоследния ден преди този краен срок. Обратното би 
означавало, че Управляващият орган се връща към най-порочните практики от началото на ОПК, 
за които българският бизнес беше убеден, че са отдавна преодолени.  
- за в бъдеще да се предприеме като императив условия по грантови схеми в рамките на ОПК и 
бъдещата ОПИК да не се променят след обявяване на схемите, тъй като обратното означава 
липса на навременна подготовка, организация и партньорско отношение в администрацията.  
Считаме, че такива действия са недопустими, особено в деня, когато се обявява началото на 
мащабно проучване сред бенефициентите за грешките, с които са се сблъсквали през 
програмния период. Това проучване носи името „Научени уроци". Недопустимо е в контекста на 
съзнаването от всички, че европейските фондове са изключително важни за българската 
икономика и непрекъснатите изявления, свързани с предпазване от загуба на средства, да се 
предприемат административни действия, с които да се възпрепятства и подлага на риск дори и 
една кандидатура за безвъзмездно финансиране, която ще катализира трудните и оскъдни 
инвестиции в българската икономика.  
Надяваме се да бъдат предприети необходимите мерки, които да елиминират риска пред всички 
проекти, които са били подадени и ще бъдат подадени по една от последните и най-харесвани от 
бизнеса схеми в рамките на изтичащата ОП Конкурентоспособност.  
 

http://www.cross.bg/proekti-srok-kandidatstvane-1367207.html
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1112914  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационни 
срещи в градовете Кюстендил и Дупница на тема: „Европейските фондове в подкрепа на 
бизнеса".  
 
Заглавие: „Европейските фондове в подкрепа на бизнеса" е темата на срещи , 
организирани от ОИЦ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационни срещи 
в градовете Кюстендил и Дупница на тема: „Европейските фондове в подкрепа на бизнеса".  
Програмата на събитията включва представяне на новите моменти по процедура „Енергийна 
ефективност и зелена икономика", ПМС 69/ 11 март 2013 г., проекта на насоките за 
кандидатстване по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", 
както и често срещани затруднения при подготовката и изпълнение на проекти по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  
Срещите са на 10 юли 2013 г. (сряда), от 10:00 часа в залата на Килийното училище в гр. 
Кюстендил.  
11 юли 2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в хотел „Рила", гр. Дупница.  
Поканени за участие в информационните срещи са представители на бизнеса, браншови 
организации и всички заинтересовани страни. Участието в срещите е безплатно.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1112914
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1113108  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: С проекти за 460 105 586 лв., са кандидатствали институции, фирми, НПО от габровски 
регион по Оперативните програми към ЕС през програмния период 2007-2013 г. Това съобщиха 
от Областния информационен център. Сключените договори са 156, а бенефициентите - 85.  
 
Заглавие: Договори за над 460 млн. лв. през програмния период 2007-2013 г  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекти за 460 105 586 лв., са кандидатствали институции, фирми, НПО от габровски 
регион по Оперативните програми към ЕС през програмния период 2007-2013 г. Това съобщиха 
от Областния информационен център. Сключените договори са 156, а бенефициентите - 85.  
Общата стойност на договорите от община Габрово е 394 449 481 лв. Повечето от 
бенефициентите и сключените договори са от тук, съответно 47 и 85.  
В община Севлиево стойността на договорите е близо 40 млн. лв, в Трявна малко над 18,5 млн. 
лв, а в Дряново близо 2, 300 млн. лв.  
Най-много средства се усвояват по Оперативна програма "Околна среда". Сключените договори 
по проекти са за 245 498 780 лв.  
Малко под 40 млн. лв. е стойността на договорите по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". За ОП "Регионално развитие" 
стойността е 53 696 472 лв.  
Договорите по най-малката във финансово измерение оперативна програма "Административен 
капацитет" са за 772 695 лв, а за "Техническа помощ" един бенефициент има договор за 412 154 
лв.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1113108
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/10461  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
 
Заглавие: Агенцията за малки и средни предприятия с нов временен шеф  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като направи множество рокади в енергийните дружество, Драгомир Стойнев 
започна и смените в икономическите агенции. Агенцията за малки и средни предприятия вече 
временно ще се оглавява от Богдана Ваташка-Анави, който смени Никола Стоянов като 
ръководител на ведомството. Стоянов бе на поста от март досега, като замени скандално 
известната с бонусите в агенцията Марияна Велкова.  
За рокадите бе съобщено късно снощи, а аргументацията на Драгомир Стойнев за смяната на 
Никола Стоянов е, че ръководи агенцията от три-четири месеца, но свършеното ясно показвало 
на министъра, че няма как да работят заедно.  
Стоянов смени на поста Марияна Велкова, която стана известна с раздаването на бонуси в 
агенцията, въпреки че именно ведомството бе в основата на проблемите по програма 
„Конкурентоспособност”. Предишните управляващи дори отнеха статута на агенцията, 
ръководена от Велкова, като междинно звено в програмата. Според Драгомир Стойнев и новият 
шеф не е успял да постигне успех в агенцията, въпреки че функциите й бяха значително 
намалени. Има няколко доклада, които категорично показват, че той не си върши работата както 
трябва и считам, че на този етап всички малки и средни предприятия не са доволни от това, 
което върши агенцията, каза министърът.  
Временно изпълняващата длъжността Богдана Ваташка-Анави има икономическо образование и 
дългогодишен опит в администрацията.  
 

http://www.tax.bg/bg/news/view/10461
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/44044_softuerniyat_bransh_ochakva_dobra_vtora_polovina_na_2013_g/  
Брой думи: 2119  
 
 
Резюме: Много софтуерни компании, участващи в тазгодишната ни класация “ИКТ Топ 100”, 
които са активни предимно в сферата на системната интеграция и софтуерния развой, планират 
да увеличат и да доразвият екипите се и очакват да постигнат по-добри бизнес резултати през 
втората половина на 2013 г.  
 
Заглавие: Софтуерният бранш очаква добра втора половина на 2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Тихомир Иванов  
Текст: Много софтуерни компании, участващи в тазгодишната ни класация “ИКТ Топ 100”, които 
са активни предимно в сферата на системната интеграция и софтуерния развой, планират да 
увеличат и да доразвият екипите се и очакват да постигнат по-добри бизнес резултати през 
втората половина на 2013 г.  
Много компании за развой и продажба на софтуер и за системна интеграция в България имат 
положителни очаквания за втората половина на 2013 г., въпреки неспокойната и непредвидима 
политическа обстановка у нас и в други страни и продължаващите последици от глобалната 
икономическа криза. Позитивизмът обаче идва и на фона на ръстовете на общите приходи от 
софтуерен развой и от системна интеграция у нас през 2012 г., както може да се види в 
секторните класации в тазгодишното издание на “ИКТ Топ 100” на Computerworld Bulgaria. 
Постъпленията от разработка на софтуер в България през 2012 г. отбелязаха оздравителен 
годишен ръст от 11% до общо 74,7 млн. лв., ако съдим по съпоставката на 20 фирми, подали 
финансови данни за миналата и по-миналата година. Същевременно общите приходи от 
системна интеграция нараснаха с 4,9%, според сравнението на 34 компании, подали данни за 
2012 и 2011 г. Единствено постъпленията от продажби на готов софтуер се сринаха с около 30% 
на годишна база.  
Така, уповавайки се на инерцията от миналата година и от първата половина на тази година, 
както и от възможностите за развитие не само у нас, но и в чужбина, много компании гледат 
напред с оптимизъм и очакват както по-добър бизнес, така и да продължат да развиват и дори да 
разрастват екипите си.  
Stanga (Станга), например, наскоро отвори нов търговски офис в Ню Йорк във връзка с промяна в 
пазарната стратегия на компанията, която е в ход от началото на миналата година. „Разполагаме 
с капацитет от над 250 квалифицирани професионалисти и специфично ноу-хау, които ни 
превръщат в първокласен партньор на клиенти от северноамериканските пазари. Ето защо през 
тази година планираме да инвестираме целенасочено в привличането на нови клиенти от тази 
част на света – заяви Васил Генов, генерален мениджър на Stanga. – Едновременно с това и 
занапред ще развиваме и надграждаме устойчивите си търговски взаимоотношения с 
дългогодишните клиенти на компанията. Предвиждаме увеличение на персонала и приходите си 
от продажби в размер на поне 5% спрямо същия период през 2012 г. Това е свързано и с 
очакванията ни развойният ни център в Ниш да започне да работи на пълни обороти.“  
Същевременно, от началото на годината Stanga и Comverse развиват нов съвместен екип като 
част от партньорството си. Той ще отговаря за поддръжката на система за фактуриране на 
операции по платени и предплатени телекомуникационни услуги по проекти в Израел, 
Узбекистан, Русия, Южна Африка и редица европейски държави. С тази дейност вече се 
занимават 15 специалисти. На 13 юни т.г. водещата в производството на софтуерни решения за 
телекомуникационния сектор международна компания Comverse съобщи, че открива нов 
експертен и развоен център в България, в който ще работят стотици висококвалифицирани 
български ИТ специалисти.  
„Много обещаващо стартира и съвместният ни проект с компанията Dalet по разработка и 
тестване на софтуерни решения за медийната и развлекателната индустрия. В тази връзка 
сформираме нов екип от програмисти с Java и C++ и тестери. Планираме да работим и по 
изграждането на по-солидни основи в бизнеса си с нашите израелски партньори от TEOCO“, 
сподели Васил Генов.  

http://www.computerworld.bg/44044_softuerniyat_bransh_ochakva_dobra_vtora_polovina_na_2013_g/
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Екипът си ще разраства и Infragistics Bulgaria (Инфраджистикс България), посочи управителят на 
местния клон на компанията Любомир Чолаков. Разрастването ще е в различни области – .Net и 
JavaScript, поддръжка, дизайн на взаимодействието и софтуерно тестване.  
Experian Bulgaria (Експириън България) също има позитивни очаквания и сред приоритетите й за 
второто шестмесечие е успешната реализация на няколко големи регионални софтуерни сделки, 
сподели оперативният мениджър Мая Миланова. Компанията е фокусирана върху увеличаването 
на броя на клиентите си у нас и върху разширяването на дейностите си, най-вече в областите 
развой на продукти и предоставяне на технически и бизнес услуги върху тези продукти. Фирмата 
работи и върху осъществяването на нови успешни внедрявания за локални компании, както и за 
още по-активното участие на българските екипи в разработката, въвеждането и поддръжката на 
решения, част от международни задачи и проекти.  
„Ще продължим да участваме активно и в ИТ живота в България и да работим за подобряването 
на ИКТ средата у нас като подпомагаме професионални форуми, събития и конференции, които 
ще спомогнат за развитието на индустрията“, добави Мая Миланова.  
В Balkan Services (Балкан сървисис) също ще работят за развитие на екипа и за по-добри бизнес 
резултати. „Успоредно с проектите, по които работим, през следващите месеци ще залагаме по-
сериозно на обучението и повишаването на квалификацията на служителите ни. Убедени сме, че 
при очакванията за възходящ тренд на пазара на бизнес софтуер през следващите години, това 
ще бъде от ключово значение за позиционирането ни като един от лидерите в този сегмент и ще 
ни позволи да реализираме проекти по-бързо и ефективно, отговаряйки по-добре на 
нарастващите изисквания на клиентите“, заяви Владимир Рашев, управляващ партньор в 
компанията.  
Очакванията на ERP.BG (И ар пи България) за втората половина на 2013 г. също са много 
положителни, сподели Димитър Димитров, специалист „Продажби на ERP решения“. 
Позитивизмът се дължи главно на факта, че фирмата работи активно по над 15 проекта и 
повечето й потенциални клиенти разчитат на собствено финансиране за внедряване на система 
за управление на бизнеса, а не на еврофондове.  
Управителят на Varna Business Services (Варна бизнес сървисиз) Даниела Великова също се 
похвали с нови проекти. „През текущата година VBS спечели доверието на осем нови компании, 
като плановете за повечето от тях са цялостно внедряване на SAP ERP Baseline в кратки срокове 
или поддръжката на вече съществуваща система“, каза тя. Вече писахме в предишни броеве за 
част от тези проекти, някои от които са финансирани по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ).  
Еврофинансирането за информационни технологии и иновации си остава много важен фактор за 
множество ИТ проекти на нашия пазар, отбеляза Александър Меродийски, ръководител 
“Маркетинг и връзки с обществеността” в CAD R&D Centre Progress (ЦАПК „Прогрес“). Друг 
ключов фактор е стабилната политическа и икономическа конюнктура и от ефективното 
усвояване на еврофондовете. Компанията се надява на растеж през второто полугодие, като той 
ще зависи както от тези два елемента, така и от продължаването на доброто партньорство с 
Microsoft и Dell и за реализиране на проекти, базирани на техни решения и технологии, обясни 
Александър Меродийски.  
Според Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Sirma Group Holding (Сирма груп холдинг), 
„в сегмента B2G приетата дългосрочна стратегия за развитие и внедряване на електронно 
управление би следвало да се превърне в първостепенен приоритет на новото правителството, 
което ще предостави на водещите ИТ компании в България възможността да разширят обхвата 
на разработваните и предлагани електронни услуги за бизнеса и населението“.  
В Kontrax (Контракс) – компания, която е традиционен участник в големи ИТ проекти в публичния 
сектор – се надяват на „активно и ефективно“ участие „в предстоящите по-мащабни ИКТ проекти 
в България“, заяви управителят Йордан Йорданов. В момента фирмата работи усилено по голям 
проект в публичния сектор, но в Монголия, където е сключила договор с Министерството на 
транспорта за изграждане на единна система за регистрация и наблюдение на транспортни 
средства в страната.  
Компанията също така цели да „затвърди репутацията си и дълго отстоявана позиция – 21 
години без незавършен проект, да запази силата на екипа си и да продължи да развива 
собствените си решения“, каза още Йордан Йорданов.  
По-големи проекти в чужбина традиционно работят и Nemetschek Bulgaria и InterConsult Bulgaria.  
Плановете на Nemetschek Bulgaria (Немечек България) до края на годината включват изграждане 
на два нови екипа за разработка на софтуер за нови клиенти от Германия, както и представяне 
на поне два нови софтуерни продукта на пазарите на Югоизточна Европа, сподели управителят 
на компанията Георги Брашнаров. „Друга инициатива, която предстои да бъде развита, е 
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позиционирането на продуктовото портфолио на нашия партньор Atlassian (JIRA, JIRA Agile, 
Confluence), заедно със съответните семинари, обучения и консултации“, добави той.  
InterConsult Bulgaria (Интерконсулт България), където също са оптимисти за бизнеса си и очакват 
по-добри резултати през второто тримесечие на 2013 г., планира развитие в насока „зелени“ 
технологии и решения за „зелената“ индустрия, което в момента е гореща тема в Европа, и 
активно развива мобилни решения за клиентите си, тъй като това в момента е приоритет в 
голяма част от проектите, обясни управителят на фирмата Стоян Боев.  
И Йото Райчев, директор „Бизнес развитие“ в Methodia (Методия), смята, че тази година пазарът 
ще продължи да се развива, особено в посока предоставяне на системи и решения като услуга, 
защото ги прави както по-достъпни, така и по-технологично конкурентни. „Нашите планове са да 
продължаваме експоненциалното си развитие, като портфолиото ни от проекти и решения ще се 
разшири значително, както и ще развиваме кадри“, каза той.  
Плановете на Seeburger Informatik (Зеебургер информатик) за тази година пък са за поне 20% 
растеж, посочи управителят Христо Телятинов. За целта компанията полага значителни усилия 
за привличането и обучението на необходимите кадри, които да могат да поемат и реализират 
новите проекти. „Естествено търсим и ИТ експерти с опит, но също така отделяме значително 
внимание върху практикантски програми. В тази връзка създадохме Зеебургер академия, в която 
млади и неопитни студенти ще имат възможност да получат основни теоретични знания на база 
лекции от експерти в областта, да натрупат опит и да работят по реални проекти“, заяви той.  
За ръст в бизнеса и в персонала говори и Пламен Цеков, изпълнителен директор на ScaleFocus 
(Скейл фокус). Заедно с това фирмата увеличава и предлаганите услуги в портфолиото си и 
обръща внимание на нови пазари, особено на Изток от България. Компанията, която се е 
насочила към индустрии, като телекомуникации, финанси и логистика, вижда голям потенциал в 
областта на услугите, включващи интеграционни решения, технологии за сигурност, анализ на 
информацията и прогнозни анализи.  
Stone Computers (Стоун компютърс) пък ще се съсредоточи върху нови системи, проектирани 
специално за частни облаци, върху разработването на цялостни концепции за клиентите си и 
върху проектите по управление на бизнес процеси (BPM), сподели изпълнителният директор 
Александър Аврамов.  
За технологичен фокус говорят и от Sirma Group Holding. Компанията ще продължи да работи по 
разработването и внедряването на решения в сферите на B2B, B2C и B2S е-търговията, 
електронното управление, финансовите информационни системи, мобилните приложения и 
разплащания, телекомуникациите, е-образованието, публикуването на е-съдържание, 
семантичните технологии и CAD/CAM софтуера за проектиране на опаковки и прецизни детайли.  
Цветан Алексиев коментира, че ИКТ разходите в В2В сегмента ще продължават да отбелязват 
ръст, катализиран от натиска върху компаниите да се обърнат към въвеждането на иновативни и 
високоефективни решения, осигуряващи им конкурентно предимство в динамично променящата 
се глобална икономика.  
Изпълнителният директор на Mnemonica (Мнемоника) Вихрен Славчев адресира няколко 
конкретни тенденции, според които ще се развива бизнесът на компанията занапред през 
годината. „С нарастването на обема от данни глобално се увеличава и нуждата от по-големи 
хранилища на информация. Mnemonica ще предоставя както системи за съхранение, така и 
услуги по съхранение.  
Увеличават се изискванията за сигурност и достъпност на данните – ще се внедряват много нови 
хардуерни и софтуерни системи за сигурност. Развитие в областта на системите за сигурност на 
информацията.  
Ще се увеличава делът на изнесените и облачни услуги, Mnemonica ще се развива като 
доставчик на такива услуги“, обясни той.  
Lirex.BG (Лирекс БГ) също ще продължи развитието си в сферата на информационната сигурност 
и на ИТ услугите. „ИТ услугите ще разширят мястото си в нашето портфолио, виртуализацията 
също“, посочи Ангел Иванов, мениджър “Бизнес развитие” в компанията.  
Global Consulting (Глобал консултинг) пък ще продължи да развива традиционния си фокус върху 
управлението на данни и тясното си партньорство с Informatica, която предлага решения в тази 
сфера. От май тази година компанията има и един нов партньор – SAS – който предлага софтуер 
за бизнес анализи (BI) „Те имат редица актуални продукти, предназначени за финансовия сектор, 
каквито са управление на риска, превенция от измами, финансово разузнаване и сигурност. Така 
ще затворим цикъла от процеси, свързани с интеграцията и управление на данните и чисто 
аналитичните дейности, отчетности и справки, които дават на мениджърския състав представа за 
тенденциите на развитие и планиране на бизнеса“, обясни управителят на Global Consulting 
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Димитър Джендов. Той добави, че компанията ще се старае и да поддържа екип от обучени и 
сертифицирани експерти, които да оказват консултантска помощ на всеки етап от проектите.  
Развойният център на Software AG (Софтуер АГ) у нас - Software AG Development Centre Bulgaria, 
пък ще развива R&D екипите и процесите си така, че да намали значително времето за 
разработка на софтуер и да се ускори ритъмът за предоставяне на нови версии на клиентите на 
компанията, обясни управляващият директор на звеното Бисер Иванов.  
Също така, в глобален мащаб Software AG има план за закупуване и интегриране на компании, 
чийто бизнес допълва и разширява портфолио й.  
Друг важен момент за компанията тази година ще е провеждането на ежегодното й събитие 
Innovation World в края на есента.  
Българската компания AS Systems пък планира тази година да предложи на българския пазар 
нова, изцяло уеб-базирана версия на основния си продукт Atlas ERP, наречена WebAtlas ERP, 
което „предлага предимството на натрупаното ноу хау от различни бизнес сфери и гъвкавостта и 
адаптивността на новите технологии“, заяви Боряна Томова, директор „Маркетинг“ във фирмата.  
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0
+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0
%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%
80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F  
Брой думи: 228  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави от 8 юли е временно изпълняващ длъжността директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката Драгомир Стойнев на 5 юли, 
пише на сайта на агенцията.  
Не се посочват мотивите за отстраняването на предния шеф на Агенцията - Николай Стоянов. 
Той беше назначен в средата на март от ресорния министър в оставка на ГЕРБ Делян Добрев.  
 
Заглавие: Временен шеф поема Агенцията за малките и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Богдана Ваташка-Анави от 8 юли е временно изпълняващ длъжността директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката Драгомир Стойнев на 5 юли, 
пише на сайта на агенцията.  
Не се посочват мотивите за отстраняването на предния шеф на Агенцията - Николай Стоянов. 
Той беше назначен в средата на март от ресорния министър в оставка на ГЕРБ Делян Добрев.  
Ваташка-Анави е завършила Mеждународни икономически отношения в Университета за 
национално и световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan 
International Cooperation Agency, Tokyo и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development 
– Токио, Япония и в Joint Vienna Institute, Wien, Международния валутен фонд, Световна банка, 
ЕБВР, ОИСР – Виена, Австрия.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – 
Междинно звено по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник отдел „Проектен цикъл“, като от март 
до май 2013 г. изпълнява и задълженията на директор на дирекция „Програми и проекти“ в 
ИАНМСП. Национален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс 
от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната администрация.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234586_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/55677  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: От 8 юли временно изпълняват длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, се разбира от публикация на сайта на ведомството. За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
 
Заглавие: Временен шеф оглави Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 8 юли временно изпълняват длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, се разбира от публикация на сайта на ведомството. За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
Според официалната й визитка тя е завършила международни икономически отношения в 
Университета за национално и световно стопанство, София. Има допълнителна квалификация в 
Japan International Cooperation Agency, Tokyo и Japan Productivity Center for Socio-Economic 
Development – Токио, Япония и в Joint Vienna Institute, Wien, Международния валутен фонд, 
Световна банка, ЕБВР, ОИСР – Виена, Австрия. Започва трудовата си кариера в Министерството 
на търговията и туризма. Последователно заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи 
за предприсъединителните фондове на ЕС и управлението на международни донорски програми 
в Министерството на икономиката и енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД 
"Конкурентоспособност и иновации" – Междинно звено по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 
2013 г. е началник отдел "Проектен цикъл", като от март до май 2013 г. изпълнява и 
задълженията на директор на дирекция "Програми и проекти" в Агенцията за малки и средни 
предприятия. Досега е била национален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместната 
програма Евростарс от 2010 г.  
В съобщението на сайта на агенцията не се посочват мотивите за отстраняването на предишния 
изпълнителен директор. За такъв в средата на март на поста беше назначен Николай Стоянов 
със заповед на министъра на икономиката в оставка Делян Добрев.  
 

http://www.topnovini.bg/node/55677
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Rokadi-v-Agentsiyata-za-malki-i-sredni-predpriyatiya-58118  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Считано от днес- 08.07.2013 г., със заповед на министъра на икономика Драгомир 
Стойнев, временно изпълняващ длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, съобщава сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София.  
 
Заглавие: Рокади в Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Богдана Ваташка-Анави ще се грижи за подобряването на 
конкурентоспособността на българските предприятия  
Автор:  
Текст: Считано от днес- 08.07.2013 г., със заповед на министъра на икономика Драгомир 
Стойнев, временно изпълняващ длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, съобщава сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Богдана Ваташка-Анави започва професионалната си кариера в Министерството на търговията и 
туризма. Последователно заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за 
предприсъединителните фондове на ЕС и управлението на международни донорски програми в 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации" – междинно звено по 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен цикъл", като от март до май 
2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми и проекти" в Агенцията за 
малките и средните предприятия.  
Също така е национален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместната програма 
Евростарс от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
В съобщението на сайта на агенцията не се посочват мотивите за отстраняването на предишния 
изпълнителен директор.  
 

http://www.livenews.bg/Rokadi-v-Agentsiyata-za-malki-i-sredni-predpriyatiya-58118
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=114805  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за и.д. изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
 
Заглавие: СМЕНИХА ШЕФА НА АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за и.д. изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, съобщава се на сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – междинно звено по 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013.  
В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен цикъл“, като от март до май 
2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми и проекти“ в Агенцията за 
малките и средните предприятия. Също така е национален координатор на инициативата 
ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната 
администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
По-късно днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев коментира, че 
„няколко доклада категорично показват, че Никола Стоянов не си върши работата както трябва“, 
съобщава БТА.  
"Бившият изпълнителен директор заема поста от три-четири месеца. Това, което досега е 
свършил, ясно показва, че няма как да работим заедно", е заявил министърът.  
Според него „всички малки и средни предприятия не са доволни от това, което върши агенцията 
и е необходимо да има промяна“.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=114805
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/39898-
2013-07-09-13-46-35  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, пише на сайта на агенцията.  
 
Заглавие: Смениха шефа на Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Богдана Ваташка-Анави е назначена временно за изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от 8 юли 2013 г. със 
заповед на министъра на икономиката, пише на сайта на агенцията.  
Тя е завършила "Международни икономически отношения" в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – междинно звено по 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013.  
В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен цикъл“, като от март до май 
2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми и проекти“ в Агенцията за 
малките и средните предприятия. Също така е национален координатор на инициативата 
ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната 
администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
По-късно днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев коментира, че 
„няколко доклада категорично показват, че Никола Стоянов не си върши работата както трябва“, 
съобщава БТА.  
"Бившият изпълнителен директор заема поста от 3-4 месеца. Това, което досега е свършил, ясно 
показва, че няма как да работим заедно", е заявил министърът, цитиран от dnes.  
Според него „всички малки и средни предприятия не са доволни от това, което върши агенцията 
и е необходимо да има промяна“.  
 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/39898-2013-07-09-13-46-35
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/39898-2013-07-09-13-46-35
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58370  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" набира предложения, мнения и 
препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 на базата на опита/мнението за 
сегашната програма. Изпращането на коментарите става чрез секция "Предложения, Мнения, 
препоръки" на страницата на програмата.  
 
Заглавие: Набира се предложения и коментари за бъдещата ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Бизнесът ще може да сподели опита и трудностите от настоящия период  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" набира предложения, мнения и 
препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 на базата на опита/мнението за 
сегашната програма. Изпращането на коментарите става чрез секция "Предложения, Мнения, 
препоръки" на страницата на програмата.  
Целта на новата функционалност на интернет страницата е да позволи на всички 
заинтересовани страни да споделят своите впечатления от изпълнението на оперативната 
програма, какви трудности са срещнали при изпълнението на проекти, с какво могат да се 
облекчат и подобрят условията, кои са добрите практики от настоящия програмен период, които 
е добре да се запазят и в следващия.  
Всички изпратени предложения, мнения и препоръки ще бъдат разгледани от Управляващия 
орган на ОП „Конкурентоспособност“ и ще подобрят съвместната ни работа.  
Концепцията на бъдещата програма може да видите тук.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58370
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Дата: 09.07.2013  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 55  
 
 
Резюме: Чрез специална секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ на интернет 
страницата на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 бизнесът ще може да изпраща своите предложения, коментари и 
препоръки за програмирането на новия период 2014-2020  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
Чрез специална секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ на интернет страницата на 
Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013 бизнесът ще може да изпраща своите предложения, коментари и препоръки за 
програмирането на новия период 2014-2020  
http://www.opcompetitiveness.bg/comments.php  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Чрез секцията „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ бизнесът ще може да изпраща своите  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 09.07.2013  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 21  
 
 
Резюме: Изменения в насоките за кандидатстване по процедури по ОП "Конкурентоспособност"  
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4736  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Изменения в насоките за кандидатстване по процедури по ОП "Конкурентоспособност"  
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4736  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vt  
Брой думи: 31  
 
 
Резюме: Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност 
и зелена икономика“  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност 
и зелена  
 

https://www.facebook.com/oic.vt
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vt  
Брой думи: 19  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Чрез секцията „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ бизнесът ще може да изпраща своите  
 
Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Чрез секцията „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ бизнесът ще може да изпраща своите  
 

https://www.facebook.com/oic.vt
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Дата: 09.07.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Изменени документи по ОП Конкурентоспособност  
Във връзка с разработен и обнародван опростен образец на Декларацията за обстоятелствата 
по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с 
опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и във връзка с предвидена 
в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на 
максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките 
за кандидатстване по следните процедури за безвъзмездна помощ:BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
Изменени документи по ОП Конкурентоспособност  
Във връзка с разработен и обнародван опростен образец на Декларацията за обстоятелствата 
по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с 
опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и във връзка с предвидена 
в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на 
максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките 
за кандидатстване по следните процедури за безвъзмездна помощ:BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
 
Повече информация на интернет страницата на оперативната програма: 
http://www.opcompetitiveness.bg/  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване:BG161PO003-2.1.13  
 

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: 09.07.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Oпростен образец на декларация по ОП Конкурентоспособност  
ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“  
Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. са направени 
изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
Oпростен образец на декларация по ОП Конкурентоспособност  
ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“  
Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. са 
направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях.  
Изменението е свързано с обнародвания нов опростен образец на Декларация за 
обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в 
съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и 
технически грешки в образеца на бюджет и договор за безвъзмездна финансова помощ.  
Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и консолидираната им 
версия са публикувани на интернет страницата на програмата, на интернет страницата на 
Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове 
и Кохезионния фонд на ЕС в Република България - http://www.eufunds.bg/ и на интернет 
страницата на ОП „Конкурентоспособност" - http://www.opcompetitiveness.bg/.  
За проектните предложения, подадени преди датата на влизане в сила на Заповед № РД-16-
918/08.07.2013 г. Договарящият орган предприема следните действия:  
1. Изменените Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП и Справка за обобщените 
параметри на предприятието не се прилагат за кандидатите, които вече са представили 
декларацията и справката пред оценителната комисия и/или екипа по договаряне по образеца и 
в съответствие с Насоките за кандидатстване и Указанията за попълването им преди датата на 
настоящата заповед.  
2. В случай че кандидат е представил бюджет по образеца в сила преди датата на издаване на 
настоящата заповед, оценителната комисия го коригира служебно без това да води до 
отхвърляне на проектното предложение.  
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: 09.07.2013  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/агенцията-за-малки-и-средни-предприятия-изненадващо-с-нов-шеф-
news85476.html  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: Богдана Ваташка-Анави от 8 юли е временно изпълняващ длъжността директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
Не се посочват мотивите за отстраняването на предния шеф на Агенцията - Николай Стоянов. 
Той беше назначен в средата на март от ресорния министър в оставка на ГЕРБ Делян Добрев.  
 
Заглавие: Агенцията за малки и средни предприятия изненадващо с нов шеф  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Богдана Ваташка-Анави от 8 юли е временно изпълняващ длъжността директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). За 
назначението й е издадена заповед на министъра на икономиката на 5 юли.  
Не се посочват мотивите за отстраняването на предния шеф на Агенцията - Николай Стоянов. 
Той беше назначен в средата на март от ресорния министър в оставка на ГЕРБ Делян Добрев.  
Ваташка-Анави е завършила Mеждународни икономически отношения в Университета за 
национално и световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan 
International Cooperation Agency, Tokyo и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development 
– Токио, Япония и в Joint Vienna Institute, Wien, Международния валутен фонд, Световна банка, 
ЕБВР, ОИСР – Виена, Австрия.  
Започва трудовата си кариера в Министерството на търговията и туризма. Последователно 
заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за предприсъединителните фондове на 
ЕС и управлението на международни донорски програми в Министерството на икономиката и 
енергетиката. От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – 
Междинно звено по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013. В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник отдел „Проектен цикъл“, като от март 
до май 2013 г. изпълнява и задълженията на директор на дирекция „Програми и проекти“ в 
ИАНМСП. Национален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс 
от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната администрация.  
 

http://pik.bg/агенцията-за-малки-и-средни-предприятия-изненадващо-с-нов-шеф-news85476.html
http://pik.bg/агенцията-за-малки-и-средни-предприятия-изненадващо-с-нов-шеф-news85476.html
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Дата: 09.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14393874  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Считано от днес- 08.07.2013 г., със заповед на министъра на икономика Драгомир 
Стойнев, временно изпълняващ длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, съобщава сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София.  
 
Заглавие: Рокади в Агенцията за малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Богдана Ваташка-Анави ще се грижи за подобряването на 
конкурентоспособността на българските предприятия  
Автор:  
Текст: Считано от днес- 08.07.2013 г., със заповед на министъра на икономика Драгомир 
Стойнев, временно изпълняващ длъжността директор на Агенцията за малки и средни 
предприятия е Богдана Ваташка-Анави, съобщава сайта на агенцията.  
Тя е завършила международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство, София. Придобила е допълнителна квалификация в Japan International 
Cooperation Agency, Токио и Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, Токио и в 
Joint Vienna Institute, Виена, в Международния валутен фонд, Световна банка, ЕБВР, ОИСР – 
Виена.  
Богдана Ваташка-Анави започва професионалната си кариера в Министерството на търговията и 
туризма. Последователно заема експертни длъжности в дирекциите, отговарящи за 
предприсъединителните фондове на ЕС и управлението на международни донорски програми в 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
От 2010 г. е държавен експерт в ГД „Конкурентоспособност и иновации" – междинно звено по 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
В периода май 2012 г. – юни 2013 г. е началник на отдел „Проектен цикъл", като от март до май 
2013 г. изпълнява и задълженията на шеф на дирекцията „Програми и проекти" в Агенцията за 
малките и средните предприятия.  
Също така е национален координатор на инициативата ЕВРИКА и съвместната програма 
Евростарс от 2010 г. Има 16-годишен опит в държавната администрация.  
Досега ръководител на агенцията беше Никола Стоянов, който беше назначен от министъра на 
икономиката в оставка Делян Добрев.  
В съобщението на сайта на агенцията не се посочват мотивите за отстраняването на предишния 
изпълнителен директор.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14393874
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Дата: 09.07.2013  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ 
ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от 
приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се 
състоят в следното:  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ ПО 
ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от 
приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се 
състоят в следното:  
 
1. В Приложение А - Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите „Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма" са заменени с „Министерство на икономиката и 
енергетиката".  
 
2. В Приложение Б - Бюджет, в заглавната част (в горния колонтитул ) думите „Процедура 
BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги" са заменени с Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване 
на иновации в предприятията".  
 
3. Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия е заменено с нов образец на декларацията.  
 
ВАЖНО: В случай че Приложение А - Формуляр за кандидатстване и Приложение Б - Бюджет 
бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия по процедурата служебно ще коригира 
двете приложения, без това да води до отхвърляне на проектното предложение. В случай че 
Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието бъдат подадени в стария 
образец, Оценителната комисия допълнително ще изиска представянето им съгласно новите 
образци, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.  
 
Повече информация: http://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

