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Медиен мониторинг – обобщение 
 
12.7.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 телевизии 2 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 94 

 вестници, от които: 13 

 - национални 13 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 81 

Общо за деня 98 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 11.07.2013  
Източник: БНР  

Предаване: Новини  
Място на материала: 16.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  

Брой думи: 196  
 
 

Резюме: 5.Новина  
До 31 октомври е срокът, до който малки и средни предприятия могат да кандидатстват с 
проекти за финансиране по процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика". Още от 

Гергана Хрисчева.  
 
Текст: 5.Новина  

До 31 октомври е срокът, до който малки и средни предприятия могат да кандидатстват с 
проекти за финансиране по процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика". Още от 
Гергана Хрисчева.  

Репортер: 64 милиона лева са отпуснати за 2013 година от фонд "Енергийна ефективност". 
Велина Попова, главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката посочи 
основната цел на програмата "Енергийна ефективност" за бизнеса.  

Велина Попова: Целта е да подкрепим малкия и средния бизнес, за да инвестира в нови 
технологии, които са енергоспестяващи, благоприятни за околната среда, също така в системи 
за отопление и вентилация от възобновяеми източници. Общият бюджет на безвъзмездния 

компонент е 150 милиона евро. И отделно (...) компонент също е на стойност 150 млн.евро.  
Репортер: Фирмите, които кандидатстват трябва да са регистрирани в България. До момента са 
подадени 40 проектни предложения. По програмата за енергийна ефективност и зелена 

енергия не могат да кандидатстват проекти в селското стопанство, строителството, 
недвижимите имоти и застраховането. Председателят на сдружението на малкия и средния 
бизнес Елеонора Неголова заяви, че според статистиката 27 на сто от бенефициентите са 

вземали неправилно решение за кредитиране през сега изтичащия програмен период. Затова 
през следващия трябва да се наблегне на добрата подготовка за кандидатстване по проекти.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 14.00 часа  

Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 137  
 

 
Резюме: 3.Новина  
Инструментите за директна подкрепа на бизнеса са основа на новата разработка на 

оперативната програма за иновации и конкурентоспособност. Те бяха представени на дискусия 
с бизнеса и синдикатите от министъра на икономиката Драгомир Стойнев. Още от Олга 
Иванова.  

 
Текст: 3.Новина  
Инструментите за директна подкрепа на бизнеса са основа на новата разработка на 

оперативната програма за иновации и конкурентоспособност. Те бяха представени на 
дискусия с бизнеса и синдикатите от министъра на икономиката Драгомир Стойнев. Още от 
Олга Иванова.  

Репортер: Средствата от ЕС ще бъдат насочвани към научната дейност и технологичното 
подобряване на индустрията, а не в строежа на технологични паркове.  
Драгомир Стойнев: Да, технопарковете са хубаво нещо. Трябва да бъдат изграждани, но сега 

ли е моментът? Още повече, че доколкото разбирам от научните среди, те ясно и категорично 
заявяват – ние имаме достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, да се 
налеят достатъчно средства. Нека да го използваме този сграден фонд, но нека да не 

наливаме излишни пари в строителство.  
Репортер: Подготвени са и промени в ЗОП, които да осигурят прозрачност и достъпност на 
бизнеса до средствата.  

 



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Дата: 11.07.2013  

Източник: БНТ  
Предаване: Денят започва  
Място на материала:  

Продължителност в мин.: 27  
Брой думи: 3964  
 

 
Резюме: Теми:  
Катастрофата на Цариградско шосе;  

Транспорт, инвестиции, приоритети;  
Бъдещето на БДЖ и НКЖИ;  
Проблемите на автобусните превозвачи;  

Гост: Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
 
Водеща: Добро утро на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията!  
Водещ: Добро утро! Аз само да втъкна, че бяхме провокирани от няколко новини, свързани с 
вашия ресор, свързани с това, че пари, които са били насочени за пътища, за магистрали, ще 

се пренасочват за жп инфраструктура; Авиоотряд 28, който, макар и без удоволствие ще трябва 
да го вземете; за БДЖ съдбата, която е винаги актуална, винаги важна какво се случва...  
Водеща: Тя е вечна тази тема.  

Водеща: Това бяха поводите. Обаче снощният инцидент на „Цариградско шосе”, доколкото, без 
да сте разследващ орган и пряко да не ви засяга, също не може да не почнем разговора с тази 
тема. Логично е това, което каза шефът на тази фирма, таксиметровата. Той каза, ами аз не ги 

познавам всичките, те си носят документите, които са изрядни...  
Водеща: Не се изисква от нас да искаме допълнителна информация, да правим нещо повече 
от това, което всъщност те носят и така...  

 
Текст: Водеща: Добро утро на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията!  

Водещ: Добро утро! Аз само да втъкна, че бяхме провокирани от няколко новини, свързани с 
вашия ресор, свързани с това, че пари, които са били насочени за пътища, за магистрали, ще 
се пренасочват за жп инфраструктура; Авиоотряд 28, който, макар и без удоволствие ще трябва 

да го вземете; за БДЖ съдбата, която е винаги актуална, винаги важна какво се случва...  
Водеща: Тя е вечна тази тема.  
Водеща: Това бяха поводите. Обаче снощният инцидент на „Цариградско шосе”, доколкото, без 

да сте разследващ орган и пряко да не ви засяга, също не може да не почнем разговора с тази  
тема. Логично е това, което каза шефът на тази фирма, таксиметровата. Той каза, ами аз не ги 
познавам всичките, те си носят документите, които са изрядни...  

Водеща: Не се изисква от нас да искаме допълнителна информация, да правим нещо повече 
от това, което всъщност те носят и така...  
Водещ: Струва ли ви се нормално, логично това нещо, вашата проверка какво установи по този 

инцидент конкретно?  
Данаил Папазов: Вчера веднага след този наистина ужасяващ инцидент, начело с 
председателя, с шефа на ДАИ Валентин Божков бяха наши два екипа там. Установиха, че 

абсолютно всички документи на таксито са редовни, а също така и тези на водача. Тези, за 
които сме отговорни ние. За съжаление, има такива случаи в България, във фирми, които са по-
големи, в действителност не се познава целият персонал, да го наречем, на фирмата. Разбира 

се, има си правила, по които се издават тези документи. Ако правилата са спазени, 
предполагам, че в този случай, ние ще разследваме докрай разбира се, щом са издадени 
документите от нас, това означава, че всички необходими документи, които е трябвало 

шофьорът да предостави на своя шеф и съответно в ДАИ, са били дадени.  
Водещ: Правилата хващат ли рецидиви, човек, който пие и после кара? Или може да се 
промъкне между правилата? Ако има присъда, примерно от 98-а година, ще го хванат ли 

правилата?  
Данаил Папазов: За всяко наказание има и давност. Разбира се, това е станало, и аз 
доколкото чух, разбира се това е само слух за...  

Водещ: Не е потвърдено.  
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Данаил Папазов: 98-а година е имало такова нарушение на същия водач. Предполагам, че той 

си е изтърпял наказанието, след което е изтекла някаква давност, заради която ни не сме 
издавали, предполагам тези документи, и вече е в пълното си право да ги получи и заради това 
нашите специалисти са издали. Но пак ви казвам, аз съм разпоредил проверка на абсолютно 

целия случай в детайли. Така тя до няколко дена ще бъде ясна.  
Водеща: АЗ се замислям, няма абсолютно пряка връзка с ужасния инцидент, за който говорим, 
но когато човек се вози в градския транспорт или в някакъв друг вид транспорт, обществен, той 

има билет и този билет е неговата застраховка. Когато се вози в такси има ли някаква 
застраховка срещу това дали ще попадне на пиян шофьор, който ще направи някакво 
нарушение, дори не е необходимо..., което да го застрашава, или някаква катастрофа? Случаят 

не е този, но питам принципно.  
Данаил Папазов: По принцип всички таксита трябва да застраховат първо местата в 
автомобила по общите застраховки, а също така се прави и специална застраховка, която се 

изисква от закона.  
Водещ: И гражданска отговорност пък за...  
Данаил Папазов: Да. Така че това трябва да бъде притежавано от съответната фирма, за да 

може да изпълнява услуги като такси.  
Водещ: Добре. Г-н Папазов, защо сменяте приоритетите? Защо гордостта на предишното 
управление, свързана с магистралите, с шосетата, с пътната инфраструктура, в един момент се 

оказва, че приоритетът...  
Водеща: Се измества.  
Водещ: ...до 2020 г. трябва да бъдат жп линиите, жп инфраструктурата, Варна – Русе, София – 

Видин, въобще такива едни, които не бяха много популярни доскоро?  
Данаил Папазов: Аз не бих се съгласил с вас просто така да кажем, че сменяме приоритетите.  
Водещ: Нарочно засилвам, но все пак едно е първо, друго е второ, нали така?  

Данаил Папазов: Точно така. В момента беше дадена по-голяма тежест на строителството на 
магистрали, пътища. В следващия програмен период, това е политика на ЕС, не само на 
България, се дава приоритет на по-чистия транспорт от екологична гл.т., какъвто представлява 

жп транспортът, заради това, че се ползва главно електрическа тяга. Там няма, разбира се, 
толкова замърсяващи емисии във въздуха и заради това ЕС пренасочва именно към този 
транспорт приоритетите за следващия програмен период. България, разбира се, не може да 

стои встрани от общата политика на ЕС и заради това също в нашата програма за следващия 
програмен период ние сме дали съответно приоритет на някои от линиите, които трябва да 
бъдат довършени, за да се вдигне скоростта по тях и да се вдигне комфортът, най-общо да го 

кажем, на пътници и удобство за превоз на товари.  
Водеща: Ама те не фалират ли тези железници, вие как ще ги спасите, че и нови линии ще 
правите?  

Данаил Папазов: Първо, линиите не обслужват само БДЖ. Те обслужват целия трафик, който 
преминава през България. България трябва да има съответните връзки, които са от общата 
европейска система. Така че ние задължително трябва да работим по няколко много важни 

направления в нашата страна, които преминават през нашата страна. Това първо е 
направлението от турска, гръцка граница, румънска граница и сръбска граница, или от турска 
граница до Драгоман и съответно до Видин през София. Много важен е транспортният възел 

Варна и Русе, които са връзката между морето и реката. И заради това ние предлагаме за 
следващия програмен период и тази линия да бъде един от важните приоритети. Това не 
означава, че автомагистралите и пътищата ще останат встрани...  

Водещ: Да, да уточним това нещо. Какво ще стане с АМ "Марица", АМ "Струма"?  
Данаил Папазов: АМ "Струма" продължава. Той в следващия програмен период е един от 
приоритетите завършването на АМ "Струма". Също така АМ "Хемус" се разглежда за пътния 

участък до Велико Търново, Ябланица – Велико Търново. Другият важен път е АМ "Марица". 
Има и няколко други приоритетни пътища, които се опитваме да вкараме в тази програма, един 
от които е АМ "Черно море". Така че пътищата в никакъв случай не остават просто встрани от 

програмата, напротив, те си остават толкова важни, колкото и сега. Просто на жп транспорта се 
дава малко по-голяма тежест.  
Водещ: Там рехабилитация ли, какво ще бъде на тези жп линии, или нови..?  

Данаил Папазов: Има и рехабилитация, има и нови участъци...  
Водеща: Това с европейски пари ли се прави?  
Данаил Папазов: Това се прави главно с европейски пари. Второто важно направление, което 

се дава в следващата програма, това са интермодалните терминали. Интермодалните 
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терминали са изключително важни, защото там става прехвърлянето от един вид транспорт на 

друг. И в цялостната система на трафика в България те имат особено важно значене.  
Водещ: От пристанища се качва на жп връзка...  
Данаил Папазов: Не само при пристанища. Такива товарни пунктове например трябва да има 

във Видин. Защото...  
Водещ: Там има и мост вече...  
Данаил Папазов: ...всички населени места са най-големите потребители на Балканския 

полуостров. От там има район на действие, където автотранспортът от тези населени места е 
най-удобен като транспорт, след това следва жп и се преминава на по-дългия транспорт. 
Пресечните точки около такива големи центрове, каквито са Букурещ, София, Белград на 

Балканския полуостров дават именно точките на интермодалния терминал. И една от важните 
места е Видин. Другите важни...  
Водещ: Гали слуха, гали слуха за зрителите във Видин и Видинско.  

Данаил Папазов: Другите важни места са, отново най-голямо направление на стоки към 
Европа и от Европа има от двете най-големи пристанища на Черно море – Констанца и 
Истанбул. Това означава, че ние трябва задължително да направим връзката с Черно море, 

защото тогава ще намерим място и на нашите пристанища. Има логика в логистиката, която 
трябва да се следва, и това именно сме се опитали да направим в следващия програмен 
период.  

Водеща: Не, то много хубаво звучи, но въпросът е вие как ще го вдигнете на крака това БДЖ 
сега примерно?  
Данаил Папазов: БДЖ е в много тежко състояние. Това са фактите. Всички мои информации 

преди да стана министър на транспорта бих казал, че са доста по-добри от това, което аз 
заварих в момента. Наистина БДЖ е в много тежко състояние. Но ще направим абсолютно 
всичко възможно с доста мерки, които вече са в ход...  

Водеща: Кажете най-важните от тях?  
Данаил Папазов: Най-важните са, първо, да се изчисти междуведомствената задлъжнялост 
между железопътната инфраструктура БДЖ.  

Водеща: Как ще стане това?  
Данаил Папазов: Това ще стане с размяна на дълг срещу собственост. Втората...  
Водещ: Нека сам ода обясним, защото е важно мисля и за зрителите, схемата каква е. БДЖ 

дължи колко, сто и няколко милиона...  
Данаил Папазов: 108 са в момента, по памет ви цитирам...  
Водещ: Да, на НКЖИ.  

Водеща: И дава имоти...  
Данаил Папазов: Имоти за долу-горе същата стойност.  
Водещ: И какво става?  

Данаил Папазов: Тези имоти отиват в НКЖИ, те са отново държавни, оценяват се от двете 
компании съответно с външен оценител...  
Водещ: Външен оценител ще има?  

Данаил Папазов: Разбира се, как!? Нито един шеф на едно предприятие няма да се съгласи да 
приеме някакъв актив или да задраска някакво вземане просто така, защото министърът е 
наредил. Там си има управление. Това е една идея, която те трябва да следват.   

Водещ: Отписва се дълг срещу...  
Данаил Папазов: Целият дълг може да се отпише, поне такива са разчетите на хората. В БДЖ 
има огромна собственост от такъв подвижен състав, който обаче не се движи от около 20 

години примерно.  
Водещ: Чакайте, само момент! Това със собствеността, после НКЖИ какво прави, получава 
примерно почивни бази, получава сгради и какво прави?  

Данаил Папазов: Има възможност да ги продаде през агенцията по приватизация и да 
реализира...  
Водеща: Ама да не се окаже после, че дългът остава в НКЖИ, защото продажбата е по-малка 

от това, което е оценено?  
Данаил Папазов: Точно тук е мястото вече на менажерския екип да го вземе на такава 
стойност, която... Но имайте предвид, че в никакъв случай не може да се... в един такъв тежък 

вариант винаги някой трябва да поотстъпи по малко, защото 108 млн. са несъбираеми 
вземания. Това трябва просто да стане абсолютно ясно на всички.  
Водещ: А защо е тази сложна схема, защо след като БДЖ има дълг към НКЖИ обаче има 

собственост, защо трябва да дава тази собственост на НКЖИ и тя са го продава, а БДЖ не си 
продаде собствеността и после с парите, които вземе, да се разплати с НКЖИ?  
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Данаил Папазов: Защото, първо, в момента ако започнем по тази схема да работим, трябва да 

продадем най-ценното в момента, което е в БДЖ останало, а това е именно неподвижният 
състав, който би трябвало да се продаде и скраба. От там ще постъпят свежи средства, които 
веднага могат да се задействат системата за управление на качеството, която пък ще даде 

съответните структурни промени, които тя ще опише процесите в работата на БДЖ и съответно 
ще даде структурата. Нещо, което не е направено от много години.  
Водещ: Пак не разбрах, почивна база, БДЖ има почивна база някъде.  

Данаил Папазов: Да.  
Водещ: Защо трябва да я даде на НКЖИ срещу  част от дълга...  
Данаил Папазов: Публичната държавна собственост в момента на железниците, това е било 

едно предприятия, най-условно ви го казвам, едно предприятия, разделено по някаква условна 
граница.  
Водещ: По европейско изискване.  

Данаил Папазов: Така. Едното е останало тук, другото е останало тук. Сега тези им 
начисляват някакви такси, а пък тези имат някаква собственост, която по принцип трябва да 
бъде публична държавна собственост. По-добре да се размине това нещо.  

Водещ: А могат да го продадат и да си изчистят дълга.  
Данаил Папазов: Могат, НКЖИ може да си го продаде след това, ако иска.  
Водеща: А защо БДЖ не си го продава?  

Данаил Папазов: Защото, нали ви казах, ако ние тръгнем по тази схема, която може би е била 
приложима преди 5 години, действително е имало такъв вариант. Сега в момента, ако тръгнем 
по този вариант, до...  

Водещ: Разпитвам ви, защото не сме сигурни дали накрая НКЖИ ще вземе толкова, колкото 
дълг е бил отписан.  
Данаил Папазов: При всички положения това ще бъде сума равна на тази, ако те правилно са 

направили оценката, или по-малка, но при всички случаи ще вземе някакви пари. Докато в 
момента няма какво да вземе.  
Водеща: А като заговорихте за скаб и се сетих, онези 700, колко бяха, повече, вагони, дето се 

загубиха, намерихте ли ги?  
Данаил Папазов: Значи аз не съм стигнал до тях, защото като започнах да работя в 
министерството първите неща, които направих, бяха да отида на жп гара Подуяне, там където 

си спомняте имаме много инциденти с кражби. Как няма да има кражби, след като са наредени 
вагони за скраб в огромно количество и си стоят просто така. Това нещо трябва да се продаде, 
трябва да се задвижи. През годините обаче, въпрос, на който, преди малко вие ми зададохте 

откъм НКЖИ, аз сега ще ви дам отговор откъм БДЖ. С цел да се оправи по някакъв начин все 
пак финансовото състояние, вагонът се е оценявал на някаква стойност. И през годините, в 
които тези вагони въобще не се движеха от 20 години, са достигнали до такава цена, че 

практически те не могат да бъдат продадени. И сега като ги продаваме за скраб се реализира 
загуба.  
Водеща: Да, обаче вие може да продавате за скраб някакви вагони, които са изчезнали и ги 

няма, аз затова ви питам. По опис да ги има, а пък всъщност да ги няма.  
Данаил Папазов: Обръщате ми внимание да проверя нещо. Ще го направя. Но в такива 
детайли не съм влизал. Разбирате ли, ние се нуждаем от наистина много спешни мерки, които 

трябва да се вземат. Заради това се обърнахме отново към Световната банка, да възобнови 
работата по отдаването на средства срещу преструктурирането на БДЖ. Да видим какво се 
случва с този доклад, какво е изпълнено, да предложим нашите мерки на кредиторите. Защото 

без решение на кредиторите ние не можем да правим абсолютно нищо в БДЖ, това трябва да 
стане ясно на абсолютно всички.  
Водещ: Кога за последен път се качихте на влак?  

Данаил Папазов: Последния път беше при откриването на Дунав мост 2, датата не мога да се 
сетя точно коя беше. А предния път е може би 89-та година, когато пътувах всеки ден до 
пристанище Варна Запад с влак.  

Водещ: Дълъг период от време не сте пътували с железниците, може би сте щастлив човек, 
защото...  
Данаил Папазов: Но съм работил твърде много като ползвател на железниците за транспорт 

на товари.  
Водещ: Има случаи, да ви кажа, не може да разбереш на коя гара си. Просто защото 
прозорците на вагона са нашарени със спрей. Влакът така пълзи, с такава скорост, че да 

слезеш и да тичаш, ще го изпревариш. Говорите за рехабилитация на жп линиите. С колко ще 
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се вдигне скоростта, имате ли разчети? какъв е животът, средната възраст на локомотивите и 

влаковете? За да можем нещо конкретно да кажем на хората.  
Данаил Папазов: По моста в момента, аз лично присъствах в мотрисата, когато минахме със 
140 км/ч, и то...  

Водещ: Ама там е друго.  
Данаил Папазов: Всички пътища, които се правят в момента наново са с такива параметри. 
Т.е. по пътя турска граница – София мисля, че около 2016 – 2017 г. ще имаме скорост минимум 

120 км/ч, максимум 160 км/ч.  
Водещ: В момента колко е?  
Данаил Папазов: В момента в някои участъци е много ниска, имаме и участъци, които са 160 

км/ч вече завършени. Но в по-голямата си част е около 50-60 км.  
Водещ: Ами това е повече от двойно вдигане на скоростта.  
Данаил Папазов: Повече от два пъти е.  

Водеща: Не, навсякъде по света жп транспортът е един от най-приятните и предпочитани 
принципно.  
Данаил Папазов: Надяваме се около 2020 г. и ние да имаме нещо подобно. Тук се предвижда в 

следващия програмен период да кандидатстваме и за покупка на подвижен състав за 
пътническите превози. Именно заради това се опитваме да спасим БДЖ. Иначе, честно ви 
казвам, като човек, който се е занимавал дълги години с бизнес, най-добрият вариант и най-

лесен за мен беше да фалираме БДЖ и да направим ново предприятие.  
Водещ: Но в момента не мислите за това?  
Данаил Папазов: Но в момента няма как да се мисли, защото времето наистина е много тежко 

и работят страшно много хора там.  
Водеща: Сега, посготвили сме ви един кратък репортаж, за да го коментирате. Нашият 
редактор Надя Томова го засне. Контрол – тази дума автобусните превозвачи употребяват най-

често, казва тя, говорейки за проблемите в сектора. Като приоритетен за решаване казус те 
поставят нелегалните превози. Да видим и да коментираме.  
Контрол – тази дума автобусните превозвачи употребяват най-често, говорейки за проблемите 

в сектора. Като приоритетен за решаване казус те поставят нелегалните превози.  
Ивайло Константинов, зам.-председател на Националното сдружение на автобусните 
превозвачи: Нарушението се състои в това, че срещу заплащане се извършва обществен 

превоз на пътници от фирми, които нямат правоспособност и лиценз да сторят това. Този факт 
на практика съкрати бранша на международните превозвачи с две трети, а е на път да съкрати 
наполовина и бранша на превозите вътре в страната.  

Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи: В 
момента всеки си купува един микробус, което се води в КАТ автобус, той си го регистрира на 
собствено име. Вие може да си купите микробус, 9 места, 10 места, качвате се, нямате работа, 

взимате 10 души пътници и си ги возите до Португалия. И те там вече на място ви плащат 
примерно по 300 лв., цената на един билет, както се казва, на автобуса, вие се возите 
комфортно в този микробус. Микробусите струват, примерно втора употреба не се знае какъв, 

нямате застраховка, нямате нищо. Ние искаме всичките автобуси, микробуси, независимо какво 
е над 8+1, примерно над 9 места всичко да бъде на фирма. Също така да бъдат регистрирани 
по ДДС. Те са на някакви патенти, които един микробус, примерно нов струва над 50 хил.лв. Не 

може той да не бъде регистриран по ДДС. Те ги правят тези обороти за два-три месеца. няма 
никакъв контрол.  
Ивайло Константинов: Законодателството го има, очакваме контрол и съвместни акции на 

икономическа полици, служителите на автомобилна администрация и ако се наложи, 
прокуратурата.  
Решение може да бъде създаването на единна система за всички фирми, предлагащи 

транспортни услуги.  
Галя Топалова: Няма система, където да каже колко автобуси има в България. Дори 
Министерство на транспорта трябва да направи ново лицензиране, това сме го искали, да се 

знае колко автобуси има, какви видове автобуси има, нови ли са, стари ли са.  
Друг сериозен проблем, за който НСАП алармира, е неизплащането на средства за 
преференциите за превози, т.е. безплатните билети за деца.  

Веселин Дошков, зам.-председател на Националното сдружение на автобусните 
превозвачи: Билетът с нулева стойност, водят се специални регистри, които впоследствие се 
представят в общините и от там следва да получаваме компенсации за тези пътувания. Но за 

съжаление, аз поне не съм чул превозвач до този момент, който да е получил средства. Това е 
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и ангажимент на министъра на финансите. Но браншът смята, че двигател при решаването на 

тези проблеми трябва да бъде и министърът на транспорта и информационните технологии.  
Браншовата организация очаква съдействие от министерството на транспорта и за обновяване 
на остарелия автопарк. Галя Топалова смята, че държавата може да помогне на превозвачите 

чрез европейските фондове.  
Галя Топалова: По ОП „Конкурентоспособност”, по европейските програми автобусните 
превозвачи да могат да усвояват някакви средства, за да се обнови автобусният парк. В Гърция 

си го обновиха, в Испания, в Италия го обновиха, само тук в България просто автобусите, ние 
купихме тук и трактори по програми, купихме машини, купихме всичко, а ние все пак возим хора.  
Водеща: Г-н Папазов, някакъв ангажимент можете ли да поемете към хората в този сектор, в 

този отрасъл, искат помощ?  
Данаил Папазов: Разбира се, те в повечето неща, които казаха, почти във всички са 
абсолютно прави. Ние направихме първите обществени съвети, които ще бъдат пет в 

министерството на транспорта. Във вторник беше първото заседание на първите пет. Това са 
по всички видове транспорт четири плюс информационните технологии и съобщенията – 
петият. Там бяха поставени всичките тези въпроси. Вече работим по някои от тях. поставил съм 

задачата за търсене на европейски средства и евентуално включване в програмите на 
превозвачите. Там работи лично моят заместник г-н Петър Киров, който ще отговаря за 
европрограмите. Ще видим къде могат те да намерят своето място, за да потърсим вариант да 

им помогнем.  
Водещ: Т.е. ще им помогнете да си обновят автопарка?  
Данаил Папазов: Разбира се. Ще се опитаме да помогнем, дали там, знаете, освен работата 

на министерството на транспорта, трябва да бъде свършена работа и от бенефициента на 
такива европейски средства. Ние сами не можем да го направим, трябва да го направим 
заедно. Второто главно направление – борбата със сивия сектор. Това е основна задача и на 

ДАИ. Действително има страшно много нарушения, ние правим непрекъснато такива проверки. 
Последната беше за нерегламентирани таксиметрови превози. Само преди около седмица за 
няколко часа намерихме 7 такива таксита.  

Водещ: Какъв е делът на сивия сектор?  
Данаил Папазов: Не мога да го кажа, защото такава статистика няма, а то няма и как. Всичко е 
някакъв коментар. Но не е малък, след като за няколко часа просто се намират 7 

нерегламентирани таксита. Особено с микробусите е много голям проблемът наистина. Сега 
ще се опитаме да създадем и регистъра за всички автобуси отново, но тук има автобуси не 
само които са на превозвачи, но има и такива, които са на ведомства на различни фирми, 

например на един футболен клуб автобусът е такъв. Всичко това трябва да бъде  направено в 
един огромен списък и оттам нататък ние да имаме ясната картина колко човека имат 
лицензии, оттам ще излезе и доста голяма цифра за сектора, който е в сив цвят.  

Водеща: Трябва да вървим към финал. А като говорите за евросубсидии изяснихте ли се с 
еврокомисар Хаан относно назначението на Петър Киров?  
Данаил Папазов: Да, там ние поднесохме своите извинения. Даже днес моите колеги от МС са 

в момента в Брюксел. Обсъжда се следващият програмен период. Ние работим изключително 
усилено по приемане на модификацията, защото...  
Водещ: Извинявайте, само за Петър Киров, защото го споменахте, не можах да разбера, в 

крайна сметка той има ли препоръки от Йоханес Хаан или няма?  
Данаил Папазов: Аз още, мисля, че и във вашата телевизия няколко пъти го казах. Няма 
такива, той няма откъде да се познава със...  

Водещ: Няма препоръки?  
Данаил Папазов: Разбира се.  
Водещ: А защо го казахте тогава предния ден? Пред камерите беше записано.  

Данаил Папазов: Вижте, вече няколко пъти го повторих. Първо, не беше съвсем коректно 
излъчването на целия ми коментар, при това три пъти ме питаха един и същи въпрос, при 
това... Сега, вижте, може би аз поради моята неопитност съм допуснал грешка...  

Водещ: Казвате, няма препоръка.  
Данаил Папазов: Не и не е имало.  
Водещ: Просто така ви е излязло от устата, а пък всъщност тоя няма препоръки от Йоханес 

Хаан. Случва се това понякога в човешката реч.  
Данаил Папазов: Мисля, че и при вас се е случвало, аз съм забелязвал много пъти.  
Водещ: При мене?  

Данаил Папазов: Да.  
Водещ: Случва се, ама вижте сега, аз като го кажа после си казвам, да или не.  
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Данаил Папазов: И аз казах много пъти, и във вашата телевизия беше, даже мисля, че на 

другия ден.  
Водещ: Не остана време за „Български пощи” да говорим...  
Водеща: Да, толкова теми има около вашето министерство...  

Данаил Папазов: Много ни е тежко министерството и действително са много тежки 
проблемите, и в пощите е така.  
Водеща: Трябва да дойдете пак за пощите да говорим специално.  

Водещ: И за концесиите на летище София. Една дума, едно изречение за Авиоотряд 28, какво 
ще правите с този горещ картоф?  
Данаил Папазов: Вчера имаше пресконференция, мисля, че и по вашите новини снощи го 

показаха. Ще направим опит, убеден съм, че ще постигнем резултат, първо, да има отчетност 
във всички аспекти. Второ, да се ползва само по предназначение, това, което позволява 
законът. И трето, да има абсолютна прозрачност. Това ще се опитаме да направим.  

Водещ: Бистришките тигри да забравят за Авиоотряд 28?  
Данаил Папазов: Щом не са вписани в закона и в това, че могат да бъдат ползвани тези 
летателни средства от тях, значи няма да ги ползват.  

Водещ: Сигурно същото е и за „Чавдар” Етрополе?  
Водеща: Благодарим за това гостуване!  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: тв. БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 06.30 часа  

Продължителност в мин.: 0,20  
Брой думи: 46  
 

 
Резюме: 6.Новина  
Министърът на икономиката и енергетиката ще участва във второто заседание на работна 

група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”. На заседанието ще бъде представен втори вариант на концепцията за 
оперативна програма. Ще бъде разгледан и актуализиран график за нейното разработване.  

 
Текст: 6.Новина  
Министърът на икономиката и енергетиката ще участва във второто заседание на работна 

група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”. На заседанието ще бъде представен втори вариант на концепцията 
за оперативна програма. Ще бъде разгледан и актуализиран график за нейното разработване.  

 



 

 

20 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Национални печатни медии  
 
Дата: 12.07.2013  
Източник: в. 24 часа  

Страница: 10  
Брой думи: 164  
 

 
Резюме: Изграждането на тех паркове е хубаво нещо, но сега не е моментът за това, заяви 
вчера министърът на икономиката Драгомир Стойнев в началото на заседание на работна 

група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
г.  
 

Заглавие: Стойнев: Тех парковете са хубаво нещо, но не е сега моментът за тях  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Изграждането на тех паркове е хубаво нещо, но сега не е моментът за това, заяви вчера 
министърът на икономиката Драгомир Стойнев в началото на заседание на работна група за 
разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.  

В момента имаме един тех парк (" София тех парк" - 6. p.), при който едва усвояваме парите. От 
друга страна, научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да 
бъде модернизиран, без да се наливат излишно пари в строителство, отбеляза Стойнев.  Той 

заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари. 
Приоритет щели да бъдат развитие на бизнеса, иновациите, зелената икономика и услугите за 
бизнеса.  

Нашата цел е да има прозрачност и опростени процедури за проектите по оперативната 
програма и постигане на пълна хармония с бизнеса, посочи Стойнев, През следващата 
седмица представителите на бизнеса щели да бъдат запознати с промените в Закона за 

обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури и постигане на по-
голяма прозрачност.  
 



 

 

21 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Дума  
Страница: 7  
Брой думи: 236  

 
 
Резюме: Няма да си позволим да налагаме свои решения и виждания, без те да са обсъдени с 

бизнеса, особено за една толкова важна оперативна програма. Това коментира министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на заседание на работната група за 
разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г."  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Преди да вземем решение, ще го обсъдим с бизнеса  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Няма да си позволим да налагаме свои решения и виждания, без те да са обсъдени с 
бизнеса, особено за една толкова важна оперативна програма. Това коментира министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на заседание на работната група за 
разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г."  
Той заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, 

защото именно той създава богатството на страната.  
Според Стойнев изграждането на тех-паркове е хубава инициатива, "но в нашия случай по-
скоро ще се разходват излишно средства, отколкото да се постигне желаният ефект". В 

момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите, посочи министърът и добави, 
че по мнение на учените има достатъчно сграден фонд, който може да се използва, вместо да 
се наливат излишни пари в строителство.  

Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за 
безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична модернизация, заяви още 
Стойнев. Сега предложеният вариант на Оперативната програма е насочен към 

предприемачество и развитие на бизнеса, иновациите, "зелената" икономика и услугите за 
бизнеса.  
Министър Стойнев посочи, че успешните и ефективни мерки от сегашната Оперативна 

програма "Конкурентоспособност 2007-2013 г." ще останат в следващия програмен период и 
допълни, че целта е да се създаде прозрачност и опростени процедури. През следващата 
седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с промените в Закона за 

обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури и постигане на по-
голяма прозрачност.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 519  

 
 
Резюме: Проектът за “София техпарк" буксува, а парите които се харчат по него сега са главно 

за командировки и консултантски услуги. Това обяви вчера министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев след участието си в заседанието на работната група за новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Министърът отказа да 

даде повече подробности, нито пък уточни дали ще има смени на ръководството на "София 
техпарк". "Не ме карайте да коментирам неща, които не са се случили", каза Стойнев.  
 

Заглавие: Драгомир Стойнев: "София техпарк" буксува  
Подзаглавие: Шефката на дружеството - човек на Плевнелиев  
Автор:  

Текст: Проектът за “София техпарк" буксува, а парите които се харчат по него сега са главно за 
командировки и консултантски услуги. Това обяви вчера министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев след участието си в заседанието на работната група за новата 

оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Министърът отказа да 
даде повече подробности, нито пък уточни дали ще има смени на ръководството на "София 
техпарк". "Не ме карайте да коментирам неща, които не са се случили", каза Стойнев.  

"София техпарк" се финансира с 50 млн. евро по програма "Конкурентоспособност", 42 млн. 
от които са безвъзмездна помощ. Освен това за целите на проекта държавата му прехвърли 
терените на бившите военни казарми на 4-ти километър в София. Общата площ, на която ще се 

разполага технологичният парк, е 270 дка. По план трябваше да заработи през 2015 г.  
Един от идеолозите на буксуващия проект  
е президентът Росен Плевнелиев, който го представи за първи път не у нас, а по време на свое 

посещение в САЩ. Сегашната шефка на "София техпарк" - Елица Панайотова, също е човек на 
Плевнелиев. Тя е бивш главен мениджър на "Бизнеспарк София“ и беше назначена в "София 
техпарк" от бившия икономически министър Делян Добрев.  

Според министър Драгомир Стойнев проектът има бъдеще, но само ако се изпълнят всички 
мерки. "Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат 
десет пъти повече такива проекти", коментира той.  

По време на дискусията по новата оперативна програма министърът отбеляза, че в първия й 
вариант се е залагало на технологичните паркове. "В момента имаме един техпарк, при който 
едва усвояваме парите. От друга страна, научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно 

сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без да се строи и да се наливат излишно 
пари в строителство", отбеляза министър Стойнев. Той заяви, че за следващия програмен 
период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото именно той създава богатството на 

страната.  
Вторият вариант на концепцията за оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" предвижда финансиране по четири приоритетни направления: 

предприемачество, иновации, зелена и енергийноефективна икономика и интернационализация 
и услуги за бизнеса.  
По думите на Стойнев през следващия програмен период ще се акцентира върху процедурите 

за технологична модернизация, тъй като това е основният интерес за бизнеса.  
Първият вариант на концепцията, предложен на 26 април, не срещна одобрението на фирмите, 
браншовите организации и обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. 

Причината била, че той  
не отговаря на икономическите условия в страната  
и на нуждите на малките и средните предприятия. Новата версия, представена днес (вчера - 

бел.авт.), е разработена след обстойни консултации с всички заинтересовани страни, посочи 
той. Думите му бяха потвърдени и от изказванията на участниците от бизнеса и 
неправителствените организации в заседанието.  

Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на 
средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се 
случи. По-рано вчера по БТВ Стойнев каза, че под риск са 30 млн. евро за тази година и 60 млн. 

евро за следващата. По неговите думи една от основните пречки пред фирмите е липсата на 
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собствен ресурс. След ускоряване на работата вече са изплатени 25 млн. лв. от забавените 

пари.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Политика  
Страница: 2  
Брой думи: 44  

 
 
Резюме: НОВАТА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСГ ТРЯБВА ДА СЕ ФОКУСИРА 

върху процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност".  
 
Заглавие: ***  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: НОВАТА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ФОКУСИРА 

върху процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност".  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 423  

 
 
Резюме: Държавата ще насърчава бизнеса да си купува слънчеви панели или да влага пари в 

друг вид системи за производство на зелен ток. Това става ясно от новата програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-2020, чийто работен вариант бе представен вчера. Парите за 
панелите ще идват от мярката за енергийна ефективност, която е една от т.нар. оси на 

програмата. Пари ще има и за "умни" разпределителни мрежи на ток ниско и средно 
напрежение.  
 

Заглавие: Програмата за бизнеса ще насърчава слънчевите панели и рециклирането  
Подзаглавие: Въпреки критиките на фирмите пари за "София тех" и клъстери все пак ще има  
Автор: Румяна Гочева  

Текст: Държавата ще насърчава бизнеса да си купува слънчеви панели или да влага пари в 
друг вид системи за производство на зелен ток. Това става ясно от новата програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-2020, чийто работен вариант бе представен вчера. Парите за 

панелите ще идват от мярката за енергийна ефективност, която е една от т.нар. оси на 
програмата. Пари ще има и за "умни" разпределителни мрежи на ток ниско и средно 
напрежение.  

Наред с пестенето на енергия чрез ВЕИ фирмите ще бъдат подпомагани с пари за иновации, 
предприемачество и др. Ще се финансират и проекти за въвеждане на безотпадни технологии и 
рециклиране на по-голямо количество отпадъци. Това е вторият вариант на програмата, след 

като предишната чернова бе разкритикувана от бизнеса. Основната причина бе, че сред 
приоритетите попаднаха създаването на клъстери, нов хайтек парк и доразвиване на още 
неработещия "София тех".  

"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се изразходват излишно 
средства, вместо да се постигне желаният ефект. Да не наливаме излишни пари в 
строителство", каза вчера икономическият министър Драгомир Стойнев. По думите му 

изграждането на "София тех" върви бавно основно заради липсата на свободни сгради. В новия 
вариант на програмата строителството на нов технологичен център е заместено от 
създаването на технологични центрове. Остава и възможността за допълнително наливане на 

пари в "София тех парк", както и финансирането на клъстери. Според проекта събирането на 
фирмите в клъстери ще ги направи по-конкурентни на пазара, но от Асоциацията на 
консултантите по европрограми не смятат така. Сметките им показват, че клъстери могат да се 

финансират от 2010 г., но досега интересът е слаб, а от 43 подадени проекта 11 бяха 
отхвърлени.  
Допълнителни пари ще има за насърчаване на експорта на фирмите. Как ще става това обаче, 

не е ясно и програмата не дава конкретни решения. Ще се подобряват и качеството на 
туристическите услуги, и маркетингът на страната ни като топ дестинация. Опитът до момента 
обаче показва, че повечето от тези мерки са с твърде спорен ефект. Последният скандал, 

свързан с това, бе туристическото лого на страната ни, което се оказа копие на киргизстанското. 
Ще има и инициативи, подобни на сегашната "Джереми", по която се дават нисколихвени заеми 
и се гарантират вече получени кредити.  

КУЛТУРА  
За първи път специална мярка ще има и за насърчаването на културни и творчески индустрии. 
Така издателски, софтуерни, музикални фирми, както и компании от областта на дизайна, 

медиите, производството на филми и т.н. ще могат да кандидатстват за пари. С тях ще се 
финансира не само покупката на нова техника, но и закупуване на лицензи, авторски и сродни 
права и др.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 105  

 
 
Резюме: Към този момент "София Тех Парк" боксува, заяви министърът на икономиката 

Драгомир Стойнев. Основните усвоени досега пари за него, които идват от ОП 
"Конкурентоспособност", са за командировки и консултанти. От думите на министъра стана 
ясно, че по принцип подкрепя изграждането на технопарка, но се съмнява дали такъв ни е 

необходим точно в момента. "Според научните среди имаме достатъчно сграден фонд, който 
може да се модернизира, вместо да се строи нов", обясни Стойнев. Министърът обяви още, че 
в новия вариант на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. бизнесът ще решава 

къде ще се инвестират парите. Основните приоритети в нея ще са зелените технологии и 
енергийната ефективност.  
 

Заглавие: Стойнев: Технопаркът в София буксува  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Към този момент "София Тех Парк" боксува, заяви министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев. Основните усвоени досега пари за него, които идват от ОП "Конкурентоспособност", 
са за командировки и консултанти. От думите на министъра стана ясно, че по принцип подкрепя 

изграждането на технопарка, но се съмнява дали такъв ни е необходим точно в момента. 
"Според научните среди имаме достатъчно сграден фонд, който може да се модернизира, 
вместо да се строи нов", обясни Стойнев. Министърът обяви още, че в новия вариант на ОП 

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. бизнесът ще решава къде ще се инвестират 
парите. Основните приоритети в нея ще са зелените технологии и енергийната ефективност.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Телеграф  
Страница: 14  
Брой думи: 295  

 
 
Резюме: Предстои проверка как се изразходват парите за проекта София Тех Парк, който е на 

стойност 50 млн. евро и стартира през януари.  
 
Заглавие: Ревизия на София тех парк  

Подзаглавие:  
Автор: Таня КИРКОВА  
Текст: Предстои проверка как се изразходват парите за проекта София Тех Парк, който е на 

стойност 50 млн. евро и стартира през януари.  
Това заяви министърът на икономиката Добромир Стойнев по време на обсъждането на 
концепцията за България на бъдещата Оперативна програма за периода 2014-2020 г. с бизнеса 

и неправителствени и синдикални организации, визирайки проекта, който стартира през януари 
с подкрепата на президента Плевнелиев и премиера Бойко Борисов.  
Проектът "София Тех Парк" има бъдеще, но за съжаление към момента той буксува. 

Изразходват се средства само за командировки и консултантски услуги. Не може за следващия 
програмен период на ОП "Иновации и конкурентоспособност" да се залагат 10 пъти повече 
такива проекти.  

В бъдеще не трябва да се наливат излишно пари в строителство, при положение че има много 
сграден фонд, който трябва да се използва, а финансирането да бъде за конкретни иновации, 
каза Стойнев.  

Оси  
На събитието бяха представени осите на бъдещата програма, които ще бъдат: 
предприемачество и развитие на бизнеса; иновации - иновационен капацитет в предприятията, 

зелена и енергийноефективна икономика и нисковъглеродни технологии; интернационализация 
на бизнеса. Ще направя всичко възможно парите да бъдат много повече от 1,1 млрд. евро, каза 
Стойнев.  

По време на дискусията бе предложено да се фокусира вниманието върху подготовката на 
оценителите на проектите, които често не могат да разберат проектите и са по-неподготвени от 
авторите. Точно при оценката на проектите е най-големият извор на корупция. Оценките по 

различните програми взаимно си обещават да прокарат проектите на "свои хора". Трябва да се 
прекрати тази практика, бе категоричен Стойнев.  
Корупцията в България започва от оценителите на проекти, каза Мария Златева от федерация 

"Интереко". Така се създаде Зеленият октопод, който получава проекти по всички 
европрограми. Това става, като оценителите взаимно си одобряват проектите, за които се 
разберат. Затова е необходимо да се създадат специални правила за оценителите.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 145  

 
 
Резюме: Проектът за технологичен парк в София за близо 98 млн. лв. буксува. Харчат се само 

пари за командировки и консултантски услуги, заяви министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев след представянето на преработен вариант на новата оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност", която ще действа от 2014 г.  

 
Заглавие: Технопаркът в София буксувал  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Проектът за технологичен парк в София за близо 98 млн. лв. буксува. Харчат се само 
пари за командировки и консултантски услуги, заяви министърът на икономиката Драгомир 

Стойнев след представянето на преработен вариант на новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност", която ще действа от 2014 г.  
Проектът за "София тех-парк" се финансира от сега действащата програма за бизнеса.  

Той предвижда изграждането на лаборатории, офиси, конгресен център на мястото на бивше 
военно поделение в столицата Идеята за "София техпарк' се появи по времето на ка- бинета 
"Борисов". Беше създадена и компания за проекта, която се ръководи от Елица Панайотова, 

работила по създаването на Бизнес парк - София. Стойнев не отговори дали ще има промяна в 
ръководството. Създаването на технопарка беше подкрепено и от президента Росен 
Плевнелиев. Той дори предложи да се направят още няколко. Подобна идея имаше в 

първоначалния вариант на новата европрограма за бизнеса, но отпадна.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 442  

 
 
Резюме: Изграждането на технологични паркове ще отпадне от приоритетите за следващия 

програмен период, защото сегашният проект за парк в София буксувал. Това стана ясно от 
коментар на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. В 
съобщението не се посочва какви точно са проблемите със "София тех парк", а до 

редакционното приключване на броя от пресцентъра на ведомството не потвърдиха, че това е 
позицията на министъра. Директорът на проектната компания за изграждането на парка Елица 
Панайотова също посочи, че всички процедури вървят по график.  

 
Заглавие: Технопарковете няма да са приоритет след 2014 г.  
Подзаглавие: Според икономическия министър проектът за "София тех парк" буксувал  

Автор: Иглика ФИЛИПОВА  
Текст: Изграждането на технологични паркове ще отпадне от приоритетите за следващия 
програмен период, защото сегашният проект за парк в София буксувал. Това стана ясно от 

коментар на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. В 
съобщението не се посочва какви точно са проблемите със "София тех парк", а до 
редакционното приключване на броя от пресцентъра на ведомството не потвърдиха, че това е 

позицията на министъра. Директорът на проектната компания за изграждането на парка Елица 
Панайотова също посочи, че всички процедури вървят по график.  
Има интерес  

"Проектът има бъдеще, въпросът е да се изпълнят всички мерки, но за съжаление този проект 
буксува", заяви Стойнев след второто заседание на тематичната работна група, която обсъжда 
новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014/20 г., 

съобщи БТА. По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за 
консултантски услуги.  
За проекта се разбра при посещение на президента Росен Плевнелиев в САЩ през май 

миналата година. Самият парк трябва да е готов в края на 2015 г. "Засега вървим по график, 
просто има редица процедури, които изискват време", каза Елица Панайотова. По думите й в 
близките месеци предстои да бъдат обявени процедурите за проектиране и строителство. 

Очаква се градоустройственият план да бъде одобрен от общинския съвет. Подготвя се и 
подписването на стратегически партньорства. Компаниите също проявяват интерес към "София 
тех парк". " Получили сме писма за намерения за строителство, има желаещи и да наемат 

площи в парка", уточни Панайотова.  
Новите приоритети  
Предишният вариант на концепцията на новата оперативна програма беше публикуван в края 

на май. Само няколко седмици след встъпването си длъжност икономическият министър заяви, 
че концепцията ще бъде преразгледана, тъй като не била съгласувана с бизнеса. Обсъжданият 
нов вариант предвижда да се подкрепят предприемачеството и развитието на бизнеса, 

иновациите, зелената и енергийно ефективната икономика, интернационализацията и услугите 
за бизнеса. Преимущество се дава на инструментите за директна подкрепа на бизнеса като 
грантови схеми за предприятията и ваучери, както и на инструментите за финансов 

инженеринг. "Технологичните паркове са чудесна инициатива, но имаме в момента един 
технопарк, за който едва осигуряваме парите", каза министърът след срещата в четвъртък. 
Затова по думите му през следващите седем години те няма да са приоритет. "Не може, когато 

един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет пъти повече такива 
проекти", посочи Стойнев.  
"София тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България. Той ще се намира в 

района на 4-ти километър. Общата му стойност е 50 млн. евро, от които 42 млн. евро са по 
програма "Конкурентоспособност", а останалите 7.5 млн. евро са национално 
съфинансиране.  

Засега вървим по график, просто има редица процедури, които изискват време.  
Елица Панайотова, директор на проектната компания  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 9  
Брой думи: 567  

 
 
Резюме: Шеста банка ще отпуска нисколихвени кредити за малки и средни предприятия. 

Райфайзенбанк (България) се присъедини към втората програма на инициативата JEREMIE на 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Банката подписа споразумение с фонда, според което 
тя ще отпуска кредити на малкия и средния бизнес за поне 20 млн. евро. Половината от тях - 10 

млн. евро, са собствен ресурс, а другата половина са осигурени от фонда.  
 
Заглавие: Шеста банка ще отпуска нисколихвени кредити  

Подзаглавие: Райфайзенбанк се присъедини към финансираната с евросредства програма 
JEREMIE  
Автор: Валентина ИЛИЕВА  

Текст: Шеста банка ще отпуска нисколихвени кредити за малки и средни предприятия. 
Райфайзенбанк (България) се присъедини към втората програма на инициативата JEREMIE на 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Банката подписа споразумение с фонда, според което 

тя ще отпуска кредити на малкия и средния бизнес за поне 20 млн. евро. Половината от тях - 10 
млн. евро, са собствен ресурс, а другата половина са осигурени от фонда.  
Повече от 50% намаление на лихвите  

"Райфайзен" ще отпуска заемите с повече от 50% намаление на лихвите в сравнение с нивата 
по стандартните й кредити за малките и средните фирми. Освен това програмата има 
изискване към банките, които финансират по нея, да отпускат кредитите и при по-ниски от 

обичайно изискваните обезпечения, както и с намалени такси. Средствата ще се отпускат както 
за инвестиционни цели, така и за оборотни средства и за револвиращи кредити и овърдрафти. 
Според Евелина Милтенова, изпълнителен директор на Райфайзенбанк, кредитната 

институция отпуска месечно между 40 млн. и 50 млн. лв. финансиране за малки и средни 
предприятия. По думите й има търсене на кредити от дребния и средния бизнес, въпросът е кои 
от проектите са наистина платежоспособни. Тя посочи, че банката вече одобрява проекти, 

които могат да получат финансиране по тази програма. Ресурсът, с който "Райфайзен" влиза в 
програмата, на този етап е 20 млн. евро, като според реализацията му може да бъде увеличен.  
След подписването на това споразумение бюджетът на втората част на JEREMIE става общо 

330 млн. евро за кредити с ниски лихви. ЕИФ осигурява 165 млн. лв., а шестте банки, включили 
се до момента (Про кредитбанк, ПИБ, Уникредит Булбанк, Алианц банк, Societe Generale 
Експресбанк и "Райфайзен") имат ангажимента да удвоят този ресурс, тоест да осигурят още 

165 млн. евро. Всяка от банките се договаря и взима различен обем ресурс, който удвоява.  
Дотук кредити поне за 500 млн. лв.  
Нивата на лихвите, на които се отпускат заемите за микро-, малки и средни предприятия по 

схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй като целта е да не се лишат от достъп 
до ресурс най-рисковите клиенти за банките - стартиращи фирми, микропредприятия, такива 
без обезпечения. По данни на ЕИФ от началото на 2013 г. (тогава стартира схемата) са 

предоставени над 114 млн. лв. (57 млн. евро) кредити на над 450 малки и средни предприятия. 
Средното ниво на лихвата, при която се отпускат до момента, е 4%.  
През есента на 2011 г. започна да действа първата програма на jeremie - гаранционната схема, 

по която банките партньори (ОББ, Прокредитбанк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, 
СИБанк) трябва да отпускат кредити с преференциални условия на малки и средни фирми за 
300 млн. евро, или пет пъти повече от бюджета по гаранционната схема, който е 60 млн. евро. 

За изминалите 12 месеца по тази програма са усвоени 66% от заложения бюджет. Отпуснати са 
над 3200 кредита с по-малко обезпечение за общо 390 млн. лв. или 200 млн. евро, включително 
и на стартиращи бизнеси. Към края на май тази година нарастването на заемите за 

корпоративния сектор (общо големи компании и малки и средни фирми) спрямо май 2012 г. е с 
1.1 млрд. лв. по данни на БНБ. През есента на миналата година условията за финансиране по 
гаранционната схема бяха предоговорени между банките и ЕИФ. В резултат на това в нея бяха 

включени освен инвестиционните кредити и оборотни заеми, револвиращи кредитни линии и 
овърдрафт. Причините бяха ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на 
макроикономическа нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно 

за цяла Европа.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 191  

 
 
Резюме: Има риск България да загуби 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" за тази 

година, съобщи вчера икономическият министър Драгомир Стойнев. Рискът за следващата 
година е да не усвоим още 60 млн. евро.  
 

Заглавие: Драгомир Стойнев обеща рамо за големи фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Има риск България да загуби 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" за тази 
година, съобщи вчера икономическият министър Драгомир Стойнев. Рискът за следващата 
година е да не усвоим още 60 млн. евро.  

Общият ресурс на програмата е 1,160 млрд. евро. От тях са договорени 982 млн. евро, а са 
разплатени 545 млн., което е 56,9%.  
Стойнев обяви, че е заварил неподписани договори за 25 млн. Забавянето е поправено и 

парите са при изпълнителите. Той обясни, че програмата и приоритетите в нея са били 
определени по времето на тройната коалиция. На следващата година идва ГЕРБ на власт и 
казва: "Вие нищо не сте усвоили!" Приемат се нови правила, но много от лошите практики се 

запазват. В периода от 2007 до 2012 г. между 55% и 83%  от проектите са отхвърлени. Анкета 
сред кандидатите показва, че всеки трети се оплаква от ужасната бюрокрация. Пускат се схеми, 
към които няма интерес. От фирмите продължават да се искат документи на хартия или по 

факс, а не чрез интернет. Има случаи да се променят правилата в последния момент.  
Драгомир Стойнев обеща да се опростят процедурите за кандидатстване и да не се орязват от 
финансиране големите предприятия.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Преса  
Страница: 13  
Брой думи: 195  

 
 
Резюме: "София тех парк" буксува и е на кота нула. До момента парите за него се харчат за 

консултанти и командировки, заяви вчера икономическият министър Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: Парите за "София тех" се харчели за командировки  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "София тех парк" буксува и е на кота нула. До момента парите за него се харчат за 

консултанти и командировки, заяви вчера икономическият министър Драгомир Стойнев.  
Проектът за изграждане на високотехнологична зона с модерни предприятия и научни 
лаборатории бе рекламиран широко от президента Росен Плевнелиев през м.г. За шеф на 

дружеството бе избрана Елица Панайотова, а по програма "Конкурентоспособност" му бяха 
отпуснати 50 млн. евро.  
Министър Стойнев обаче не скри недоволството си от свършената работа. "Не е лошо да се 

изграждат технопаркове, но сега ли е моментът? Учените в България имат достатъчен сграден 
фонд, в който да вършат своята дейност", отбеляза министърът.  
Според шефа на "София тех" Елица Панайотова в момента се извършва огромна 

подготвителна работа. Върви изработване на подробен устройствен план на имота. Обявяват 
се търгове за проектиране и изпълнители. До месец ще започне и разчистване на терена, който 
преди година бе на Министерството на отбраната. Става дума за площ от 270 декара, върху 

които строителството ще започне догодина.  
Според зам.-министъра на икономиката Красин Димитров инвеститорският интерес към проекта 
е слаб. Все още няма фирма, която да стане ядро на парка. Идеята е около нея като в клъстер 

да се нанижат и другите компании.  
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Дата: 12.07.2013  

Източник: в. Преса  
Страница: 13  
Брой думи: 145  

 
 
Резюме: Към днешна дата не виждам основание за вдигане на лихвите по кредитите, заяви 

банкерът Левон Хампарцумян вчера по време на подписването на ново кредитно споразумение 
за малък и среден бизнес по програма "Джереми". Повод за коментара стана изказването на 
управителя на БНБ Иван Искров от 2 юли, според когото лихвите по кредитите могат да се 

вдигнат. Като причина Искров посочи започналото затягане на паричната политика и 
повишение на лихвените проценти на централните банки в международен план. За програмата 
"Джереми" Хампарцумян заяви, че интересът към нея остава голям, а усвоените парични 

средства от предишните две нейни издания са на стойност приблизително 50 млн. евро. 
"Джереми" е една от малкото програми, които имат добра координация между банките, 
държавата и необходимостта на клиентите", допълни още банкерът.  

 
Заглавие: Банкер: Няма причина лихвите да растат  
Подзаглавие:  

Автор: Елена ИЛИЕВА  
Текст: Към днешна дата не виждам основание за вдигане на лихвите по кредитите, заяви 
банкерът Левон Хампарцумян вчера по време на подписването на ново кредитно споразумение 

за малък и среден бизнес по програма "Джереми". Повод за коментара стана изказването на 
управителя на БНБ Иван Искров от 2 юли, според когото лихвите по кредитите могат да се 
вдигнат. Като причина Искров посочи започналото затягане на паричната политика и 

повишение на лихвените проценти на централните банки в международен план. За програмата 
"Джереми" Хампарцумян заяви, че интересът към нея остава голям, а усвоените парични 
средства от предишните две нейни издания са на стойност приблизително 50 млн. евро. 

"Джереми" е една от малкото програми, които имат добра координация между банките, 
държавата и необходимостта на клиентите", допълни още банкерът.  
Министърът на икономиката Драгомир Стойнев заяви, че на този етап "във финансовата сфера 

нямаме почти никакви притеснения", те са в реалния сектор.  
  



 

 

34 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 11.07.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  

Връзка: http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14410029.html  
Брой думи: 268  
 

 
Резюме: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това, 
зададе риторичен въпрос министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 

началото на заседание на работна група за разработване на Оперативна програма Иновации и 
конкурентоспособност 2014 – 2020 година  
 

Заглавие: Министър Стойнев е против изградането на нови технологични паркове  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това, 
зададе риторичен въпрос министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 
началото на заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от Агенция "Фокус". 
Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 година. 

„В момента имаме един технологичен парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, 
научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде 
модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", аргументира се 

министър Стойнев и посочи, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да 
се дават пари, защото именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 

на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи 
Драгомир Стойнев. Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса 
ще бъдат запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в 

съкращаване на процедури и постигане на по-голяма прозрачност. 
„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата", 
отбеляза Драгомир Стойнев. 

Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои реш ения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма. 

Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 
днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 
оперативната програма, както и актуализация на графика за нейното разработване.  

 

http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14410029.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14410554.html  
Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това. 

Учените в България имат достатъчен сграден фонд, в който да вършат своята дейност.  
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от "Фокус".  
Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. За това настояваше президентът Росен Плевнелиев.  

 
Заглавие: Министър: Не е време за технологични паркове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това. 
Учените в България имат достатъчен сграден фонд, в който да вършат своята дейност.  

Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от "Фокус".  

Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. За това настояваше президентът Росен Плевнелиев.  
„В момента имаме един технологичен парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, 

научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде 
модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", аргументира се 
министър Стойнев.  

Той посочи, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, 
защото именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 

на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи 
Драгомир Стойнев.  
Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с 

промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури 
и постигане на по-голяма прозрачност.  
„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата", 

отбеляза Драгомир Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 

програма, обеща министърът.  
 

http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14410554.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14413917.html  
Брой думи: 276  

 
 
Резюме: Вече сме стигнали чрез различни споразумения до над 3500 малки и средни 

предприятия и работим да обхванем още.  
Това заяви пред журналисти заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд /ЕИФ/ 
Хубърт Котони. Той коментира това след подписването на ново кредитно споразумение между 

Европейския инвестиционен фонд и "Райфайзен Банк" /България/ в рамките на инициативата 
JEREMIE /"Джереми"/ в България.  
 

Заглавие: 3500 фирми взели пари по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Вече сме стигнали чрез различни споразумения до над 3500 малки и средни 
предприятия и работим да обхванем още.  
Това заяви пред журналисти заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд /ЕИФ/ 

Хубърт Котони. Той коментира това след подписването на ново кредитно споразумение между 
Европейския инвестиционен фонд и "Райфайзен Банк" /България/ в рамките на инициативата 
JEREMIE /"Джереми"/ в България.  

Финансовата институция е шестата банка, предоставяща нисколихвено финансиране на 
малките и средните предприятия в рамките на инициативата. Със сключването на 
споразуменията бюджет от 165 млн. евро по нисколихвения продукт, изпълняван в рамките на 

JEREMIE, е на разположение на малкия и средния бизнес в България. Ние сме ангажирани с 
България, искаме да останем тук, и да работим и занапред с вас, каза Котони.  
Той отбеляза, че следващият програмен период няма да е много по-лесен. Напротив, може и да 

по-труден от досегашния, добави той. По думите му следващият програмен период е добре 
регулиран, но "все още има капани" и проблеми. Котони добави, че е необходимо да има 
надграждане над постигнатото досега, и отбеляза, че в процеса на достигане на реалната 

икономика до структурните фондове трябва да се ангажира и финансовият сектор.  
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който присъства на 
подписването на споразумението, каза, че на този етап няма почти никакви притеснения във 

финансовата сфера в България. Притесненията ни са главно в реалния сектор. Малките и 
средните предприятия все още се оплакват от достъпа до евтин финансов ресурс, отбеляза 
министърът. Той посочи, че благодарение на оперативната програма 

"Конкурентоспособност" и на инициативата JEREMIE се правят необходимите усилия в тази 
посока, като рискът се поема главно от банковия сектор. Затова са тези споразумения, за да се 
даде възможност този риск да бъде споделен, допълни министърът.  

 

http://banks.dir.bg/2013/07/11/news14413917.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2013/07/11/ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-ot-es-za-
energetikata.193365  

Брой думи: 323  
 
 

Резюме: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от 
европейски фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. 
евро. Това опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 

ефира на bTV.  
Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 
оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 

него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 
икономиката.  
 

Заглавие: Има опасност да загубим €90 млн. от ЕС за енергетиката  
Подзаглавие: Стойнев: Няма да има увеличение на цената на тока догодина  
Автор:  

Текст: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от европейски 
фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. евро. Това 
опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в ефира на bTV.  

Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 
оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 
него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 

икономиката.  
Все пак на въпрос защо България губи пари от европейските програми Стойчев обясни, че 
програмите и приоритетите в тях са били създадени по времето на тройната коалиция. Те са 

получили одобрението на Брюксел.  
„На следващата година идват ГЕРБ на власт и казват „Вие нищо не сте усвоили!”. То няма как 
да усвоиш, защото трябва да ги договориш”, заяви министърът и допълни, че се е вървяло към 

противопоставяне, което се наблюдава и сега в нашето общество.  
Специално за ОП „Конкурентоспособност” бизнесът не е виждал причина да кандидатства, а 
в същото време и заради кризата не е имало пари за съфинансиране на проектите. В  

зависимост от мярката парите за съфинансиране са в рамките на между 30 и 40%.  
Стойнев одобри една от стъпките на служебното правителство – да се увеличи авансовото 
плащане по мерките на ОП „Конкурентоспособност”, за да можем да усвоим повече средства 

по програмата и да не се връщат пари в европейския бюджет.  
Бизнесът не желае да бъдат изграждани бизнеспаркове с европейските пари, а да се пристъпи 
към модернизация на производството, подобряване на бизнесклимата и за зелена и 

енергийноефективна икономика, смята още Стойнев.  
Няма да има увеличение на цената на тока догодина, защото нищо не налага това. "Има 
достатъчно буфери в системата и ако се спре източването на енергетиката, уверявам ви няма 

да има причина за поскъпване", категоричен беше министърът.  
Според него най-големите "течове" са дългосрочните договори, които "не отговарят на 
интересите на българското общество".  

 

http://www.dnes.bg/politika/2013/07/11/ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-ot-es-za-energetikata.193365
http://www.dnes.bg/politika/2013/07/11/ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-ot-es-za-energetikata.193365
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Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/07/11/sofiia-teh-park-buksuva-pryskat-samo-pari-za-
komandirovki.193385  

Брой думи: 327  
 
 

Резюме: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 
него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 

европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  
 
Заглавие: "София Тех Парк" буксува, пръскат само пари за командировки!  

Подзаглавие: Ще се похарчат излишно средства, коментира Стойнев  
Автор: Елена Калпакчиева  
Текст: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 

него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  

"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 
средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за "мега" проекта София Тех Парк, който трябва 

да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно.  
В същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени, може да се реновират. В тази връзка той апелира да не бъдат вливани излишни 

средства в строителство и в имоти, които дори ги няма в бюджетите на техноогичния парк.  
„Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече подобни проекти”, заяви още министърът.  

Стойнев увери, че ще бъдат направени нужните проверки във връзка с изразходването на 
средствата в парка.  
На въпрос на Investor.bg дали предстои смяна на ръководството на парка ресорният министър 

заяви, че все още е рано да се каже. "Има време, това са неща, за които в момента не мога да 
дам коментар", посочи той.  
Припомняме, че проектът за техонологичния парк се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Паркът е на стойност 50 
млн. евро.  
Междувременно „София Тех Парк” обяви вчера обществена поръчка на стойност 125 хил. лв. 

без ДДС. Това показа справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Търси се 
изпълнител за оценка за съответствието на шест строителни обекта – сгради, предвидени за 
посетителски център, бизнес инкубатор, лаборатории и офиси.  

Припомняме, че преди около година президентът Росен Плевнелиев коментира, че „София Тех 
Парк" има не по-малка важност за бъдещето на България, отколкото магистрала "Тракия", и 
сподели колко е щастлив, че правителството ускорява проекта.  

 

http://www.dnes.bg/business/2013/07/11/sofiia-teh-park-buksuva-pryskat-samo-pari-za-komandirovki.193385
http://www.dnes.bg/business/2013/07/11/sofiia-teh-park-buksuva-pryskat-samo-pari-za-komandirovki.193385
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Резюме: Проектът за "София Тех Парк" буксува, коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. Той все пак допълва, че 

проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, "но за съжаление този 
проект буксува".  
По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 

"Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече такива проекти", отбеляза министърът.  
 

Заглавие: "София Тех Парк" буксува, обяви Драгомир Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът за "София Тех Парк" буксува, коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. Той все пак допълва, че 
проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, "но за съжаление този 

проект буксува".  
По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 
"Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 

пъти повече такива проекти", отбеляза министърът.  
Стойнев коментира това след участието си във второто заседание на тематичната работна 
група, която  

обсъжда напредъка по подготовката на новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014 - 2020".  
Не ме карайте да коментирам неща, които не са се случили, каза министърът в отговор на 

въпрос дали ще има смяна в ръководството на технопарка. Директор на проектната компания 
за изграждането на парка е Елица Панайотова.  
По време на форума министър отбеляза, че в предишния вариант на концепцията на новата 

оперативна програма се е залагало на технологичните паркове. "Чудесна инициатива, 
приветствам я, но имаме в момента един технопарк, за който едвам осигуряваме парите", каза 
министърът.  

От думите на Стойнев не става известно защо проектът буксува.  
"София тех парк" се очаква да бъде построен в края на 2015 година. За този проект се разбра 
при посещение на президента Росен Плевнелиев в САЩ през май миналата година. От думите 

му тогава стана известно, че по проекта се работи от повече от година преди това.  
"София тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 
млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по оперативна програма 

"Конкурентоспособност", а останалите 7.5 млн. евро представляват национално 
съфинансиране.  
Предвижда се бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на 

Министерството на отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. С 
решение на правителството той беше прехвърлен на проектната компания за парка.  
Драгомир Стойнев каза в отговор на въпрос, че е запознат с протестното писмо на служителите 

от "Кинтекс" във връзка със смяната на ръководството на компанията, както и с изявлението на 
новия директор. "Това е човек с изключителен опит, който успешно е водил това предприятие, и 
считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам с неговата кандидатура", заяви министърът.  

 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/07/11/2101116_sofiia_teh_park_buksuva_obiavi_dragomir_stoinev/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/07/11/2101116_sofiia_teh_park_buksuva_obiavi_dragomir_stoinev/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Бизнесът-ще-получава-ваучери-за-европарите-
_l.a_i.460303_at.1.html  

Брой думи: 358  
 
 

Резюме: Бизнесът ще получава европари под формата на ваучери, вместо да пише подробни 
проекти. Това предвижда вторият вариант на новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност”, която ще се  

прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена заради забележки от бизнеса.  
Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а за научни разработки и 
иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 

фирми.  
 
Заглавие: Бизнесът ще получава ваучери за европарите  

Подзаглавие: Опростеният начин на финансиране ще важи за иновациите и бързорастящите 
фирми, предвижда програма "Иновации и конкурентоспособност"  
Автор:  

Текст: Бизнесът ще получава европари под формата на ваучери, вместо да пише подробни 
проекти. Това предвижда вторият вариант на новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност”, която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена 

заради забележки от бизнеса.  
Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а за научни разработки и 
иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 

фирми. Компаниите ще получават документ, че разполагат с определен ресурс от 
европрограмата. С него ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или 
услуга и да си ги поръчат, без да набират задължителните сега три оферти за доставка. След 

това документът ще бъде осребрен от министерството на икономиката, пише в. "Труд".  
Първоначално се предвиждаше ваучерите да се дават само за иновации. В новия вариант на 
бъдещата програма е записано, че компаниите ще могат да си поръчват разработване на 

дизайн, на нови продукти и пазарни проучвания. Ваучери ще има и за трансфер на технологии, 
а целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката. Моделът ще се прилага и за 
финансирането на инвестиции на бързорастящи фирми. По оценка на министерството те са 

около 6% от всички малки и средни предприятия, но дават 40% от добавената стойност. В 
проекта не е посочено как ще се определят тези компании.  
От новия вариант на програмата е отпаднала спорната идея основна част от евросредствата 

да се използва за създаването на технологични центрове и паркове за подкрепа на секторите 
информационни технологии, медицински туризъм, електроника и електротехника, автомобилна 
индустрия, текстил и облекло, творчески индустрии. Акцентът вече е върху директното 

финансиране на компании от всички сфери.  
Ще продължат популярните и през този програмен период схеми за технологична 
модернизация. Ще има средства за енергийна ефективност, намаляване на използваните 

ресурси, внедряване на възобновяеми енергийни източници. Ще се дават нисколихвени 
кредити, гаранции по заеми, дялов и рисков капитал. Те обаче ще се прилагат паралелно с 
другите схеми.  

Процедурите за кандидатстване по оперативни програми ще бъдат опростени, съобщи преди 
дни вицепремиерът Зинаида Златанова. Целта е да се получават по-лесно европари в периода 
2014 – 2020 г. Очаква се да загубим между 200 и 500 млн. евро към края на годината.  

 

http://www.econ.bg/Новини/Бизнесът-ще-получава-ваучери-за-европарите-_l.a_i.460303_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Бизнесът-ще-получава-ваучери-за-европарите-_l.a_i.460303_at.1.html
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Резюме: "Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента буксува". Това заяви 

министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. По думите на министъра сега се 
изразходват само средства,  
предимно за командировки и за консултантски услуги.  

Според Стойнев не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се 
залагат десет пъти повече подобни проекти, предава агенция "Фокус".  
 

Заглавие: "София тех парк" боксува  
Подзаглавие: Рано е да се говори за смяна на ръководството на технологичния парк, каза 
Стойнев  

Автор:  
Текст: "Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента буксува". Това заяви министърът 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. По думите на министъра сега се 

изразходват само средства, предимно за командировки и за консултантски услуги.  
Според Стойнев не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се 
залагат десет пъти повече подобни проекти, предава агенция "Фокус".  

Икономическият министър каза, че е рано да се говори за смяна на ръководството на "София 
тех парк". В момента изпълнителен директор на "София тех парк" в Елица Панайотова.  
Проектът ще струва 50 млн. евро, стана ясно в началото на годината, като по-голямата част от 

средствата ще дойдат по ОП "Конкурентоспособност".  
 

http://www.econ.bg/Новини/-София-тех-парк-боксува-_l.a_i.460323_at.1.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n431064  
Брой думи: 171  

 
 
Резюме: Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 

конкурентоспособността на българската икономика, подчерта министъра на икономиката  и 
енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на концепцията за новата Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”. По неговите думи през следващия програмен 

период ще се акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е 
основният интерес за бизнеса, предаде БГНЕС.  
 

Заглавие: Стойнев: Ще акцентираме върху технологичната модернизация  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта министъра на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на концепцията за новата Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност”. По неговите думи през следващия програмен 
период ще се акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е 
основният интерес за бизнеса, предаде БГНЕС.  

Новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност” бе предложена от екипа на 
Министерството на икономиката и енергетиката. Той предвижда подкрепата за компаниите  да 
бъде предоставяна в четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и 

енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Мерките за 
иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.  
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 

група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 
обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант 
не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 

средните предприятия у нас.  
 

http://news.expert.bg/n431064
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804481  
Брой думи: 56  

 
 
Резюме: София. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще вземе 

участие в церемонията по подписване на ново кредитно споразумение между Европейския 
инвестиционен фонд и Райфайзен Банк (България) в рамките на инициативата JEREMIE в 
България.  

 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев ще участва в церемонията за подписване на ново 
кредитно споразумение по Джереми  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще вземе участие 

в церемонията по подписване на ново кредитно споразумение между Европейския 
инвестиционен фонд и Райфайзен Банк (България) в рамките на инициативата JEREMIE в 
България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката. 

Събитието ще се състои от 14.00 часа в зала „Роял“ на хотел „Шератон“.   
 

http://www.focus-news.net/?id=n1804481
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804479  
Брой думи: 73  

 
 
Резюме: София. Министърът на икономиката и енергетиката ще участва във второто 

заседание на тематичната работна група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“.  
 

Заглавие: Министър Драгомир Стойнев ще участва в заседание на работна група за ОП 
„Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София. Министърът на икономиката и енергетиката ще участва във второто заседание 
на тематичната работна група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“. Това съобщиха от 
пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката. Заседанието ще се проведе от 
10:00 часа в зала „Сердика“ на хотел „Шератон“. На него ще бъде представен втори вариант на 

концепцията за оперативната програма. Ще бъде разгледан и актуализиран график за нейното 
разработване.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1804479
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804556  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: София. Вторият вариант на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2014 – 2020 година е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, „зелената” икономика и 
услугите за бизнеса. Това стана ясно на второто заседание на тематичната работна група за 
разработване на оперативната програма за следващия период, предаде репортер на Агенция 

„Фокус”. Първото заседание на групата се състоя през април 2013 година.  
 
Заглавие: Вторият вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е насочен към 

развитие на бизнеса, иновации и „зелена” икономика  
Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  

Текст: София. Вторият вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014 – 2020 година е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, 
„зелената” икономика и услугите за бизнеса. Това стана ясно на второто заседание на 

тематичната работна група за разработване на оперативната програма за следващия период, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Първото заседание на групата се състоя през април 
2013 година. Бизнесът обаче не одобри предложения първи вариант на концепцията на 

оперативната програма. Вторият вариант на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014 – 2020 година включва четири приоритетни оси – 
„Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна 

икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”. Концепцията на програмата 
предвижда още секторен подход при насърчаването на предприемачеството и развитието на 
бизнеса, както и интернационализацията на предприятията. Успешните и ефективни мерки от 

сегашната Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 година ще останат в 
следващия програмен период.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1804556
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804546  
Брой думи: 258  

 
 
Резюме: София. Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? 

Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014 – 2020 година, предаде репортер на Агенция “Фокус”. 

Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма „Конкурентоспособност” 
2007 - 2013 година.  
 

Заглавие: Драгомир Стойнев: Тех-парковете са хубаво нещо, но сега ли е моментът?  
Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  

Текст: София. Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? 
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020 година, предаде репортер на Агенция “Фокус”. 
Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” 2007 - 2013 година.  

„В момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 
среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 
да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство”, отбеляза министър Стойнев. Той 

заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото 
именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 

на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса”, посочи 
Драгомир Стойнев. Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса 
ще бъдат запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в 

съкращаване на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.  
„Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели 
процедурата”, отбеляза министър Стойнев.  

Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма.  

Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 
днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 
оперативната програма.  

 

http://www.focus-news.net/?id=n1804546
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804582  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: София. Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента този проект боксува. 

Това заяви пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на министъра – сега се изразходват само 
средства, предимно за командировки и за консултантски услуги.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: „София тех парк” в момента боксува  
Подзаглавие:  

Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента този проект боксува. Това 
заяви пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде 

репортер на Агенция „Фокус”. По думите на министъра – сега се изразходват само средства, 
предимно за командировки и за консултантски услуги. „Не може, когато един проект боксува, за 
следващия програмен период да се залагат десет пъти повече подобни проекти”, заяви още 

министър Драгомир Стойнев. На днешното заседание на тематичната работна група за 
разработването на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, бизнесът е 
изразил удовлетворение от новия подход и от оперативната концепция за новата оперативна 

програма. „Това ме амбицира. Всички заедно трябва да променим нещата – българският бизнес 
да увеличава доходите”, отбеляза Стойнев. На въпрос - дали се обмисля смяна на 
ръководството на „София тех парк” министърът заяви, че е рано да се говори за смяна на 

ръководството.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1804582
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1804698  
Брой думи: 165  

 
 
Резюме: София. Малките и средни предприятия в българския бизнес все още се оплакват от 

евтин финансов ресурс. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев при подписването на ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен 
фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Малките и средни предприятия в българския бизнес все 
още се оплакват от евтин финансов ресурс  

Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. Малките и средни предприятия в българския бизнес все още се оплакват от 

евтин финансов ресурс. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев при подписването на ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен 
фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 

Министър Драгомир Стойнев отбеляза, че финансовите средства са много важни за 
просперитета на българската икономика. „На този етап във финансовата сфера нямаме никакви 
притеснения, но притесненията са в реалния сектор. Малки и средни предприятия в българския 

бизнес все още се оплакват от евтин финансов ресурс”, посочи Драгомир Стойнев, но заяви, че 
се правят необходимите усилия за премахване на тези пречки.  
Благодарение на споразумението банката ще отпуска кредити на малки и средни предприятия в 

България на стойност поне 20 млн.евро с повече от 50% намаление на лихвените нива. За да е 
възможно това, споразумението предоставя 165 млн. евро по нисколихвения продукт, 
изпълняван по проекта JEREMIE, който е на разположение на малките и средни предприятия у 

нас посредством шест кредитни институции.  
 
  

http://www.focus-news.net/?id=n1804698
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-evro-
evropeiski-pari-za-energetikata,154064/  

Брой думи: 323  
 
 

Резюме: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн.  евро от 
европейски фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. 
евро. Това опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 

ефира на bTV.  
Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 
оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 

него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 
икономиката.  
 

Заглавие: Стойнев: Има опасност да загубим 90 млн. евро европейски пари за 
енергетиката  
Подзаглавие: Енергийният министър не вижда причина след година цената на тока да се 

повиши, ако се спрат течовете в енергетиката  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от европейски 

фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. евро. Това 
опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в ефира на bTV.  
Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 

оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 
него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 
икономиката.  

Все пак на въпрос защо България губи пари от европейските програми Стойчев обясни, че 
програмите и приоритетите в тях са били създадени по времето на тройната коалиция. Те са 
получили одобрението на Брюксел.  

„На следващата година идват ГЕРБ на власт и казват „Вие нищо не сте усвоили!”. То няма как 
да усвоиш, защото трябва да ги договориш”, заяви министърът и допълни, че се е вървяло към 
противопоставяне, което се наблюдава и сега в нашето общество.  

Специално за ОП „Конкурентоспособност” бизнесът не е виждал причина да кандидатства, а 
в същото време и заради кризата не е имало пари за съфинансиране на проектите. В 
зависимост от мярката парите за съфинансиране са в рамките на между 30 и 40%.  

Стойнев одобри една от стъпките на служебното правителство – да се увеличи авансовото 
плащане по мерките на ОП „Конкурентоспособност”, за да можем да усвоим повече средства 
по програмата и да не се връщат пари в европейския бюджет.  

Бизнесът не желае да бъдат изграждани бизнеспаркове с европейските пари, а да се пристъпи 
към модернизация на производството, подобряване на бизнесклимата и за зелена и 
енергийноефективна икономика, смята още Стойнев.  

Няма да има увеличение на цената на тока догодина, защото нищо не налага това. "Има 
достатъчно буфери в системата и ако се спре източването на енергетиката, уверявам ви няма 
да има причина за поскъпване", категоричен беше министърът.  

Според него най-големите "течове" са дългосрочните договори, които "не отговарят на 
интересите на българското общество".  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-evro-evropeiski-pari-za-energetikata,154064/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/stoinev-ima-opasnost-da-zagubim-90-mln-evro-evropeiski-pari-za-energetikata,154064/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proketyt-sofiia-teh-park-
buksuva,154071/  

Брой думи: 294  
 
 

Резюме: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 
него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 

европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Прокетът "София тех парк" буксува  

Подзаглавие: Средствата, които са усвоени за него, се използват главно за плащане на 
командировки и пътувания на служителите, каза икономическият министър  
Автор: Елена Калпакчиева  

Текст: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 
него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви  
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 

европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  
"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 
средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  

Стойнев посочи, че усвояването на средствата за "мега" проекта София Тех Парк, който трябва 
да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно.  
В същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 

занемарени може да се реновират. В тази връзка той апелира да не бъдат вливани излишни 
средства в строителство и в имоти, които дори ги няма в бюджетите на техноогичния парк.  
„Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 

пъти повече подобни проекти”, заяви още министърът.  
Стойнев увери, че ще бъдат направени нужните проверки във връзка с изразходването на 
средствата в парка.  

На въпрос на Investor.bg дали предстои смяна на ръководството на парка ресорният министър 
заяви, че все още е рано да се каже. "Има време, това са неща, за които в момента не мога да 
дам коментар", посочи той.  

Припомняме, че проектът за техонологичния парк се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Паркът е на стойност 50 
млн. евро.  

Междувременно „София Тех Парк” обяви вчера обществена поръчка на стойност 125 хил. лв. 
без ДДС. Това показа справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Търси се 
изпълнител за оценка за съответствието на шест строителни обекта – сгради, предвидени за 

посетителски център, бизнес инкубатор, лаборатории и офиси.  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proketyt-sofiia-teh-park-buksuva,154071/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proketyt-sofiia-teh-park-buksuva,154071/


 

 

53 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Дата: 11.07.2013  

Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-
inovacii-i-konkurentosposobnost,154087/  

Брой думи: 232  
 
 

Резюме: Вторият вариант на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 
2020 г. е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, „зелената” икономика и услугите за 
бизнеса.  

Това бе обяснено по време на второто заседание на работната група за разработване на 
оперативната програма за следващия период, което се състоя днес. Припомняме, че първото 
подобно заседание се проведе през април тази година. Тогава обаче работодателските 

организации не одобриха предложения първи вариант на концепцията на оперативната 
програма.  
 

Заглавие: Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Ще се фокусира върху процедурите за безвъзмездно финансиране и за 

технологична модернизация, увери икономическият министър  
Автор: Елена Калпакчиева  
Текст: Вторият вариант на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 

2020 г. е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, „зелената” икономика и услугите за 
бизнеса.  
Това бе обяснено по време на второто заседание на работната група за разработване на 

оперативната програма за следващия период, което се състоя днес. Припомняме, че първото 
подобно заседание се проведе през април тази година. Тогава обаче работодателските 
организации не одобриха предложения първи вариант на концепцията на оперативната 

програма.  
Днес стана ясно, че вторият вариант на оперативната програма включва четири приоритетни 
оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна 

икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”.  
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който също присъстваше по 
време на дискусията на работната група заяви, че новата ОП "Иновации и 

конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за безвъзмездно 
финансиране и главно върху тези за технологична модернизация.  
Самият той припомни, че в предишния вариант на програмата се е наблягало на финансовия 

инженеринг.  
В тази връзка той допълни, че концепцията на програмата предвижда за всеки сектор да има 
различен подход, както и различни методи за насърчаване на предприемачеството.  

"Моята цел ще бъде да усвоим повече пари по ОП "Конкурентоспособност", отколкото са 
били усвоени през сегашния период", категоричен бе икономическият министър.  
Сред предложенията на работната група бе и интернационализацията на отделните 

предприятия.  
Успешните и ефективни мерки от сегашната оперативна програма „Конкурентоспособност” 
2007-2013 година ще останат в следващия програмен период.   

 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost,154087/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost,154087/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proektyt-sofiia-teh-park-
buksuva,154071/  

Брой думи: 294  
 
 

Резюме: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 
него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 

европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  
"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 
средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Проектът "София тех парк" буксува  
Подзаглавие: Средствата, които са усвоени за него, се използват главно за плащане на 

командировки и пътувания на служителите, каза икономическият министър  
Автор: Елена Калпакчиева  
Текст: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 

него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  

"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 
средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за "мега" проекта София Тех Парк, който трябва 

да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно.  
В същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени може да се реновират. В тази връзка той апелира да не бъдат вливани излишни 

средства в строителство и в имоти, които дори ги няма в бюджетите на техноогичния парк.  
„Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече подобни проекти”, заяви още министърът.  

Стойнев увери, че ще бъдат направени нужните проверки във връзка с изразходването на 
средствата в парка.  
На въпрос на Investor.bg дали предстои смяна на ръководството на парка ресорният министър 

заяви, че все още е рано да се каже. "Има време, това са неща, за които в момента не мога да 
дам коментар", посочи той.  
Припомняме, че проектът за техонологичния парк се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Паркът е на стойност 50 
млн. евро.  
Междувременно „София Тех Парк” обяви вчера обществена поръчка на стойност 125 хил. лв. 

без ДДС. Това показа справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Търси се 
изпълнител за оценка за съответствието на шест строителни обекта – сгради, предвидени за 
посетителски център, бизнес инкубатор, лаборатории и офиси.  

 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proektyt-sofiia-teh-park-buksuva,154071/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dragomir-stoinev-proektyt-sofiia-teh-park-buksuva,154071/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73065  
Брой думи: 129  

 
 
Резюме: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  
 

Заглавие: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 

модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 

се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали сега е 
моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 

сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство. 
Следващата седмица ще има обсъждане на мерките на правителството за промяна на Закона 
за обществените поръчки в посока съкращаване на процедури и по-голяма прозрачност, каза 

Стойнев.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73065
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73067  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 

„Кинтенкс", заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  
Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 

постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 
решението си за смяната.  
 

Заглавие: Стойнев: Няма да съжалявам за връщането на Салджийски начело на 
„Кинтекс"  
Подзаглавие:  

Автор: Марта Младенова  
Текст: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 
„Кинтенкс", заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  

Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 
постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 

решението си за смяната.  
Министърът каза, че се е запознал с протестното писмо на служителите в „Кинтекс", както и с 
изявлението на новия шеф на компанията. Той описа Салджийски като човек с изключителен 

опит и е водил успешно това предприятие. „Считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам 
за неговата кандидатура", каза Стойнев.  
Икономическият министър отклони въпроса дали бившата шефка на Агенцията за малки и 

средни предприятия Марияна Велкова, която раздаде бонуси на себе си и служителите си с 
пари от ОП „Конкурентоспособност", ще оглави Инспектората в икономическото 
министерство.  

 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73067
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-buksuva-harcheiki-osnovno-za-konsultanti-i-
patuvaniya-news208730.html  

Брой думи: 466 
 
 

Резюме: Проектът "София тех парк” има бъдеще, но в момента буксува и харчи пари основно 
за командировки и консултантски услуги. Това коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в четвъртък, когато бе направен втори преглед 

на варианта на бъдещата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 
г.".  
 

Заглавие: "София тех парк" буксува, харчейки основно за консултанти и пътувания  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът "София тех парк” има бъдеще, но в момента буксува и харчи пари основно за 
командировки и консултантски услуги. Това коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в четвъртък, когато бе направен втори преглед 

на варианта на бъдещата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-
2020 г.". 
Той отказа да отговори на въпроса дали ще има смени в ръководството на компанията, 

ръководеща бавещия се проект, тъй като това били неща, които още не са се случили.  
"София тех парк” се роди през юни 2012 г. с цел създаването на първия високотехнологичен 
парк у нас, който ще е разположен на Четвърти километър в София. 

Финансирането от 100 млн. лв. се осигурява от оперативна програма 
“Конкурентоспособност”. Половината от средствата са предвидени за построяването на парка 
– реновиране на съществуващите сгради, строителство на една нова и изграждането на  

инфраструктурата на терена от 270 дка. Около 30 млн. лв. трябва да отидат за изграждането на 
лабораториите в технопарка. А Останалите около 20 млн. лв. отиват за събития, обучения и 
издръжката на компанията, които по график трябваше да започнат в средата на 2013 г. 

Изпълнителен директор на държавното дружество "София тех парк" е Елица Панайотова, която 
преди да бъде назначена на поста през май миналата година от тогавашния министър на 
икономиката Делян Добрев бе мениджър на "Бизнес парк София".  

По време на дискусията министърът отбеляза, че в предишния вариант на концепцията на 
новата оперативна програма се е залагало на технологичните паркове. "Чудесна инициатива, 
приветствам я, но имаме в момента един технопарк, за който едвам осигуряваме парите", 

Стойнев. По думите му "не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период 
да се залагат десет пъти повече подобни проекти”.  
Министърът коментира още, че технопарковете са хубаво нещо, но попита дали сега е 

моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 
сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство.  
При обсъждането на новия подход на бъдещата оперативна програма бизнесът е изразил 

удовлетворение от промяната. "Това ме амбицира. Всички заедно трябва да променим нещата 
– българският бизнес да увеличава доходите”, отбеляза Стойнев.  
По думите му програмата "Иновации и конкурентоспособност"  трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация, докато в първия вариант акцентът е бил върху финансовия инженеринг. Според 
участниците в срещата в предходния проект значението на иновациите било преекспонирано, 

но вече им било намерено точното място. 
Сега се предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни 
направления - предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 

интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 
вижданията и нагласите на фирмите, посочи Стойнев. Предвижда се секторен подход при 
насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. 

Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 
икономиката.  
 

http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-buksuva-harcheiki-osnovno-za-konsultanti-i-patuvaniya-news208730.html
http://www.mediapool.bg/sofiya-teh-park-buksuva-harcheiki-osnovno-za-konsultanti-i-patuvaniya-news208730.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/nad-40-ot-evroparite-za-evtini-biznes-krediti-sa-usvoeni-
news208754.html  

Брой думи: 712  
 
 

Резюме: За малко повече от година над 40% от европарите за евтини кредити за малкия и 
средния бизнес по инициативата ДЖЕРЪМИ (JEREMIE) са стигнали до него. На другия полюс 
са трите фонда за дялово инвестиране – за растеж, мецанин и рисков, по ДЖЕРАМИ, които за 

две години не успяха да привлекат необходимия капитал и до момента не са инвестирали нито 
едно евро в българския бизнес, а два от тях се очертава да бъдат закрити. Това показват 
предоставените данни от Европейския инвестицонен фонд (ЕИФ), който администрира 

инструмента.  
 
Заглавие: Над 40% от европарите за евтини бизнес кредити са усвоени  

Подзаглавие: Провал на фондовете за дялово инвестиране по инициативата ДЖЕРЪМИ  
Автор:  
Текст: За малко повече от година над 40% от европарите за евтини кредити за малкия и 

средния бизнес по инициативата ДЖЕРЪМИ (JEREMIE) са стигнали до него. На другия полюс 
са трите фонда за дялово инвестиране – за растеж, мецанин и рисков, по ДЖЕРЪМИ, които за 
две години не успяха да привлекат необходимия капитал и до момента не са инвестирали нито 

едно евро в българския бизнес, а два от тях се очертава да бъдат закрити. Това показват 
предоставените данни от Европейския инвестицонен фонд (ЕИФ), който администрира 
инструмента.  

В четвъртък ЕИФ подписа ново кредитно споразумение с българския клон на "Райфайзенбанк“ 
за 20 млн. евро за отпускане на ниско лихвени кредити по най-успешния продукт т.нар. 
ДЖЕРЪМИ 2. Банката е шестата, която ще дава заеми на малките и средни предприятия при 

облекчени условия. Другите са "Алианц Банк България“, "ПроКредит Банк“, Първа 
инвестиционна банка, "Сосиете Женерале Експресбанк“ и "УникКредит Булбанк“.  
Шестте банки получиха общо 165 млн. евро по ДЖЕРЪМИ като имат ангажимент да 

предоставят на бизнеса кредити за 330 млн. евро с ниски лихвени нива.  
От началото на годината, когато стартира продуктът, досега са отпуснати заеми на над 450 
малки и средни предприятия за 57 млн. евро като средното ниво на лихвата е около 4%, 

посочиха от ЕИФ.  
Този продукт се очертава като изключително успешен, защото по него има възможност да се 
отпускат освен инвестиционни кредити, също така и заеми за оборотни нужди, овърдрафт и 

револвиращи линии, отбеляза Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на 
търговските банки.  
Две трети от парите по Джеръми 1“ са раздадени  

Първият продукт за малките и средни предприятия по инициативата, добил популярност като 
ДЖЕРЪМИ 1, стартира като гаранционен инструмент през есента на 2011 г. под името 
"Гаранции, покриващи загуби по портфейл от заеми“. "Той тръгна трудно, защото беше 

направен в кабинетите на чиновниците“, отбеляза Левон Хампарцумян. Причината беше, че 
първоначално по него можеха да се отпускат само инвестиционни заеми и интересът беше 
слаб. Наложило се спешно да се разшири обхвата на финансовите инструменти, след което 

парите тръгнаха към бизнеса.  
По този инструмент от ДЖЕРЪМИ бяха отпуснати 60 млн. евро, като банките посредници – 
ОББ, "ПроКредит Банк“, „"айфайзенбанк, СИБанк и "УниКредит Булбанк", трябва да отпуснат 

като кредити с облекчени условие на малките и средни предприятия общо 300 млн. евро.  
След промяната на правилата, за година банките са усвоили две трети от заложения бюджет 
като са отпуснали над 3200 кредита с по-ниски лихви от пазарните на обща стойност 200 млн. 

евро, отчитат от ЕИФ.  
"Уникредит Булбанк" вече е договорила целия ресурс с бизнеса и можеше да усвоим три пъти 
по толкова, каза Левон Хампарцумян, който е изпълнителен директор на банката.  

Труден старт за фондовете за дялови инвестиции  
По ДЖЕРЪМИ се отпускат средства освен за кредитни линии и за дялови инвестиции. Заради 
кризата първите създадени фондове – за растеж, мецанин и рисков, обаче не успяха да 

наберат нужния капитал, за да могат да заработят.  

http://www.mediapool.bg/nad-40-ot-evroparite-za-evtini-biznes-krediti-sa-usvoeni-news208754.html
http://www.mediapool.bg/nad-40-ot-evroparite-za-evtini-biznes-krediti-sa-usvoeni-news208754.html
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Правителството на ГЕРБ се отказа от фонда за растеж, а служебният кабинет и от мецанин 

фонда. Така остана само фондът за рисков капитал, който се управлява от NEVEQ ІІ на Павел 
Езекиев. Той също изпита трудности с набирането на капитал и се взе решение да затвори с 20 
млн. евро, които да бъдат инвестирани в иновативни компании. До момента обаче няма 

публична информация да е направена инвестиция в някоя компания.  
За разлика от тези три фонда, тези за начално финансиране – Elevan и LAUNCHub, които не 
трябваше да привличат капитал, се развиват успешно. Те започнаха дейността си в края на 

2012 г. и вече са инвестирали 4 млн. евро в 56 иновативни компании, повечето от които са в 
сферата на информационните технологии.  
Финансов инженеринг за бизнеса и през 2014-2020 г.  

Инструментите за финансов инженеринг за бизнеса ще действат и през следващия програмен 
период 2014-2020 г., като Европейската комисия отдава все по-голямо значение на тях.  
Ние сме ангажирани с България, искаме да останем тук и да работим и занапред с вас, каза 

Хубърт Котони, зам.-директор на Европейския инвестиционен фонд. Той отбеляза, че 
следващият програмен период няма да е много по-лесен от сегашния и дори може да се окаже 
и по-труден. Следващият програмен период е добре регулиран, но "все още има капани" и 

проблеми, каза Котони. Според него ще е необходимо да има надграждане над постигнатото 
досега.  
Финансовият сектор също трябва да бъде ангажиран с европейските средства, за да достигнат 

те до реалната икономика, смята Котони.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1793323738  
Брой думи: 185  

 
 
Резюме: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 

излишни средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г".  

 
Заглавие: Техпарковете - разход на излишни средства  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 
излишни средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г".  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за мегапроекта София Тех Парк, който трябва 

да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно. В 
същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени може да се реновират.  

"Да не наливаме излишни пари в строителство", каза Стойнев.  
Това изявление може да се възприеме като обратен завой по отношение на развитието на т. 
нар клъстери, чийто видим проект у нас беше именно София Тех Парк. В подкрепа на този 

метод многократно се изказваха представителите на Кабинета Борисов, президентът Росен 
Плевнелиев, кметът на София Йордянка Фандъкова и др.  
На събитието бяха представено осите на бъдещ ата програма, които ще бъдат: 

предприемачество и развитие на бизнеса; иновации - иновационен капацитет в предприятията 
зелена и енергийно ефективна икономика и нисковъглеродни технологии; интернационализация 
на бизнеса.  

 

http://news.ibox.bg/news/id_1793323738
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14409848  
Брой думи: 185  

 
 
Резюме: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 

излишни средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 година.  

 
Заглавие: Стойнев: Техпарковете са хубаво нещо, но са ни скъпи и без ефект  
Подзаглавие: Да не наливаме излишни пари в строителство, няма липса на сграден фонд, 

занемерени постройки може да се реновират, заяви министърът  
Автор:  
Текст: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 

излишно средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година. 

Стойнев посочи, че усвояването на средствата за мега проектът София ТехПарк, който трябва 
да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно. В 
същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 

занемарени може да се реновират. 
"Да не наливаме излишни пари в строителство", каза още Стойнев.  
Това изявление може да се възприеме като обратен завой по отношение на развитието на  

т.нар. клъстери, чийто видим проект у нас беше именно София ТехПарк. В подкрепа на този 
метод многократно се изказваха представителите на „Кабинета Борисов", президентът Росен 
Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова и др.  

На събитието бяха представено осите на бъдещата програма, които ще бъдат: 
предприемачество и развитие на бизнеса; иновации - иновационен капацитет в предприятията 
зелена и енергийно ефективна икономика и нисковъглеродни технологии; интернационализация 

на бизнеса.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14409848
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14410028  
Брой думи: 268 

 
 
Резюме: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това, 

зададе риторичен въпрос министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 
началото на заседание на работна група за разработване на Оперативна програма Иновации и 
конкурентоспособност 2014 – 2020 година  

 
Заглавие: Министър Стойнев е против изградането на нови технологични паркове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това, 
зададе риторичен въпрос министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 

началото на заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от Агенция "Фокус". 
Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 

„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 година. 
„В момента имаме един технологичен парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, 
научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде 

модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", аргументира се 
министър Стойнев и посочи, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да 
се дават пари, защото именно той създава богатството на страната.  

„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи Драгомир 
Стойнев. Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат 

запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване 
на процедури и постигане на по-голяма прозрачност. 
„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата", 

отбеляза Драгомир Стойнев. 
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 

програма. 
Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 
днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 

оперативната програма, както и актуализация на графика за нейното разработване.   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410028
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14410787  
Брой думи: 256  

 
 
Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 

попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 
на работна група за разработване на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 
2014 2020 година, цитира го Агенция Фокус.  

 
Заглавие: Стойнев постави под въпрос идеята за строене на тех -паркове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 
попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 

на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014 – 2020 година, цитира го Агенция “Фокус”. 
Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” 2007 - 2013 година. 
 „В момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 
среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 

да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство”, отбеляза министър Стойнев. 
Той коментира, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, 
защото именно той създава богатството на страната.  

 „Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса”, сочи Драгомир 
Стойнев. 

Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с 
промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури 
и постигане на по-голяма прозрачност. 

„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата”, 
отбеляза министър Стойнев. 
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 

виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма, заяви той. 
 Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 

днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 
оперативната програма.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410787
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14410765  
Брой думи: 271 

 
 
Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това?  

Това попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 2020 година. В програмата беше изграждането на технологични 

паркове.  
 
Заглавие: Стойнев за “хубавите“ тех -парковете: Сега ли е моментът?  

Подзаглавие: Икономическият министър заяви, че бизнесът ще решава къде да се дават пари  
Автор:  
Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? 

Това попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 – 2020 година. В програмата беше изграждането на 

технологични паркове. 
Стойнев посочи, че в момента имаме един тех-парк, при който парите едва се усвояват. 
От друга страна, научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може 

да бъде модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство, 
отбеляза министърът. Той заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде 
да се дават пари, защото именно той създава богатството на страната.  

"Проектът "София тех парк" има бъдеще, но в момента този проект боксува", каза още Стойнев. 
По думите му – сега се изразходват само средства, предимно за командировки и за 
консултантски услуги. "Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период 

да се залагат десет пъти повече подобни проекти."  
"Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи Драгомир 

Стойнев. Той каза още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат 
запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване 
на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.  

"Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели 
процедурата", отбеляза министър Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 

виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410765
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14410141  
Брой думи: 130  

 
 
Резюме: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма “Иновации и 

конкурентоспособност“, предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  
 

Заглавие: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 

модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма “Иновации и 
конкурентоспособност“, предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 

се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали с ега е 
моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 

сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство. 
Следващата седмица ще има обсъждане на мерките на правителството за промяна на Закона 
за обществените поръчки в посока съкращаване на процедури и по-голяма прозрачност, каза 

Стойнев. DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410141
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14410120  
Брой думи: 130  

 
 
Резюме: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма “Иновации и 

конкурентоспособност“, предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  
 

Заглавие: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност“ трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху  тези за технологична 

модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма “Иновации и 
конкурентоспособност“, предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 

се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали сега е 
моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 

сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство. 
Следващата седмица ще има обсъждане на мерките на правителството за промяна на Закона 
за обществените поръчки в посока съкращаване на процедури и по-голяма прозрачност, каза 

Стойнев.  
 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410120
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14411268  
Брой думи: 294  

 
 
Резюме: Към момента проектът за «София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени 

за него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма «Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Прокетът “София тех парк“ буксува  
Подзаглавие: Средствата, които са усвоени за него, се използват главно за плащане на 

командировки и пътувания на служителите, каза икономическият министър  
Автор:  
Текст: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 

него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година. 

"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 
средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за "мега" проекта София Тех Парк, който трябва 

да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно.  
В същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени може да се реновират. В тази връзка той апелира да не бъдат вливани излишни 

средства в строителство и в имоти, които дори ги няма в бюджетите на техноогичния парк.  
 „Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече подобни проекти”, заяви още министърът.  

Стойнев увери, че ще бъдат направени нужните проверки във връзка с изразходването на 
средствата в парка.  
На въпрос на Investor.bg дали предстои смяна на ръководството на парка ресорният министър 

заяви, че все още е рано да се каже. "Има време, това са неща, за които в момента не мога да 
дам коментар", посочи той. 
Припомняме, че проектът за техонологичния парк се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Паркът е на стойност 50 
млн. евро. 
Междувременно „София Тех Парк” обяви вчера обществена поръчка на стойност 125 хил. лв. 

без ДДС. Това показа справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Търси се 
изпълнител за оценка за съответствието на шест строителни обекта – сгради, предвидени за 
посетителски център, бизнес инкубатор, лаборатории и офиси.   

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14411268
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14411016  
Брой думи: 141  

 
 
Резюме: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 

„Кинтенкс“, заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  
Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 

постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 
решението си за смяната.  
 

Заглавие: Стойнев: Няма да съжалявам за връщането на Салджийски начело на 
„Кинтекс“  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 
„Кинтенкс“, заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  

Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 
постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 

решението си за смяната.  
Министърът каза, че се е запознал с протестното писмо на служителите в „Кинтекс“, както и с 
изявлението на новия шеф на компанията. Той описа Салджийски като човек с изключителен 

опит и е водил успешно това предприятие. „Считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам 
за неговата кандидатура“, каза Стойнев.  
Икономическият министър отклони въпроса дали бившата шефка на Агенцията за малки и 

средни предприятия Марияна Велкова, която раздаде бонуси на себе си и служителите си с 
пари от ОП „Конкурентоспособност“, ще оглави Инспектората в икономическото 
министерство.  

 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14411016
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14410962.html  
Брой думи: 141  

 
 
Резюме: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 

„Кинтенкс“, заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  
Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 

постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 
решението си за смяната.  
 

Заглавие: Стойнев: Няма да съжалявам за връщането на Салджийски начело на 
„Кинтекс“  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 
„Кинтенкс“, заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  

Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 
постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 

решението си за смяната.  
Министърът каза, че се е запознал с протестното писмо на служителите в „Кинтекс“, както и с 
изявлението на новия шеф на компанията. Той описа Салджийски като човек с изключителен 

опит и е водил успешно това предприятие. „Считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам 
за неговата кандидатура“, каза Стойнев.  
Икономическият министър отклони въпроса дали бившата шефка на Агенцията за малки и 

средни предприятия Марияна Велкова, която раздаде бонуси на себе си и служителите си с 
пари от ОП „Конкурентоспособност“, ще оглави Инспектората в икономическото 
министерство.  

 

http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14410962.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14411404.html  
Брой думи: 636  

 
 
Резюме: Граждани от столичния квартал Младост 4подават сигнали и събират подписи срещу 

строеж на жилищен блок на попфолк гиганта Митко Димитров – Пайнера върху детска 
площадка.  
За това алармира пред БГНЕС една от живущите в квартала Десислава Панева-Маринова. 

Блокът започва да се строи преди ден-два на детската площадка между  блок 482 и 483 в 
столичния квартал.  
 

Заглавие: Пайнера строи блок върху детска площадка в Младост  
Подзаглавие: Граждани от столичния квартал Младост 4подават сигнали и събират подписи 
срещу строеж на жилищен блок на попфолк гиганта Митко Димитров – Пайнера върху детска 

площадка.  
Автор:  
Текст: Граждани от столичния квартал Младост 4подават сигнали и събират подписи срещу 

строеж на жилищен блок на попфолк гиганта Митко Димитров – Пайнера върху детска 
площадка.  
За това алармира пред БГНЕС една от живущите в квартала Десислава Панева-Маринова. 

Блокът започва да се строи преди ден-два на детската площадка между блок 482 и 483 в 
столичния квартал.Как градоустройственият план на един квартал, приет окончателно през 
2009 г. се променя без обществен дебат и разгласяване в мътните дни на 2013! Моля, 

помогнете да спрем това безобразие!!! Жалби от живущите в блоковете около площадката са 
внесени в община Младост. Децата, които тук са повече от 120 внесоха петиция в защита на 
тяхното място за игра,съобщава Панева-Маринова.Децата са на пътеката, където тежки 

машини искат да започват работа. Как може да се случва това при положение, че през 2009 г. 
се направи последно окончателното гласуване на плана за Младост. Вижте в последните 2 
месеца, когато никой не знае кой е на власт парите какво направиха. Никаква гласност няма, 

никакви табели за строежа. В последните два дни гражданите не спряха да пускат жалби. Това 
е площадка, направена от хората в района с две греди за футболно игрище. Вчера отрязаха 
баскетболния кош. Така са оградили, че линейка не може да мине. Съсипват всичко,оплака се 

жената.  
Става въпрос за строеж на огромен 8-етажен блок, който не оставя въздух и около жилищните 
сгради. Има много деца в района, а има и достатъчно строителство вече в района. Без никаква 

обществена дискусия се започва строежът и това е. Фирма Артексстрои блока. В община 
Младост няма план какво ще се прави тук. Самите строители днес казаха, че блокът е на Митьо 
Пайнера, оплака се още гражданката.  

БГНЕС припомня, че на 15 януари 2013 г. стана ясно, че Пайнер МедиaООД бе одобрена да 
получи 1 918 233 лева като бенефициент по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика за популяризиране на чалгата не само 

у нас, но и на международните пазари.  
Това се случи по време на управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов. След публикации на БГНЕС 
скандалът възмути българското общество и стигна и до Брюксел. Европейската комисия 

помоли България да обоснове решението си да отпусне един милион евро от европейските 
средства на музикалната компания.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на 

българската култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като  
пълен абсурд. Не може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му 
помагаш,пита Дончев.Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният 

британски драматург и писател Бърнард Шоу -Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, 
защото ще се изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса,описа символично факта 
музикантът Кирил Маричков.  

Режисьорът Александър Морфов, който определи случващото се като чудовищно и заяви:В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света.Дни след това 
Мофров изрази протеста си и несъгласието си с тази култура, като пусна откъси от ретро 

чалгите Ах, бананаи И ловец съм, и рибар съмот голямата сцена на Народния театър Иван 
Вазов след края на спектакъла Животът е прекрасен. Решението на режисьора да покаже какъв 

http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14411404.html
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продукт се финансира бе посрещнато с аплодисменти от изправената на крака зала. 

Ироничният поздрав беше отправен специално към управляващите, към министър-
председателя, министъра на културата, които работят в името на културата.  
Редица водещи световни издания коментираха българската чалга.Би Би Сии злезе със 

заглавие –България отпусна евросредства на гангстерска музика.  Анализът в авторитетното 
британско списание Икономист започна с цитатът: Евросубсидиите няма да бъдат използвани 
за силиконови гръдни импланти. Известният германски коментатор Клаус Брил пък заяви, че 

чалгата е не само вулгарна, но политически скандална.  
Впоследствие в края на януари 2013 г. Пайнер Медиа се отказа сама от европроекта за 
обновяване на звукозаписните студиа, който бе одобрен. В нарочно писмо тогава от фирмата 

обясниха, че все пак ще купят оборудването за студиата си,тъй като то е от изключителна 
важност за дейността на компанията.В крайна сметка Пайнер Медиа,чийто собственик Митко 
Димитров е симпатизант на ГЕРБ, помогна на управляващите да приключат скандала, като 

сама се отказа от парите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14412493  
Брой думи: 64  

 
 
Резюме: Вторият вариант на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 

2020 г. е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, «зелената” икономика и услугите за 
бизнеса.  
Това бе обяснено по време на второто заседание на работната група за разработване на 

оперативната програма за следващия период, което се състоя днес.  
 
Заглавие: Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Ще се фокусира върху процедурите за безвъзмездно финансиране и за 
технологична модернизация, увери икономическият министър  

Автор:  
Текст: Вторият вариант на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 
2020 г. е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, „зелената” икономика и услугите за 

бизнеса. 
Това бе обяснено по време на второто заседание на работната група за разработване на 
оперативната програма за следващия период, което се състоя днес. Припомняме, че първото 

подобно заседание се проведе през април тази година. Тогава обаче работодателските 
организации не одобриха предложения първи вариант на концепцията на оперативната 
програма.  

Днес стана ясно, че вторият вариант на оперативната програма включва четири приоритетни 
оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна 
икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”.  

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който също присъстваше по 
време на дискусията на работната група заяви, че новата ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за безвъзмездно 

финансиране и главно върху тези за технологична модернизация. 
"В новата версия на Оперативната програма са отразени предложенията на бизнеса. Вторият 
вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ. Предложен е по-гъвкав подход, 

който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при 
насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. 
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 

икономиката", заяви министърът. 
Той припомни, че в предишния вариант на програмата се е наблягало на финансовия 
инженеринг. 

В тази връзка той допълни, че концепцията на програмата предвижда за всеки сектор да има 
различен подход, както и различни методи за насърчаване на предприемачеството.  
"Моята цел ще бъде да усвоим повече пари по ОП "Конкурентоспособност", отколкото са 

били усвоени през сегашния период", категоричен бе икономическият министър. 
Сред предложенията на работната група бе и интернационализацията на отделните 
предприятия. 

Успешните и ефективни мерки от сегашната оперативна програма „Конкурентоспособност” 
2007-2013 година ще останат в следващия програмен период. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14412493
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14413849.html  
Брой думи: 679  

 
 
Резюме: София /КРОСС/ В новата версия на Оперативната програма «Иновации и 

конкурентоспособност“ са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната 
работна група за новата оперативна програма. Вторият вариант на концепцията е предложен от 

новия екип на МИЕ и той предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири 
приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна 
икономика и интернационализация и услуги за бизнеса.  

 
Заглавие: В новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са отразени 
предложенията на бизнеса  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ В новата версия на Оперативната програма «Иновации и 

конкурентоспособност“ са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната 
работна група за новата оперативна програма. Вторият вариант на концепцията е предложен 

от новия екип на МИЕ и той предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в 
четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна 
икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който 

отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при 
насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. 
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 

икономиката. Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 
представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 

акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 
на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 

производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 
конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев. Първият вариант 

на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната група на 26 април 
2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и обединенията на 
малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант не е отговарял на 

икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и средните 
предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени становища на 
КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били отразени, стана ясно от 

думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен диалогът между бизнеса и 
администрацията. От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е 
възстановен, за да бъде постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна 

програма, припомни министър Стойнев. Новата версия, представена днес, е разработена след 
обстойни консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, 
КРИБ и АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, 

че техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член  на 
Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това 

ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. 
Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 
задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 

концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 
точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Румен Радев „конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 

програма са по-добри“. Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да 
разчитат на конструктивен диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за 

http://novini.dir.bg/2013/07/11/news14413849.html
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подобряване на бизнес средата. Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и 

риска от неусвояване на средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на 
правителството това да не се случи. По неговите думи една от основните пречки пред 
бенефициентите е невъзможността да осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение 

на проектите си. Той припомни, че през м. май предишното правителство е взело решение за 
увеличение на авансовите плащания от 20 на 65%, но това засяга само сключените след това 
договори. Така се получава неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и 

допълни, че МИЕ сега предлага промяна. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да с е 
възползват от увеличения размер на авансовите плащания, независимо кога са сключени 
договорите им. Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се 

изисква многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 
администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 
на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 

забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www .novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14413589  
Брой думи: 746 

 
 
Резюме: Бизнесът ще получава европейски средства под формата на ваучери, вместо да пише 

подробни проекти, но опростеният начин на финансиране ще важи само за научни разработки и 
иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 
фирми.  

 
Заглавие: Бизнесът ще плаща с ваучери за научни разработки и иновации  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Бизнесът ще получава европейски средства под формата на ваучери, вместо да пише 
подробни проекти, но опростеният начин на финансиране ще важи само за научни разработки и 

иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 
фирми.  Това предвижда вторият вариант на новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г.  Тя беше преработена от 

новия екип на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), съобщи пресцентъра на 
ведомството. 
Компаниите ще получават документ, че разполагат с определен ресурс от европрограмата. С 

него ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или услуга и да си ги 
поръчат, без да набират задължителните сега три оферти за доставка. След това документът 
ще бъде осребрен от МИЕ. 

В новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност" са отразени предложенията на 
бизнеса, подчерта при откриването на второто заседание на тематичната работна група 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  

Вторият вариант на програмата предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в 
четири приоритетни направления:  предприемачество, иновации, зелена и енергийно-
ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав 

подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен 
подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и 
интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени 

във всички сектори на икономиката. 
Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев. По неговите 

думи през следващия програмен период ще се акцентира върху процедурите за технологична 
модернизация, тъй като това е основният интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от 
получаване на безвъзмездна финансова помощ на проектен принцип за технологично 

обновление и развитие и внедряване на нови продукти в производството.. 
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 

обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. Той обясни, че този вариант не е 
отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас.  В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 

становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 
отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията. 

От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да бъде 
постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев. 

Той каза още, че новата програма е разработена след обстойни консултации с всички 
заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и АИКБ са изразили 
удовлетворението си от направените промени и от факта, че техните предложения са намерили 

място в документа. 
Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), всички техни предложения по  концепцията за новата 

оперативна програма са отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през 
следващия програмен период. Представители на Конфедерацията на независимите синдикати 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14413589
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в България изразиха задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно 

мнение в предишната концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега 
то е намерило точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Румен Радев, конфигурацията и текстовете на новия вариант на 

оперативната програма са по-добри. 
Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да разчитат на конструктивен 
диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за подобряване на бизнес 

средата. 
Министърът на икономиката припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване 
на средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не 

се случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността 
да осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той отбеляза, че 
през май предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания 

от 20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава 
неравноправно третиране на бенефициентите, затова МИЕ предлага промяна. Тя трябва да 
позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на авансовите 

плащания, независимо кога са сключени договорите им.  
Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква 
многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 

администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 
на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 
забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14413775  
Брой думи: 172 

 
 
Резюме: Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 

конкурентоспособността на българската икономика, подчерта министъра на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на концепцията за новата Оперативна 
програма Иновации и конкурентоспособност.  

 
Заглавие: Стойнев: Ще акцентираме върху технологичната модернизация  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта министъра на икономиката и 

енергетиката Драгомир Стойнев при представянето на концепцията за новата Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”. По неговите думи през следващия програмен 
период ще се акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е 

основният интерес за бизнеса, предаде БГНЕС.  
Новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност” бе предложена от екипа на 
Министерството на икономиката и енергетиката. Той предвижда подкрепата за компаниите да 

бъде предоставяна в четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и 
енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Мерките за 
иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката. 

Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 
обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев.  По неговите думи този вариант 

не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14413775
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14415186  
Брой думи: 677  

 
 
Резюме: В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 

отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма.  

 
Заглавие: Отразени са предложенията на бизнеса в програма  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 
отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 

Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма.  
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 

подкрепата за компаниите  да бъде предоставяна в четири приоритетни направления:  
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 

вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на 
предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им.  
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 

икономиката. 
Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 

представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 
акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 

на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 
производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 

конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев.  
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 

обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант 
не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас.  В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 

становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 
отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията. 

От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да бъде 
постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев.  Новата версия, представена днес, е разработена след обстойни 

консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и 
АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че 
техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на 

Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
всички техни предложения по  концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това 
ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. 

Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 
задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 
концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 

точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Румен Радев „конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 
програма са по-добри“. Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да 

разчитат на конструктивен диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за 
подобряване на бизнес средата. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14415186
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Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на средства по 
сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се случи. По 
неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да ос игурят 

необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през м. май 
предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 20 на 
65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава неравноправно 

третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега предлага промяна. Тя 
трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на 
авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им. Работим и за облекчаване 

на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква многократно от бенефициентите 
да подават едни и същи документи. Нормално е администрацията сама да стига до тях, поясни 
Стойнев. Той припомни, че в резултат на предприетите мерки за ускоряване на работата вече 

са изплатени заварените от него забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.   
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14415338  
Брой думи: 327  

 
 
Резюме: Към момента проектът за “София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 

него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма “Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 година.  

 
Заглавие: “София Тех Парк“ буксува, пръскат пари за командировки!  
Подзаглавие: Ще се похарчат излишно средства, коментира Стойнев  

Автор:  
Текст: Към момента проектът за „София Тех Парк“ буксува. Парите, които са били усвоени за 
него, се използват главно за заплащане на командировки и служебни пътувания. Това заяви 

министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев след събитие за новата 
европейска програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година. 
"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се разходват излишно 

средства, отколкото да се постигне желаният ефект", заяви икономическият министър.  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за "мега" проекта София Тех Парк, който трябва 
да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно. 

В същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени, може да се реновират. В тази връзка той апелира да не бъдат вливани излишни 
средства в строителство и в имоти, които дори ги няма в бюджетите на техноогичния парк. 

„Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече подобни проекти”, заяви още министърът.  
Стойнев увери, че ще бъдат направени нужните проверки във връзка с изразходването  на 

средствата в парка.  
На въпрос на Investor.bg дали предстои смяна на ръководството на парка ресорният министър 
заяви, че все още е рано да се каже. "Има време, това са неща, за които в момента не мога да 

дам коментар", посочи той. 
Припомняме, че проектът за техонологичния парк се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Паркът е на стойност 50 

млн. евро. 
Междувременно „София Тех Парк” обяви вчера обществена поръчка на стойност 125 хил. лв. 
без ДДС. Това показа справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Търси се 

изпълнител за оценка за съответствието на шест строителни обекта – сгради, предвидени за 
посетителски център, бизнес инкубатор, лаборатории и офиси.  
Припомняме, че преди около година президентът Росен Плевнелиев коментира, че „София Тех 

Парк" има не по-малка важност за бъдещето на България, отколкото магистрала "Тракия", и 
сподели колко е щастлив, че правителството ускорява проекта.   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14415338
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1994345291  
Брой думи: 186  

 
 
Резюме: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 

излишни средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  

 
Заглавие: Стойнев: Техпарковете са хубаво нещо, но са ни скъпи и без ефект  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по скоро ще се разходват 
излишни средства, отколкото да се постигне желаният ефект. Това заяви министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща за бъдещата европейска 
програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.  
Стойнев посочи, че усвояването на средствата за мега проектът София ТехПарк, който трябва 

да бъде изграден с цел да обедини бранша и сродните компании на едно място, върви бавно. В 
същото време няма липса на сграден фонд, като някои от постройките, които в момента са 
занемарени може да се реновират.  

"Да не наливаме излишни пари в строителство", каза още Стойнев.  
Това изявление може да се възприеме като обратен завой по отношение на развитието на 
т.нар. клъстери, чийто видим проект у  нас беше именно София ТехПарк. В подкрепа на този 

метод многократно се изказваха представителите на „Кабинета Борисов", президентът Росен 
Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова и др.  
На събитието бяха представено осите на бъдещата програма, които ще бъдат: 

предприемачество и развитие на бизнеса; иновации - иновационен капацитет в предприятията 
зелена и енергийно ефективна икономика и нисковъглеродни технологии; интернационализация 
на бизнеса.  

 

http://money.ibox.bg/news/id_1994345291
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/96311/%CF%F0%EE%E5%EA%F2%FA%F2+%D1%EE%F4%E8%

FF+%F2%E5%F5+%EF%E0%F0%EA+%E7%E0%E1%EE%EA%F1%F3%E2%E0  
Брой думи: 198  
 

 
Резюме: Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента боксува. Това заяви пред 
журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде Агенция 

„Фокус”.  
По думите на министъра – сега се изразходват само средства, предимно за командировки и за 
консултантски услуги.  

„Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече подобни проекти”, заяви още министър Драгомир Стойнев.   
 

Заглавие: Проектът София тех парк забоксува  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента боксува. Това заяви пред 
журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде Агенция 
„Фокус”.  

По думите на министъра – сега се изразходват само средства, предимно за командировки и за 
консултантски услуги.  
„Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат десет 

пъти повече подобни проекти”, заяви още министър Драгомир Стойнев.  
На днешното заседание на тематичната работна група за разработването на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”, бизнесът е изразил удовлетворение от новия 

подход и от оперативната концепция за новата оперативна програма.  
„Това ме амбицира. Всички заедно трябва да променим нещата – българският бизнес да 
увеличава доходите”, каза Стойнев. На въпрос - дали се обмисля смяна на ръководството на 

„София тех парк” министърът заяви, че е рано да се говори за това.  
„В момента имаме един тех парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 
среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 

да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство”, отбеляза министър Стойнев. Той 
заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото 
именно той създава богатството на страната.  

 

http://www.darikfinance.bg/novini/96311/%CF%F0%EE%E5%EA%F2%FA%F2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F2%E5%F5+%EF%E0%F0%EA+%E7%E0%E1%EE%EA%F1%F3%E2%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/96311/%CF%F0%EE%E5%EA%F2%FA%F2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F2%E5%F5+%EF%E0%F0%EA+%E7%E0%E1%EE%EA%F1%F3%E2%E0
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45866  
Брой думи: 745  

 
 
Резюме: Бизнесът ще получава европейски средства под формата на ваучери, вместо да пише 

подробни проекти, но опростеният начин на финансиране ще важи само за научни разработки и 
иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 
фирми. Това предвижда вторият вариант на новата оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност", която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена от новия 
екип на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), съобщи пресцентъра на 
ведомството.  

 
Заглавие: Бизнесът ще плаща с ваучери за научни разработки и иновации  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Бизнесът ще получава европейски средства под формата на ваучери, вместо да пише 
подробни проекти, но опростеният начин на финансиране ще важи само за научни разработки и 

иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 
фирми. Това предвижда вторият вариант на новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена от 

новия екип на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), съобщи пресцентъра на 
ведомството.  
Компаниите ще получават документ, че разполагат с определен ресурс от европрограмата. С 

него ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или услуга и да си ги 
поръчат, без да набират задължителните сега три оферти за доставка. След това документът 
ще бъде осребрен от МИЕ.  

В новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност" са отразени предложенията на 
бизнеса, подчерта при откриването на второто заседание на тематичната работна група 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.  

Вторият вариант на програмата предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в 
четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна 
икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който 

отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при 
насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. 
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 

икономиката.  
Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев. По неговите 

думи през следващия програмен период ще се акцентира върху процедурите за технологична 
модернизация, тъй като това е основният интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от 
получаване на безвъзмездна финансова помощ на проектен принцип за технологично 

обновление и развитие и внедряване на нови продукти в производството..  
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 

обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. Той обясни, че този вариант не е 
отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 

становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 
отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията.  

От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да бъде 
постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев.  

Той каза още, че новата програма е разработена след обстойни консултации с всички 
заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и АИКБ са изразили 
удовлетворението си от направените промени и от факта, че техните предложения са намерили 

място в документа.  

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45866
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Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България (КРИБ), всички техни предложения по концепцията за новата 
оперативна програма са отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през 
следващия програмен период. Представители на Конфедерацията на независимите синдикати 

в България изразиха задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно 
мнение в предишната концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега 
то е намерило точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България Румен Радев, конфигурацията и текстовете на новия вариант на 
оперативната програма са по-добри.  
Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да разчитат на конструктивен 

диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за подобряване на бизнес 
средата.  
Министърът на икономиката припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване 

на средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да 
не се случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е 
невъзможността да осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. 

Той отбеляза, че през май предишното правителство е взело решение за увеличение на 
авансовите плащания от 20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така 
се получава неравноправно третиране на бенефициентите, затова МИЕ предлага промяна. Тя 

трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на 
авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им.  
Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква 

многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 
администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 
на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 

забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-biznesa-programa-1367619.html  
Брой думи: 680  

 
 
Резюме: София /КРОСС/ В новата версия на Оперативната програма „Иновации и 

конкурентоспособност" са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната 
работна група за новата оперативна програма.  

 
Заглавие: В новата версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са отразени 
предложенията на бизнеса  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ В новата версия на Оперативната програма „Иновации и 

конкурентоспособност" са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната 
работна група за новата оперативна програма.  

Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 
подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 

интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 
вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на 
предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. Мерките за 

иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.  
Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 

представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 
акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 

на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 
производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 

конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев.  
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 

обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант 
не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 

становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 
отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията.  

От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да бъде 
постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев. Новата версия, представена днес, е разработена след обстойни 

консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и 
АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че 
техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на 

Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това 
ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. 

Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 
задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 
концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 

точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Румен Радев „конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 
програма са по-добри". Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да 

разчитат на конструктивен диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за 
подобряване на бизнес средата.  

http://www.cross.bg/stoiinev-biznesa-programa-1367619.html
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Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на 

средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се 
случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да 
осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през 

м. май предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 
20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава 
неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега 

предлага промяна. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от 
увеличения размер на авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им. 
Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква 

многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 
администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 
на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 

забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/33402_165%20mln.%20evro%20krediti%20s%20nuleva%20lihva%20za%20drebniya

%20biznes%20po%20iniciativata%20jeremie_bg/  
Брой думи: 223  
 

 
Резюме: Предприятията в българската икономика все още изпитват затруднения при достъпа 
до евтин финансов ресурс. Затова в рамките на ОП "Конкурентоспособност" и инициативата 

JEREMIE работим активно за премахване на тези пречки. Това каза министърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев по време на церемонията по подписването на ново кредитно 
споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на 

инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: 165 млн. евро кредити с нулева лихва за дребния бизнес по инициативата 

JEREMIE  
Подзаглавие: За целта бе подписвано ново кредитно споразумение между Европейския 
инвестиционен фонд и Райфайзенбанк  

Автор:  
Текст: Предприятията в българската икономика все още изпитват затруднения при достъпа до 
евтин финансов ресурс. Затова в рамките на ОП "Конкурентоспособност" и инициативата 

JEREMIE работим активно за премахване на тези пречки. Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на церемонията по подписването на 
ново кредитно споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в 

рамките на инициативата JEREMIE.  
Заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд Хубърт Котони изрази задоволство 
от успешното партньорство с българското правителство, насочено към подпомагане и 

насърчаване на българските микро, малки и средни предприятия. Чрез подписаното 
споразумение МСП ще имат достъп до кредитно финансиране със значително по-ниски 
лихвени равнища. От своя страна, това ще стимулира бизнеса и заетостта в страната, допълни 

той.  
Посредством днешното кредитно споразумение, Райфайзенбанк (България) ще може да 
отпуска кредити на МСП на стойност 20 млн.евро с повече от 50% намаление на лихвените 

равнища.  
Нисколихвеният продукт, създаден по инициативата JEREMIE, предвижда 165 млн. евро да 
бъдат отпуснати като кредитна линия при нулева лихва за МСП в страната. Към тази сума  

участващите банки - Алианц Банк България, ПроКредит Банк, Първа Инвестиционна Банка, 
Райфайзенбанк (България), Сосиете Женерале Експресбанк и УниКредит Булбанк - трябва да 
добавят още 165 млн. евро при своите пазарни лихви. Комбинацията от двата вида финансов 

ресурс позволява намаляване на лихвените равнища по отпусканите кредити най-малко 
наполовина. Очаква се към инициативата да се присъединят и други банки в страната.  
 

http://www.3e-news.net/show/33402_165%20mln.%20evro%20krediti%20s%20nuleva%20lihva%20za%20drebniya%20biznes%20po%20iniciativata%20jeremie_bg/
http://www.3e-news.net/show/33402_165%20mln.%20evro%20krediti%20s%20nuleva%20lihva%20za%20drebniya%20biznes%20po%20iniciativata%20jeremie_bg/
http://www.3e-news.net/show/33402_165%20mln.%20evro%20krediti%20s%20nuleva%20lihva%20za%20drebniya%20biznes%20po%20iniciativata%20jeremie_bg/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-bulgarskata-ikonomika-1367631.html  
Брой думи: 161  

 
 
Резюме: София /КРОСС/ Финансовите средства са от изключително значение за просперитета 

на българската икономика. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на церемонията по подписването на ново кредитно споразумение между 
Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE.  

 
Заглавие: Стойнев: Финансовите средства са изключително важни за просперитета на 
българската икономика  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Финансовите средства са от изключително значение за просперитета на 

българската икономика. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев по време на церемонията по подписването на ново кредитно споразумение между 
Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE.  

Министър Стойнев изрази своето безпокойство, че предприятията в българската икономика  все 
още изпитват затруднения при достъпа до евтин финансов ресурс. Затова в рамките на ОП 
„Конкурентоспособност" и инициативата JEREMIE работим активно за премахване на тези 

пречки, категоричен бе той. От думите на министъра стана ясно, че е необходима 
последователна политика и приемственост за добрите идеи, което ще гарантира пълноценна 
подкрепа за бизнеса в страната.  

Заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд Хубърт Котони изрази задоволство 
от успешното партньорство с българското правителство, насочено към подпомагане и 
насърчаване на българските микро, малки и средни предприятия. Чрез подписаното 

споразумение МСП ще имат достъп до кредитно финансиране със значително по-ниски 
лихвени равнища. От своя страна, това ще стимулира бизнеса и заетостта в страната, допълни 
той.  

 

http://www.cross.bg/stoiinev-bulgarskata-ikonomika-1367631.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5922233  
Брой думи: 688  

 
 
Резюме: Граждани от столичния квартал "Младост 4" подават сигнали и събират подписи 

срещу строеж на жилищен блок на попфолк гиганта Митко Димитров – Пайнера върху детска 
площадка.  
За това алармира пред БГНЕС една от живущите в квартала Десислава Панева-Маринова. 

Блокът започва да се строи преди ден-два на детската площадка между блок 482 и 483 в 
столичния квартал. "Как градоустройственият план на един квартал, приет окончателно през 
2009 г. се променя без обществен дебат и разгласяване в мътните дни на 2013!  

 
Заглавие: Пайнера строи блок върху детска площадка в "Младост"  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Граждани от столичния квартал "Младост 4" подават сигнали и събират подписи срещу 
строеж на жилищен блок на попфолк гиганта Митко Димитров – Пайнера върху детска 

площадка.  
За това алармира пред БГНЕС една от живущите в квартала Десислава Панева-Маринова. 
Блокът започва да се строи преди ден-два на детската площадка между блок 482 и 483 в 

столичния квартал. "Как градоустройственият план на един квартал, приет окончателно през 
2009 г. се променя без обществен дебат и разгласяване в мътните дни на 2013! Моля, 
помогнете да спрем това безобразие!!! Жалби от живущите в блоковете около площадката са 

внесени в община "Младост". Децата, които тук са повече от 120 внесоха петиция в защита на 
тяхното място за игра", съобщава Панева-Маринова.  
"Децата са на пътеката, където тежки машини искат да започват работа. Как може да се случва 

това при положение, че през 2009 г. се направи последно окончателното гласуване на плана за 
"Младост". Вижте в последните 2 месеца, когато никой не знае кой е на власт парите какво 
направиха. Никаква гласност няма, никакви табели за строежа. В последните два дни 

гражданите не спряха да пускат жалби. Това е площадка, направена от хората в района с две 
греди за футболно игрище. Вчера отрязаха баскетболния кош. Така са оградили, че линейка не 
може да мине. Съсипват всичко", оплака се жената.  

Става въпрос за строеж на огромен 8-етажен блок, който не оставя въздух и около жилищните 
сгради. Има много деца в района, а има и достатъчно строителство вече в района. Без никаква 
обществена дискусия се започва строежът и това е. Фирма "Артекс" строи блока. В община 

"Младост" няма план какво ще се прави тук. Самите строители днес казаха, че блокът е на 
Митьо Пайнера, оплака се още гражданката.  
БГНЕС припомня, че на 15 януари 2013 г. стана ясно, че "Пайнер Медиa" ООД бе одобрена да 

получи 1 918 233 лева като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"  за популяризиране на чалгата не само 
у нас, но и на международните пазари.  

Това се случи по време на управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов. След публикации на БГНЕС 
скандалът възмути българското общество и стигна и до Брюксел. Европейската комисия 
помоли България да обоснове решението си да отпусне един милион евро от европейските 

средства на музикалната компания.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на 
българската култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като 

"пълен абсурд". "Не може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да 
му помагаш", пита Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал 
известният британски драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. 

Първо, защото ще се изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично 
факта музикантът Кирил Маричков.  
Режисьорът Александър Морфов, който определи случващото се като чудовищно и заяви: "В 

идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света". Дни след това 
Мофров изрази протеста си и несъгласието си с тази култура, като пусна откъси от ретро 
чалгите "Ах, банана" и "И ловец съм, и рибар съм" от голямата сцена на Народния театър "Иван 

Вазов" след края на спектакъла "Животът е прекрасен". Решението на режисьора да покаже 
какъв "продукт" се финансира бе посрещнато с аплодисменти от изправената на крака зала. 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5922233
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Ироничният поздрав беше отправен специално към управляващите, към министър-

председателя, министъра на културата, които работят в името на културата.  
Редица водещи световни издания коментираха българската чалга. "Би Би Си" излезе със 
заглавие – "България отпусна евросредства на гангстерска музика". Анализът в авторитетното 

британско списание "Икономист" започна с цитатът: "Евросубсидиите няма да бъдат 
използвани за силиконови гръдни импланти". Известният германски коментатор Клаус Брил пък 
заяви, че чалгата е не само вулгарна, но политически скандална.  

Впоследствие в края на януари 2013 г. "Пайнер Медиа" се отказа сама от европроекта за 
обновяване на звукозаписните студиа, който бе одобрен. В нарочно писмо тогава от фирмата 
обясниха, че все пак ще купят оборудването за студиата си, "тъй като то е от изключителна 

важност за дейността на компанията". В крайна сметка "Пайнер Медиа" , чийто собственик 
Митко Димитров е симпатизант на ГЕРБ, помогна на управляващите да приключат скандала, 
като сама се отказа от парите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5922851  
Брой думи: 683  

 
 
Резюме: В новата версия на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" са 

отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма, съобщиха от МИЕ.  

 
Заглавие: Стойнев: Мерките за иновации ще са във всички сектори на икономиката  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В новата версия на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" са 
отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 

Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма, съобщиха от МИЕ.  
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 

подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 

вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на 
предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. Мерките за 
иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.  

Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 
представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 

акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 
на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 

производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 
конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев.  

Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 
обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант 

не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 
становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 

отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията.  
От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да бъде 

постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев. Новата версия, представена днес, е разработена след обстойни 
консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и 

АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че 
техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на 
Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 

всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това 
ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. 
Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 

задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 
концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 
точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 

България Румен Радев "конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 
програма са по-добри". Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да 
разчитат на конструктивен диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за 

подобряване на бизнес средата.  

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5922851
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Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на 

средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се 
случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да 
осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през 

м. май предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 
20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се  получава 
неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега 

предлага промяна. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от 
увеличения размер на авансовите плащания,  независимо кога са сключени договорите им. 
Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква 

многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 
администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 
на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 

забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/442526.html  
Брой думи: 435  

 
 
Резюме: Курс по функционална ендоназална синус хирургия и ринопластика с демонстрации 

на живо ще се проведе в УМБАЛ "Свети Георги" днес и утре. Специализираното оперативно 
обучение ще се реализира в новия Интегрален център за хирургично лечение на заболявания в 
областта на главата и шията на лечебното заведение.  

 
Заглавие: Световно признати УНГ специалисти демонстрират хирургия на живо в 
Пловдив  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Курс по функционална ендоназална синус хирургия и ринопластика с демонстрации на 

живо ще се проведе в УМБАЛ "Свети Георги" днес и утре. Специализираното оперативно 
обучение ще се реализира в новия Интегрален център за хирургично лечение на заболявания в 
областта на главата и шията на лечебното заведение.  

Проявата е с международно участие и е инициирана от Българското ринологично сдружение 
(БРС), съобщи неговият председател доц. д-р Диляна Вичева, която е и част от екипа на 
Клиниката по УНГ болести в пловдивската университетска болница. Хонорувани гост-лектори и 

хирурзи от чужбина ще бъдат изтъкнатите оториноларинголози: проф. д -р Волфганг Пирсиг от 
Улм, Германия, проф. д-р Марко Каверсачио от Берн, Швейцария, проф. д-р Янис 
Констадинидис от Солун, Гърция, проф. д-р Бенедикт Фолц от Германия, проф. д-р Томислав 

Баудоин от Загреб, Хърватия, проф. д-р Бернхард Шик, Саарланд, Германия и доц. д-р Петер 
Томазик от Грац, Австрия. Това съобщи проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на 
лечебното заведение и зам.-председател на БРС.  

Курсът е посветен на идентифициране на анатомията и основните оперативни техники с 
помощта на функционалната ендоназална синус хурургия. Участниците ще се запознаят с 
лечението на хроничен риносинуит, неговите усложнения и случаите на налична патология в 

основата на черепа. В лекционните и демонстрационни панели ще се акцентира върху 
прилагането на техники за безопасна ендоскопска синуназална хирургия, както и на работата с 
навигационна система по време на различни видове оперативни техники на глава.  

Програмата включва също така и проблеми на анатомията на носа и носните хрущяли, 
функциите на носната лигавица, основни оперативни правила и техники за съвършената 
ринопластика, включително и при деца. Ще бъде демонстрирано съвременното приложение на 

балонната синуспласика.  
Университетска болница "Свети Георги" е избрана за домакин заради иновативната апаратура 
на интегралния център, обясни доц. Вичева. Към настоящия момент в България няма 

инсталирана и работеща подобна система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и 
хирургична навигация и позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, 
каквито в момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски 

апарати. За по-доброто провеждане на курса и благодарение на немска компания за 
инструментариум, ще има множество съвременни инструменти и ендоскопски оптики, които 
пристигат специално за осъществяване на операциите на живо.  

Центърът бе изграден след спечелен от болницата проект по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013" на стйност 
2,8 млн. лева. Безвъзмездното финансиране е 50%, а новият високотехнологичен комплекс ще 

осигурява компютърно навигирана хирургия в реално време.  
В новия център ще се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, 
ендоскопски операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, 

таза и големите кости, както и корекции на малоформации при деца и възрастни, подчертаха от 
пловдивската университетска болница.  
Източник: News.Plovdiv24.bg  

 

http://news.plovdiv24.bg/442526.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114167  
Брой думи: 129  

 
 
Резюме: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  
 

Заглавие: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 

модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 

се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали сега е 
моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 

сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство. 
Следващата седмица ще има обсъждане на мерките на правителството за промяна на Закона 
за обществените поръчки в посока съкращаване на процедури и по-голяма прозрачност, каза 

Стойнев.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114167
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114209  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 

„Кинтенкс", заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  
Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 

постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 
решението си за смяната.  
 

Заглавие: Стойнев: Няма да съжалявам за връщането на Салджийски начело на 
„Кинтекс"  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Не съм се подвел с избора на Антон Салджийски за изпълнителен директор на 
„Кинтенкс", заяви икономическият министър Драгомир Стойнев.  

Въпреки че служителите на дружеството изпратиха протестна декларация, в която се 
противопоставят на честите смени на ръководството и припомнят добрите резултати, 
постигнати от предишния ръководител Владимир Дичев, Стойнев остава категоричен в 

решението си за смяната.  
Министърът каза, че се е запознал с протестното писмо на служителите в „Кинтекс", както и с 
изявлението на новия шеф на компанията. Той описа Салджийски като човек с изключителен 

опит и е водил успешно това предприятие. „Считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам 
за неговата кандидатура", каза Стойнев.  
Икономическият министър отклони въпроса дали бившата шефка на Агенцията за малки и 

средни предприятия Марияна Велкова, която раздаде бонуси на себе си и служителите си с 
пари от ОП „Конкурентоспособност", ще оглави Инспектората в икономическото 
министерство.  

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114209
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114225  
Брой думи: 190  

 
 
Резюме: Министърът на икономиката Драгомир Стойнев разкритикува инвестирането на пари в 

София Тех парк. Според него място за такъв проект има у нас, но не и в тази сложна 
икономическа ситуация, в която бизнесът трябва да бъде подкрепен по друг начин. Засега не е 
ясно дали ще има смени в ръководството на парка.  

 
Заглавие: София тех парк има бъдеще, но защо сега, пита се икономическият министър  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Министърът на икономиката Драгомир Стойнев разкритикува инвестирането на пари в 
София Тех парк. Според него място за такъв проект има у нас, но не и в тази сложна 

икономическа ситуация, в която бизнесът трябва да бъде подкрепен по друг начин. Засега не е 
ясно дали ще има смени в ръководството на парка.  
„Проектът има бъдеще, въпросът е да се изпълнят всички мерки. Но за съжаление този проект 

боксува. Изразходват се средства главно за командировки и консултантски услуги. Не може, 
когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат десет пъти повече 
такива проекти", каза още Стойнев.  

По думите му бизнесът е удовлетворен от новия подход, който е наложило министерството, а 
концепцията за новата оперативна програма изцяло се възприема.  
„Това мен не ме удовлетворява, а още повече ме амбицира, тъй като диалогът е много важен, 

за да бъдат обсъдени конкретни мерки и предложения. В крайна сметка правим всичко в името 
на тази страна и всички ще имаме ползите, ако България се развива, българският бизнес е 
конкурентоспособен и изнася, създава работни места и може да увеличава доходите. Разбира 

се, всяко едно предприятие ще получи подкрепата на държавата", каза още икономическият 
министър.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114225
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/10470  
Брой думи: 129  

 
 
Резюме: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  
 

Заглавие: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 

модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 

се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали сега е 
моментът за тяхното строителство. Той добави, че по мнение на учените има достатъчно 

сграден фонд, който може да се използва вместо да се наливат излишни пари в строителство. 
Следващата седмица ще има обсъждане на мерките на правителството за промяна на Закона 
за обществените поръчки в посока съкращаване на процедури и по-голяма прозрачност, каза 

Стойнев.  
 

http://www.tax.bg/bg/news/view/10470
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/dragomir-stoynev-tehnologini-parkove-14410849?nt=10  
Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това. 

Учените в България имат достатъчен сграден фонд, в който да вършат своята дейност.  
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от "Фокус".  
Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. За това настояваше президентът Росен Плевнелиев.  

 
Заглавие: Министър: Не е време за технологични паркове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на технологични паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това. 
Учените в България имат достатъчен сграден фонд, в който да вършат своята дейност.  

Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 година, цитиран от "Фокус".  

Изграждането на технологични парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. За това настояваше президентът Росен Плевнелиев.  
„В момента имаме един технологичен парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, 

научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде 
модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", аргументира се 
министър Стойнев.  

Той посочи, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, 
защото именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 

на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи 
Драгомир Стойнев.  
Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с 

промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури 
и постигане на по-голяма прозрачност.  
„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата", 

отбеляза Драгомир Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 

програма, обеща министърът.  
 

http://dnes.dir.bg/news/dragomir-stoynev-tehnologini-parkove-14410849?nt=10
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2138875  
Брой думи: 255  

 
 
Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 

заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 
на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 
2014 - 2020 година.  

 
Заглавие: Стойнев: Изграждането на тех -паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът?  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание на 

работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 година.  
Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма 

„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 година.  
„В момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 
среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 

да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", отбеляза министър Стойнев. Той 
заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото 
именно той създава богатството на страната.  

„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи 
Драгомир Стойнев. Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса 

ще бъдат запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в 
съкращаване на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.  
„Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели 

процедурата", отбеляза министър Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 

програма.  
Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 
днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 

оперативната програма.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2138875
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2137412  
Брой думи: 314  

 
 
Резюме: Бизнесът ще получава европари под формата на ваучери, вместо да пише подробни 

проекти. Това е залегнало във втория вариант на новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност”, която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена заради 
забележки от бизнеса.  

 
Заглавие: Ваучери ще заменят писане на европроекти  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Бизнесът ще получава европари под формата на ваучери, вместо да пише подробни 
проекти. Това е залегнало във втория вариант на новата оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност”, която ще се прилага от 2014 г. до 2020 г. Тя беше преработена 
заради забележки от бизнеса.  
Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а за научни разработки и 

иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, за подпомагане на бързорастящи 
фирми. Компаниите ще получават документ, че разполагат с определен ресурс от 
европрограмата. С него ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или 

услуга и да си ги поръчат, без да набират задължителните сега три оферти за доставка. След 
това документът ще бъде осребрен от министерството на икономиката.  
Първоначално се предвиждаше ваучерите да се дават само за иновации. В новия вариант на 

бъдещата програма е записано, че компаниите ще могат да си поръчват разработване на 
дизайн, на нови продукти, пазарни проучвания. Ваучери ще има и за трансфер на технологии, а 
целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката. Моделът ще се прилага и за 

финансирането на инвестиции на бързорастящи фирми. По оценка на министерството те са 
около 6% от всички малки и средни предприятия, но дават 40% от добавената стойност. В 
проекта не е посочено как ще се определят тези компании.  

От новия вариант на програмата е отпаднала спорната идея основна част от евросредствата 
да се използва за създаването на технологични центрове и паркове за подкрепа на секторите 
информационни технологии, медицински туризъм, електроника и електротехника, автомобилна 

индустрия, текстил и облекло, творчески индустрии. Акцентът вече е върху директното 
финансиране на компании от всички сфери. Ще продължат популярните и през този програмен 
период схеми за технологична модернизация. Ще има средства за енергийна ефективност, 

намаляване на използваните ресурси, внедряване на възобновяеми енергийни източници.  Ще 
се дават нисколихвени кредити, гаранции по заеми, дялов и рисков капитал. Те обаче ще се 
прилагат паралелно с другите схеми.  

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2137412
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2138894  
Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 

заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 
на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 
2014 - 2020 година.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Изграждането на тех -паркове е хубаво нещо, но сега ли е 
моментът?  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това заяви 

министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание на 
работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 - 2020 година.  

Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013 година.  
„В момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 

среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 
да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство", отбеляза министър Стойнев. Той 
заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото 

именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи 

Драгомир Стойнев. Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса 
ще бъдат запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в 
съкращаване на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.  

„Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели 
процедурата", отбеляза министър Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 

виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма.  
Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 

днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 
оперативната програма.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2138894
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/46397.html  
Брой думи: 323  

 
 
Резюме: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от 

европейски фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. 
евро. Това опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 
ефира на bTV.  

 
Заглавие: Министър Стойнев: Има опасност да загубим €60 млн. от ЕС за енергетиката  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от европейски 
фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. евро. Това 

опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в ефира на bTV.  
Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 
оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 

него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 
икономиката.  
Все пак на въпрос защо България губи пари от европейските програми Стойчев обясни, че 

програмите и приоритетите в тях са били създадени по времето на тройната коалиция. Те са 
получили одобрението на Брюксел.  
„На следващата година идват ГЕРБ на власт и казват „Вие нищо не сте усвоили!”. То няма как 

да усвоиш, защото трябва да ги договориш”, заяви министърът и допълни, че се е вървяло към 
противопоставяне, което се наблюдава и сега в нашето общество.  
Специално за ОП „Конкурентоспособност” бизнесът не е виждал причина да кандидатства, а 

в същото време и заради кризата не е имало пари за съфинансиране на проектите. В 
зависимост от мярката парите за съфинансиране са в рамките на между 30 и 40%.  
Стойнев одобри една от стъпките на служебното правителство – да се увеличи авансовото 

плащане по мерките на ОП „Конкурентоспособност”, за да можем да усвоим повече средства 
по програмата и да не се връщат пари в европейския бюджет.  
Бизнесът не желае да бъдат изграждани бизнеспаркове с европейските пари, а да се пристъпи 

към модернизация на производството, подобряване на бизнесклимата и за зелена и 
енергийноефективна икономика, смята още Стойнев.  
Няма да има увеличение на цената на тока догодина, защото нищо не налага това. "Има 

достатъчно буфери в системата и ако се спре източването на енергетиката, уверявам ви няма 
да има причина за поскъпване", категоричен беше министърът.  
Според него най-големите "течове" са дългосрочните договори, които "не отговарят на 

интересите на българското общество".  
 

http://www.19min.bg/news/8/46397.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-81089  
Брой думи: 140 

 
 
Резюме: Сега не е време да правим техно-паркове, каза министърът на икономиката Драгомир 

Стойнев,  
който откри заседание, на което ще се представи нова концепция за оперативната програма  
„Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 – 2020 година.  

 
Заглавие: Сега не е време за технопаркове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Сега не е време да правим техно-паркове, каза министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев,  

който откри заседание, на което ще се представи нова концепция за оперативната програма 
„Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 – 2020 година.  
„Аз не съм против изграждането на технологични паркове, но сега имаме един, по който едва 

усвояваме парите.  
Научните среди казват, че има достатъчно сграден фонд и е по-добре да се реновира. Нека не 
наливаме излишно пари в строителство”, каза Стойнев.  

Така министър тотално отрече досегашната концепция, в която фокусът беше върху 
изграждането на технологични паркове. Той каза, че негова основна задача  
ще бъде да се облекчат всички процедури за кандидатстване на бизнеса  

по програмата и за диалог с бизнеса, какъвто досега не е имало.  
„Няма да позволя министерството да налага нарешения без да ги обсъди с бизнеса по тази 
важна за страната европейска програма”, допълни Стойнев. 

 

http://www.bnews.bg/article-81089
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/55790  
Брой думи: 84  

 
 
Резюме: Областният управител на Търговище Емел Расимова ще участва във второто 

заседание на работната група, координираща разработването на новата Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020". Работната група е назначена със заповед на 
министъра на икономиката и енергегиката и заседава днес в София.  

 
Заглавие: Емел Расимова ще участва в разработването на програма за 
конкурентоспособност  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният управител на Търговище Емел Расимова ще участва във второто заседание 

на работната група, координираща разработването на новата Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020". Работната група е назначена със заповед на 
министъра на икономиката и енергегиката и заседава днес в София.  

Расимова участва в заседанието като представител на Регионалния съвет за развитие на 
Североизточния район, обхващащ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. На 
заседанието ще бъде представен втори вариант на концепцията за оперативната програма. 

Ще бъде разгледан и актуализиран график за нейното разработване.  
 

http://www.topnovini.bg/node/55790
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.publics.bg  
Връзка: http://www.publics.bg/bg/news/10242/Неясно_бъдеще_за_София_тех_парк.html   
Брой думи: 313  

 
 
Резюме: Проектът за "София тех парк" буксува, коментира пред журналисти министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. Той все пак допълва, че 
проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, "но за съжаление този 
проект буксува".  

По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 
"Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече такива проекти", отбеляза министърът.  

 
Заглавие: Неясно бъдеще за София тех парк  
Подзаглавие: За да бъде изпълнен този проект трябва да бъдат спазени всички мерки  

Автор:  
Текст: Проектът за "София тех парк" буксува, коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. Той все пак допълва, че 

проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, "но за съжаление този 
проект буксува".  
По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 

"Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече такива проекти", отбеляза министърът.  
Стойнев коментира това след участието си във второто заседание на тематичната работна 

група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014 - 2020".  
Не ме карайте да коментирам неща, които не са се случили, каза министърът в отговор на 

въпрос дали ще има смяна в ръководството на технопарка. Директор на проектната компания 
за изграждането на парка е Елица Панайотова.  
По време на форума министър отбеляза, че в предишния вариант на концепцията на новата 

оперативна програма се е залагало на технологичните паркове. "Чудесна инициатива, 
приветствам я, но имаме в момента един технопарк, за който едвам осигуряваме парите", каза 
министърът.  

От думите на Стойнев не става известно защо проектът буксува.  
"София тех парк" се очаква да бъде построен в края на 2015 година. За този проект се разбра 
при посещение на президента Росен Плевнелиев в САЩ през май миналата година. От думите 

му тогава стана известно, че по проекта се работи от повече от година преди това.  
"София тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 
млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по оперативна програма 

"Конкурентоспособност", а останалите 7.5 млн. евро представляват национално 
съфинансиране.  
Предвижда се бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на 

Министерството на отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. С 
решение на правителството той беше прехвърлен на проектната компания за парка.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/10242/Неясно_бъдеще_за_София_тех_парк.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/24781/sofiya-teh-park-buksuva-obyavi-ministar-stoynev/  
Брой думи: 374  

 
 
Резюме: Проектът за “София тех парк” буксува, коментира пред журналисти министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА в четвъртък. Той все  пак 
допълва, че проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, “но за 
съжаление този проект буксува”.  

По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 
“Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече такива проекти”, отбеляза министърът.  

 
Заглавие: “София тех парк” буксува, обяви министър Стойнев  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Проектът за “София тех парк” буксува, коментира пред журналисти министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА в четвъртък. Той все пак 

допълва, че проектът има бъдеще, въпросът бил да се изпълнят всички мерки, “но за 
съжаление този проект буксува”.  
По думите му сега се изразходват средства главно за командировки и за консултантски услуги. 

“Не може, когато един проект буксува, за следващия програмен период да се залагат десет 
пъти повече такива проекти”, отбеляза министърът.  
Стойнев коментира това след участието си във второто заседание на тематичната работна 

група, която обсъжда напредъка по подготовката на новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност 2014 – 2020?.  
“Не ме карайте да коментирам неща, които не са се случили”, каза министърът в отговор на 

въпрос дали ще има смяна в ръководството на технопарка. Директор на проектната компания 
за изграждането на парка е Елица Панайотова.  
По време на форума министър отбеляза, че в предишният вариант на концепцията на новата 

оперативна програма се е залагало на технологичните паркове. “Чудесна инициатива, 
приветствам я, но имаме в момента един технопарк, за който едвам осигуряваме парите”, каза 
министърът.  

От думите на Стойнев не става известно защо проектът буксува.  
“София тех парк” се очаква да бъде построен в края на 2015 година. За проекта се разбра при 
посещение на президента Росен Плевнелиев в САЩ през май миналата година. От думите му 

тогава стана известно, че по проекта се работи от повече от година преди това.  
“София тех парк” е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 
млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по оперативна програма 

“Конкурентоспособност”, а останалите 7.5 млн. евро представляват национално 
съфинансиране.  
Предвижда се бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на 

Министерството на отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. С 
решение на правителството той беше прехвърлен на проектната компания за парка.  
Драгомир Стойнев каза в отговор на въпрос, че е запознат с протестното писмо на служителите 

от “Кинтекс” във връзка със смяната на ръководството на компанията, както и с изявлението на 
новия директор. “Това е човек с изключителен опит, който успешно е водил това предприятие, и 
считам, че не съм се подвел и няма да съжалявам с неговата кандидатура”, заяви министърът.  

 

http://argumenti-bg.com/24781/sofiya-teh-park-buksuva-obyavi-ministar-stoynev/
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/33400_biznesyt%20podkrepi%20prerabotenata%20versiya%20na%20op%20inovacii

%20i%20konkurentnosposobnost_bg/  
Брой думи: 518  
 

 
Резюме: Предложенията на бизнеса са отразени напълно в новата версия на Оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката и 

енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група 
за новата оперативна програма.  
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 

подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса.  

 
Заглавие: Бизнесът подкрепи преработената версия на ОП "Иновации и 
конкурентноспособност"  

Подзаглавие: Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, 
развитието на компаниите и интернационализацията им  
Автор:  

Текст: Предложенията на бизнеса са отразени напълно в новата версия на Оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група 

за новата оперативна програма.  
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 
подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 

предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 
вижданията и нагласите на фирмите, съобщиха от икономическото министерство.  

Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на 
компаниите и интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще 
бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.  

Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 
представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 

акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 
на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 

производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 
конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев.  

Първият вариант на концепцията имаше критики от страна на фирмите, браншовите 
организации и обединенията на малкия и средния бизнес.Новата версия, представена днес, е 
разработена след обстойни консултации с всички заинтересовани страни. Според Камен 

Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България, всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са 
отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен 

период. Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 
задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 
концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 

точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Румен Радев "конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 
програма са по-добри".  

Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на 
средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се 
случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да 

осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през 
м. май предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 

http://www.3e-news.net/show/33400_biznesyt%20podkrepi%20prerabotenata%20versiya%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentnosposobnost_bg/
http://www.3e-news.net/show/33400_biznesyt%20podkrepi%20prerabotenata%20versiya%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentnosposobnost_bg/
http://www.3e-news.net/show/33400_biznesyt%20podkrepi%20prerabotenata%20versiya%20na%20op%20inovacii%20i%20konkurentnosposobnost_bg/
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20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава 

неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега 
предлага промяна. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от 
увеличения размер на авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им. 

Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква 
многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е 
администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат 

на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него 
забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Dragomir-Stoynev---Malkiyat-biznes-nyama-dostap-do-finansirane-
58314  

Брой думи: 268  
 
 

Резюме: За съжаление малкия и среден бизнес в България все още се оплаква от липсата на 
достъп до евтин финансов ресурс. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев при подписването на ново кредитно споразумение между Европейския 

инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE.  
Министър Драгомир Стойнев отбеляза, че финансовите средства са много важни за 
просперитета на българската икономика.  

 
Заглавие: Драгомир Стойнев : Малкият бизнес няма достъп до финансиране  
Подзаглавие: „Топлофикация – София” трябва активно да си погасява заемите, категоричен е 

енергийният министър  
Автор:  
Текст: За съжаление малкия и среден бизнес в България все още се оплаква от липсата на 

достъп до евтин финансов ресурс. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев при подписването на ново кредитно споразумение между Европейския 
инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE.  

Министър Драгомир Стойнев отбеляза, че финансовите средства са много важни за 
просперитета на българската икономика.  
„Ние нямаме никакви съмнения в този сектор, но притесненията са в реалния сектор", посочи 

Драгомир Стойнев и допълни, че се правят необходимите усилия за премахване на пречките.  
Благодарение на подписаното днес споразумение банката ще отпуска кредити на малки и 
средни предприятия в България на стойност поне 20 млн. евро с повече от 50% намаление на 

лихвените нива.  
За да е възможно това, споразумението предоставя 165 млн. евро по нисколихвения продукт, 
изпълняван по проекта JEREMIE, който е на разположение на малките и средни предприятия у 

нас посредством шест кредитни институции. Министърът изрази надежди тази инициатива да 
бъде продължена и през следващия програмен период.  
Енергийният министър коментира и финансовото състояние на „Топлофикация – София". 

Според него е нужно дружеството да предприеме стъпки и да започне да си плаща дълговете. 
По повод инцидента с Чавдар Янев, който се заля с бензин и направи опит да се самозапали 
пред сградата на ВСС. Драгомир Стойнев обясни, че тази тенденция е много притеснителна и 

вече се обсъждат евентуални промени в Закона за енергетика.  
„България е държавата с най-много енергийно бедни хора, като доказателство за това са и 
докладите на Европейската комисия и на Световната банка. Това е причината и да увеличим 

кръга от хора, които могат да се възползват от социални помощи", напомни Стойнев.  
 

http://www.livenews.bg/Dragomir-Stoynev---Malkiyat-biznes-nyama-dostap-do-finansirane-58314
http://www.livenews.bg/Dragomir-Stoynev---Malkiyat-biznes-nyama-dostap-do-finansirane-58314
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/novata-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-trqbva-da-se-
fokusira-vurhu-procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-839755.html  

Брой думи: 80  
 
 

Резюме: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 

време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 
конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се 
е наблягало на финансовия инжинеринг.  

 
Заглавие: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 
процедурите за безвъзмездно финансиране  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху 

процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична 
модернизация. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по 
време на обсъждане на напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и 

конкурентоспособност", предаде БТА. Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата 
се е наблягало на финансовия инжинеринг.  
По отношение на технопарковете министърът каза, че те са хубаво нещо, но попита дали сега е 

моментът за тяхн...  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/novata-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-trqbva-da-se-fokusira-vurhu-procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-839755.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/novata-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-trqbva-da-se-fokusira-vurhu-procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-839755.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-
inovacii-i-konkurentosposobnost-839984.html  

Брой думи: 16  
 
 

Резюме: Ще се фокусира върху процедурите за безвъзмездно финансиране и за технологична 
модернизация, увери икономическият министър  
 

Заглавие: Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност "  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Ще се фокусира върху процедурите за безвъзмездно финансиране и за технологична 
модернизация, увери икономическият министър  

 

http://www.b2bnews.bg/index.php/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-839984.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/zelenata-ikonomika-shte-e-osnoven-akcent-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-839984.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-fokusira-vurhu-
procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-840099.html  

Брой думи: 12  
 
 

Резюме: Концепцията на програмата предвижда още секторен подход при насърчаването на 
предприемачеството  
 

Заглавие: ОП "Иновации и конкурентоспособност" се фокусира върху процедурите за 
безвъзмездно финансиране  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Концепцията на програмата предвижда още секторен подход при насърчаването на 
предприемачеството  

projectmedia.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-fokusira-vurhu-procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-840099.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-fokusira-vurhu-procedurite-za-bezvuzmezdno-finansirane-840099.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/71494-otrazeni-sa-predlojeniata-na-biznesa-v-programa-  
Брой думи: 676  

 
 
Резюме: В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 

отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма.  

 
Заглавие: Отразени са предложенията на бизнеса в програма  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 
отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 

Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма.  
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда 

подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на 

вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на 
предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им.  
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на 

икономиката.  
Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване 
конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при 

представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се 
акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният 
интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ 

на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в 
производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за 
проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху 

конкурентоспособността им на международния пазар, подчерта още Стойнев.  
Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната 
група на 26 април 2014 г., не срещна одобрението на фирмите, браншовите организации и 

обединенията на малкия и средния бизнес, каза още Стойнев. По неговите думи този вариант 
не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и 
средните предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени 

становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били 
отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен 
диалогът между бизнеса и администрацията.  

От встъпването в длъжност на нашето правителство този диалог е възстановен, за да  бъде 
постигнато разбирателство по концепцията за новата оперативна програма, припомни 
министър Стойнев. Новата версия, представена днес, е разработена след обстойни 

консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и 
АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че 
техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на 

Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това 
ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. 

Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха 
задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната 
концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило 

точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Румен Радев „конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната 
програма са по-добри“. Министър Стойнев увери участниците в дискусията, че могат да 

разчитат на конструктивен диалог с МИЕ винаги, когато отправят конкретни предложения за 
подобряване на бизнес средата.  

http://fakti.bg/biznes/71494-otrazeni-sa-predlojeniata-na-biznesa-v-programa-


 

 

114 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/7

/2
0
1
3
 

Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на средства по 

сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се случи. По 
неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да осигурят 
необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през м. май 

предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 20 на 
65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава неравноправно 
третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега предлага промяна. Тя 

трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на 
авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им. Работим и за облекчаване 
на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква многократно от бенефициентите 

да подават едни и същи документи. Нормално е администрацията сама да стига до тях, поясни 
Стойнев. Той припомни, че в резултат на предприетите мерки за ускоряване на работата вече 
са изплатени заварените от него забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.  
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58400  
Брой думи: 289  

 
 
Резюме: Днес ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за 

разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на което 
ще бъде представен втория вариант на концепцията на новата оперативна програма.  
Той е разработен въз основа на получените след първото заседание на тематичната работна 

група становища и предложения и проведените през месец юни консултации със 
заинтересованите страни.  
 

Заглавие: Предстои заседание на работна група за разработване на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020  
Подзаглавие: Предвижда се гъвкав подход, който да отговаря на изискванията на бизнеса  

Автор:  
Текст: Днес ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за разработване 
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на което ще бъде 

представен втория вариант на концепцията на новата оперативна програма.  
Той е разработен въз основа на получените след първото заседание на тематичната работна 
група становища и предложения и проведените през месец юни консултации със 

заинтересованите страни. По-съществените промени са в съответствие с резултатите и поуките 
от текущия програмен период, както и нуждите и нагласите на целевите групи, националните и 
европейските нормативни документи, националните секторни и междусекторни стратегически 

документи в областта на бизнес средата и иновациите, енергетиката и туризма.  
Във втория вариант на концепцията на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 е предвидено подкрепата да бъде предоставяна в четири 

приоритетни направления: предприемачество и развитие на бизнеса, иновации, зелена и 
енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Инструментите за 
финансов инженеринг са елемент на отделните приоритетни оси с цел по-добро управление на 

риска от забавяне на изпълнението на определени процедури.  
второто заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Предвижда се секторен подход при 

насърчаване на предприемачеството и развитието на бизнеса и интернационализацията на 
предприятията, а по отношение на мерките за иновации и ресурсна ефективност се предвижда 
хоризонтален подход, тъй като е отчетена ниската им степен на развитие във всички сектори на 

българската икономика.  
В новия вариант на концепцията за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 
предвидено продължаване на успешни и ефективни мерки от текущия програмен период,  

предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса. Преимущество се дава на 
инструментите за директна подкрепа на бизнеса като грантови схеми за предприятията и 
ваучери, както и на инструментите за финансов инженеринг, по отношение на които през 

настоящия програмен период е налице търсене от страна на МСП.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58400
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58403  
Брой думи: 181  

 
 
Резюме: Концепцията на програмата предвижда още секторен подход при насърчаването на 

предприемачеството  
Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за 
безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична модернизация. Това каза 

министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на обсъждане на 
напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и конкурентоспособност", предаде 
БТА.  

 
Заглавие: ОП "Иновации и конкурентоспособност" се фокусира върху процедурите за 
безвъзмездно финансиране  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Концепцията на програмата предвижда още секторен подход при насърчаването на 

предприемачеството  
Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за 
безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична модернизация. Това каза 

министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на обсъждане на 
напредъка по подготовката на новата програма "Иновации и конкурентоспособност", предаде 
БТА.  

Той отбеляза, че в предишния вариант на програмата се е наблягало на финансовия 
инжинеринг.  
Вторият вариант на Оперативната програма е насочен към развитие на бизнеса, иновациите, 

„зелената” икономика и услугите за бизнеса. На първото заседание на групата през април 2013 
година, бизнесът обаче не одобри предложения първи вариант на концепцията на 
оперативната програма.  

Вторият вариант на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 
година включва четири приоритетни оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, 
„Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна икономика” и „Интернационализация и услуги за 

бизнеса”, допълва "Фокус".  
Концепцията на програмата предвижда още секторен подход при насърчаването на 
предприемачеството и развитието на бизнеса, както и интернационализацията на 

предприятията. Успешните и ефективни мерки от сегашната Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” 2007-2013 година ще останат в следващия програмен период.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58403
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.sofiautre.bg  
Връзка: http://www.sofiautre.bg/2013/07/11/176511-
paynera_stroi_blok_vurhu_detska_ploshtadka_v_mladost  

Брой думи: 276  
 
 

Резюме: След като "удави" България в чалга и дори успя да популяризира дейността си в 
Брюксел, Митко Пайнера се захвана с ново занимание - унищожаване на детските площадки.  
Граждани от столичния квартал "Младост 4" се оплакаха, че от два дни чалга магнатът си строи 

жилищен блок върху детска площадка между блок 482 и 483 в квартала. "Как 
градоустройственият план на един квартал, приет окончателно през 2009 г. се променя без 
обществен дебат и разгласяване в мътните дни на 2013! Моля, помогнете да спрем това 

безобразие!!!, призовава Десислава Панева-Маринова, която живее в "Младост 4".  
 
Заглавие: Пайнера строи блок върху детска площадка в "Младост"  

Подзаглавие: Живеещите в квартала събират подписка срещу този произвол  
Автор:  
Текст: След като "удави" България в чалга и дори успя да популяризира дейността си в 

Брюксел, Митко Пайнера се захвана с ново занимание - унищожаване на детските площадки.  
Граждани от столичния квартал "Младост 4" се оплакаха, че от два дни чалга магнатът си строи 
жилищен блок върху детска площадка между блок 482 и 483 в квартала. "Как 

градоустройственият план на един квартал, приет окончателно през 2009 г. се променя без 
обществен дебат и разгласяване в мътните дни на 2013! Моля, помогнете да спрем това 
безобразие!!!, призовава Десислава Панева-Маринова, която живее в "Младост 4".  

"Децата са на пътеката, където тежки машини искат да започват работа. Как може да се случва 
това при положение, че през 2009 г. се направи последно окончателното гласуване на плана за 
"Младост". Вижте в последните 2 месеца, когато никой не знае кой е на власт парите какво 

направиха. Никаква гласност няма, никакви табели за строежа. В последните два дни 
гражданите не спряха да пускат жалби. Това е площадка, направена от хората в района с две 
греди за футболно игрище. Вчера отрязаха баскетболния кош. Така са оградили, че линейка не 

може да мине. Съсипват всичко", оплаква се жената пред БГНЕС.  
Гражданите, живеещи в "Младост 4" събират подписка срещу строежа. Те се надяват, че както 
общественото недоволство помогна през януари, така ще помогне и сега.  

Sofiautre.bg рипомня, че на 15 януари 2013 г. стана ясно, че "Пайнер Медиa" ООД бе одобрена 
да получи 1 918 233 лева като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"  за популяризиране на чалгата не само 

у нас, но и на международните пазари. Тази новина предизвика остро обществено негодувание, 
което накара Митко Пайнера да се откаже от европейските средства.  
 

http://www.sofiautre.bg/2013/07/11/176511-paynera_stroi_blok_vurhu_detska_ploshtadka_v_mladost
http://www.sofiautre.bg/2013/07/11/176511-paynera_stroi_blok_vurhu_detska_ploshtadka_v_mladost
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 56  

 
 
Резюме: Второ заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: преди 7 часа  
Второ заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020  

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
На 11 юли 2013 г. ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за 

разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 
него ще бъде представен втория вариант на концепцията на  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 60  

 
 
Резюме: Резултати от второто заседание на тематичната работна група за разработване на 

Оперативна програма "Инфовации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Andreana Trifonova сподели връзка чрез Областен Информационен Център Габрово.  
преди 5 часа  
Резултати от второто заседание на тематичната работна група за разработване на 

Оперативна програма "Инфовации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  

На 11 юли 2013 г. ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за 
разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 11.07.2013  

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: 309  
 

 
Резюме: Второ заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 10/07/2013  

Днес 11 юли 2013 г. ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за 
разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На него 
ще бъде представен втория вариант на концепцията на новата оперативна програма. Той е 

разработен въз основа на получените след първото заседание на тематичната работна група 
становища и предложения и проведените през месец юни консултации със заинтересованите 
страни.  

 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Второ заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 10/07/2013  

Днес 11 юли 2013 г. ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за 
разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 
него ще бъде представен втория вариант на концепцията на новата оперативна програма. Той 

е разработен въз основа на получените след първото заседание на тематичната работна група 
становища и предложения и проведените през месец юни консултации със заинтересованите 
страни. По-съществените промени са в съответствие с резултатите и поуките от текущия 

програмен период, както и нуждите и нагласите на целевите групи, националните и 
европейските нормативни документи, националните секторни и междусекторни стратегически 
документи в областта на бизнес средата и иновациите, енергетиката и туризма.  

Във втория вариант на концепцията на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 е предвидено подкрепата да бъде предоставяна в четири 
приоритетни направления: предприемачество и развитие на бизнеса, иновации, зелена и 

енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Инструментите за 
финансов инженеринг са елемент на отделните приоритетни оси с цел по-добро управление на 
риска от забавяне на изпълнението на определени процедури.  

Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на бизнеса. 
Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството и развитието на 
бизнеса и интернационализацията на предприятията, а по отношение на мерките за иновации и 

ресурсна ефективност се предвижда хоризонтален подход, тъй като е отчетена ниската им 
степен на развитие във всички сектори на българската икономика.  
В новия вариант на концепцията за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 

предвидено продължаване на успешни и ефективни мерки от текущия програмен период, 
предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса. Преимущество се дава на 
инструментите за директна подкрепа на бизнеса като грантови схеми за предприятията и 

ваучери, както и на инструментите за финансов инженеринг, по отношение на които през 
настоящия програмен период е налице търсене от страна на МСП.   
 

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: 11.07.2013  

Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/44002/Dragomir-Stojnev-Sofiya-teh-park-ima-badeshte-no-
boksuva  

Брой думи: 116  
 
 

Резюме: “Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента боксува”, заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде Агенция „Фокус”.  
Според Стойнев, сега се изразходват средства, предимно за командировки и за консултантски 

услуги. „Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат 
десет пъти повече подобни проекти”, каза още Стойнев.  
 

Заглавие: Драгомир Стойнев: „София тех парк” има бъдеще, но боксува  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: “Проектът „София тех парк” има бъдеще, но в момента боксува”, заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде Агенция „Фокус”.  
Според Стойнев, сега се изразходват средства, предимно за командировки и за консултантски 

услуги. „Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат 
десет пъти повече подобни проекти”, каза още Стойнев.  
По време на заседанието на тематичната работна група за разработването на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност”, бизнесът е изразил удовлетворение от новия 
подход и от оперативната концепция за новата оперативна програма.  
Министърът беше категоричен, че е рано да се говори за смяна на ръководството на „София 

тех парк“ и допълни, че за него може да се използва и вече съществуваща сградна база.  
 

http://www.novinite.bg/articles/44002/Dragomir-Stojnev-Sofiya-teh-park-ima-badeshte-no-boksuva
http://www.novinite.bg/articles/44002/Dragomir-Stojnev-Sofiya-teh-park-ima-badeshte-no-boksuva
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/44036/Dragomir-Stojnev-Vslushvame-se-v-predlojeniyata-na-
biznesa  

Брой думи: 183  
 
 

Резюме: “В новата версия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 
отразени предложенията на бизнеса”, каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 

оперативна програма.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Вслушваме се в предложенията на бизнеса  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “В новата версия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са 

отразени предложенията на бизнеса”, каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата 
оперативна програма.  

Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на ведомството и той предвижда 
подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: 
предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 

интернационализация и услуги за бизнеса.  
Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. 
Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на 

компаниите и интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще 
бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.  
Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за проекти за 

внедряване на системи за управление и контрол, защото това влияе пряко върху 
конкурентоспособността им на международния пазар, заяви икономическият министър.  
Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България, всички техни предложения по концепцията за новата оперативна 
програма са отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия 
програмен период.  

 

http://www.novinite.bg/articles/44036/Dragomir-Stojnev-Vslushvame-se-v-predlojeniyata-na-biznesa
http://www.novinite.bg/articles/44036/Dragomir-Stojnev-Vslushvame-se-v-predlojeniyata-na-biznesa
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/44035/Stojnev-Malkite-i-sredni-biznesi-se-oplakvat-ot-lipsata-
na-evtin-finansov-resurs  

Брой думи: 151  
 
 

Резюме: Малките и средни предприятия в българския бизнес все още се оплакват от липсата 
на достъп до евтин финансов ресурс, заяви министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев, предава „Фокус“.  

Стойнев направи изявлението при подписването на ново кредитно споразумение между 
Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE.  
 

Заглавие: Стойнев: Малките и средни бизнеси се оплакват от липсата на евтин финансов 
ресурс  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Малките и средни предприятия в българския бизнес все още се оплакват от липсата на 
достъп до евтин финансов ресурс, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 

Стойнев, предава „Фокус“.  
Стойнев направи изявлението при подписването на ново кредитно споразумение между 
Европейския инвестиционен фонд и Райфайзенбанк в рамките на проекта JEREMIE.  

Той отбеляза, че финансовите средства са много важни за просперитета на българската 
икономика.  
„На този етап във финансовата сфера нямаме никакви притеснения, но притесненията са в 

реалния сектор”, посочи министърът и добави, че се правят необходимите усилия за 
премахване на пречките.  
Благодарение на подписаното днес споразумение банката ще отпуска кредити на малки и 

средни предприятия в България на стойност поне 20 млн. евро с повече от 50% намаление на 
лихвените нива.  
За да е възможно това, споразумението предоставя 165 млн. евро по нисколихвения продукт, 

изпълняван по проекта JEREMIE, който е на разположение на малките и средни предприятия в 
България посредством шест кредитни институции.  
 

http://www.novinite.bg/articles/44035/Stojnev-Malkite-i-sredni-biznesi-se-oplakvat-ot-lipsata-na-evtin-finansov-resurs
http://www.novinite.bg/articles/44035/Stojnev-Malkite-i-sredni-biznesi-se-oplakvat-ot-lipsata-na-evtin-finansov-resurs
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.bulgariautre.bg  
Връзка: http://www.bulgariautre.bg/2013/07/11/176473-
stoynev_za_hubavite_teh_parkovete_sega_li_e_momentut  

Брой думи: 222  
 
 

Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това?  
Това попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 2020 година. В програмата беше изграждането на технологични 
паркове.  
 

Заглавие: Стойнев за “хубавите“ тех -парковете: Сега ли е моментът?  
Подзаглавие: Икономическият министър заяви, че бизнесът ще решава къде да се дават пари  
Автор:  

Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това?  
Това попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на 
заседание на работна група за разработване на Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 2020 година. В програмата беше изграждането на технологични 
паркове.  
Стойнев посочи, че в момента имаме един тех-парк, при който парите едва се усвояват. От 

друга страна, научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да 
бъде модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство, отбеляза 
министърът. Той заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се 

дават пари, защото именно той създава богатството на страната.  
"Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи Драгомир 

Стойнев. Той каза още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат 
запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване 
на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.  

"Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели 
процедурата", отбеляза министър Стойнев.  
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 

виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма.  
 

http://www.bulgariautre.bg/2013/07/11/176473-stoynev_za_hubavite_teh_parkovete_sega_li_e_momentut
http://www.bulgariautre.bg/2013/07/11/176473-stoynev_za_hubavite_teh_parkovete_sega_li_e_momentut
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/imoti-bulgaria/32972-
stoinev_postavi_pod_vupros_ideiata_za_stroene_na_teh_parkove  

Брой думи: 256  
 
 

Резюме: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 
попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 
на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2014 – 2020 година, цитира го Агенция “Фокус”.  
 
Заглавие: Стойнев постави под въпрос идеята за строене на тех -паркове  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това? Това 

попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание 
на работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014 – 2020 година, цитира го Агенция “Фокус”.  

Изграждането на тех-парковете бе заложено в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” 2007 - 2013 година.  
„В момента имаме един тех-парк, при който едва усвояваме парите. От друга страна, научните 

среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без 
да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство”, отбеляза министър Стойнев.  
Той коментира, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, 

защото именно той създава богатството на страната.  
„Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите 
на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса”, сочи Драгомир 

Стойнев.  
Той заяви още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с 
промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури 

и постигане на по-голяма прозрачност.  
„Имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата”, 
отбеляза министър Стойнев.  

Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и 
виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна 
програма, заяви той.  

Зам.-министърът на икономиката и енергетика Красин Димитров пожела успешен завършек на 
днешното второ заседание на тематичната работна група за разглеждане на втория вариант на 
оперативната програма.  

 

http://www.spekulanti.com/imoti-bulgaria/32972-stoinev_postavi_pod_vupros_ideiata_za_stroene_na_teh_parkove
http://www.spekulanti.com/imoti-bulgaria/32972-stoinev_postavi_pod_vupros_ideiata_za_stroene_na_teh_parkove
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www .economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/21437/1/1/ES-ste-investira-inovaciite-s-vaucheri.html  
Брой думи: 207  

 
 
Резюме: Оператовна програма „Иновации и конкурентноспособност” ще получава европари 

под формата на ваучери през новия програмен период от 2014 до 2020 г., съобщи вестник 
„Труд”. Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а само за научни 
разработки и иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, както и за подпомагане 

на бързорастящи фирми. Целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката.  
 
Заглавие: ЕС ще инвестира иновациите с ваучери  

Подзаглавие: Този начин на финансиране ще важи за научни разработки, иновации и 
бързорастящи фирми  
Автор:  

Текст: Оператовна програма „Иновации и конкурентноспособност” ще получава европари 
под формата на ваучери през новия програмен период от 2014 до 2020 г., съобщи вестник 
„Труд”. Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а само за научни 

разработки и иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, както и за подпомагане 
на бързорастящи фирми. Целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката.  
Идеята е компаниите да получават документ, който удостоверява, че разполагат с определен 

ресурс от европрограмата. С ваучера те ще могат да отидат при доставчика на нужното им 
оборудване или услуга и да си ги поръчат, без да е необходимо да набират задължителните 
три оферти за доставка. След това документът ще бъде одобрен от министерство на 

икономиката.  
Компаниите ще имат възможност да поръчват разработване на дизайн, на нови продукти и 
пазарни проучвания. Ваучери ще се предоставят и за трансфер на технологии. Моделът ще се 

прилага и за финансирането на инвестиции на бързорастящи фирми, които по данни на 
министерството са около 6% от всички малки и средни предприятия, но дават 40% от 
добавената стойност.  

Програмата предвижда финансиране на компании от всички сфери. Предвижда се 
процедурите за кандидатстване по оперативни програми да бъдат опростени, като целта е да 
се получават по-лесно европари в периода 2014-2020 г.  

 

http://economic.bg/news/21437/1/1/ES-ste-investira-inovaciite-s-vaucheri.html
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Дата: 11.07.2013  

Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/ima-opasnost-da-zagubim-e90-mln-ot-es-za-energetikata  
Брой думи: 323  

 
 
Резюме: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от 

европейски фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. 
евро. Това опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в 
ефира на bTV.  

Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 
оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 
него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 

икономиката.  
 
Заглавие: Има опасност да загубим €90 млн. от ЕС за енергетиката  

Подзаглавие: Стойнев: Няма да има увеличение на цената на тока догодина  
Автор:  
Текст: Има опасност в сектора на енергетиката да бъдат загубени 30 млн. евро от европейски 

фондове до края на тази година. За следващата година сумата набъбва до 60 млн. евро. Това 
опасение изказа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в ефира на bTV.  
Той допълни, че е заварил неподписани договори за 25 млн. лева в министерството, което 

оглави. Тези договори вече са подписани и парите са при изпълнителите, коментира той. За 
него не е важно кой е забавил тези договори, а че вече се работи за задвижването на 
икономиката.  

Все пак на въпрос защо България губи пари от европейските програми Стойчев обясни, че 
програмите и приоритетите в тях са били създадени по времето на тройната коалиция. Те са 
получили одобрението на Брюксел.  

„На следващата година идват ГЕРБ на власт и казват „Вие нищо не сте усвоили!”. То няма как 
да усвоиш, защото трябва да ги договориш”, заяви министърът и допълни, че се е вървяло към 
противопоставяне, което се наблюдава и сега в нашето общество.  

Специално за ОП „Конкурентоспособност” бизнесът не е виждал причина да кандидатства, а 
в същото време и заради кризата не е имало пари за съфинансиране на проектите. В 
зависимост от мярката парите за съфинансиране са в рамките на между 30 и 40% .  

Стойнев одобри една от стъпките на служебното правителство – да се увеличи авансовото 
плащане по мерките на ОП „Конкурентоспособност”, за да можем да усвоим повече средства 
по програмата и да не се връщат пари в европейския бюджет.  

Бизнесът не желае да бъдат изграждани бизнеспаркове с европейските пари, а да се пристъпи 
към модернизация на производството, подобряване на бизнесклимата и за зелена и 
енергийноефективна икономика, смята още Стойнев.  

Няма да има увеличение на цената на тока догодина, защото нищо не налага това. "Има 
достатъчно буфери в системата и ако се спре източването на енергетиката, уверявам ви няма 
да има причина за поскъпване", категоричен беше министърът.  

Според него най-големите "течове" са дългосрочните договори, които "не отговарят на 
интересите на българското общество". 

http://novinaria.bg/news/ima-opasnost-da-zagubim-e90-mln-ot-es-za-energetikata

