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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.07.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 4 

 - национални 3 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.07.2013  
Източник: в. InfoWeek  
Страница: 3  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Успешни CRM проекти работят 6 компании от 34 вертикални индустриални сегмента, 
базирани в 20 града в България. Това обявиха от CBN. Според анализаторите пазарът за CRM 
решения у нас продължава успешното си представяне в условия на икономическа криза, като е 
подпомогнат от безвъзмездното финансиране по ОП "Конкурентоспособност". 23 на сто от 
проектите по ОПК са за пряко финансиране па внедряване на CRM.  
 
Заглавие: Успешни CRM проекти работят в компании от 34 вертикални сегмента  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Успешни CRM проекти работят 6 компании от 34 вертикални индустриални сегмента, 
базирани в 20 града в България. Това обявиха от CBN. Според анализаторите пазарът за CRM 
решения у нас продължава успешното си представяне в условия на икономическа криза, като е 
подпомогнат от безвъзмездното финансиране по ОП "Конкурентоспособност". 23 на сто от 
проектите по ОПК са за пряко финансиране па внедряване на CRM.  
В началото на 2013 общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения у 
нас. 49 са интеграторите, които пък предлагат внедряване сред крайните клиенти в България. 
CRM клиентите по индустрии са разпръснати Значително по-равномерно от тези с внедрени BI 
решения. Индустрията с най-голям дял държи 12% от всички CRM инсталации. Българските 
клиенти масово нямат опит и реална представа какво е CRM и какви са ползите от системата.  
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Дата: 16.07.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 701  
 
 
Резюме: Въпреки че възможностите за кандидатстване за субсидии по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (ОПК) вече са почти изчерпани, оказва се, че общо 41.4% от фирмите в 
страната дори и не са чували за европрограмата за бизнеса. Тези пък, които имат някакъв опит 
с нея, имат дълъг списък с критики начело с тежката бюрокрация и прекалено дългите срокове 
за оценка и изплащане на средствата. И само 30% от тях твърдят, че биха кандидатствали 
отново и през следващия програмен период.  
 
Заглавие: (Не)познатата "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Над 41% от фирмите дори и не са чували за европрограмата за бизнеса. Само 
30% казват, че биха кандидатствали за евросубсидии през следващия програмен период  
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА  
Текст: Въпреки че възможностите за кандидатстване за субсидии по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (ОПК) вече са почти изчерпани, оказва се, че общо 41.4% от 
фирмите в страната дори и не са чували за европрограмата за бизнеса. Тези пък, които имат 
някакъв опит с нея, имат дълъг списък с критики начело с тежката бюрокрация и прекалено 
дългите срокове за оценка и изплащане на средствата. И само 30% от тях твърдят, че биха 
кандидатствали отново и през следващия програмен период.  
Това става ясно от данните на национално представително проучване на агенция "Естат", 
поръчано от икономическото министерство по проект, финансиран от самата програма. 
Мениджъри на 800 компании са интервюирани по телефона в периода април-май, а от 
компанията представят и конкретни препоръки на база резултатите от анкетата.  
Какво стои зад числата  
"Проучването показва, че има проблем с комуникацията на програмата. Това важи и за 
останалите оперативни програми. Посланията са прекалено сухи, а езикът, на който са 
отправени, е прекалено сложен", коментира Яна Спасова, директор "Изследвания" в "Естат".  
В същото време тя изтъква, че бенефициентите са били значително по-склонни да 
кандидатстват за субсидии през тази година в сравнение с предходната. Делът им се 
увеличава близо два пъти и вече е 30.4%. И все пак това едва ли е повод за радост, тъй като 
процентът не обхваща дори и половината потенциални кандидати, а, от друга страна, с 0.8% 
расте и делът на фирмите, които не биха кандидатствали, като той вече е 26.2%. Според нея в 
момента за слабия интерес влияе и фактът, че новата програма все още не е окончателно 
разработена и липсва информация за нея.  
Спасова обаче е оптимист и смята, че броят на потенциалните кандидати по-скоро ще расте в 
бъдеще, тъй като поне на този етап от разработването на новата програма държавните 
експерти са отстранили голяма част от отчетените в изследването затруднения и недостатъци 
на ОПК.  
Заринати в бюрокрация  
Основен проблем за 36% от кандидатствалите по ОПК се оказва подготовката на 
административните документи, които се приемат за твърде усложнени, затова фирмите почти 
винаги се обръщат към консултанти. Участник в анкетата посочва и конкретен пример, при 
който дейността по проекта отнема много по-малко време и усилия в сравнение с работата по 
кандидатстването и отчитането му. Бенефициентите смятат, че липсва административен 
капацитет процедурите да се случват по-бързо. Оказва се, че една пета от анкетираните не са 
кандидатствали досега именно заради прекалено сложните процедури, а заради липса на 
информация са се отказали 14%.  
"Проучванията показват, че (почти) всички, които кандидатстват, наемат консултанти. Това не е 
добре - не говори за ефективност на разясненията, информационната и каквато и да било 
кампания, обучения и т.н.", коментира участник в анкетата. Затова и основният дял от 
анкетираните - 43%, препоръчват програмата - наследник на ОПК, да бъде с по-опростени 
правила, с по-малко административни изисквания, по-малък брой документи и с възможност за 
онлайн кандидатстване. Ако се изпълнят тези условия, делът на потенциалните кандидати се 
увеличава до 58% според анкетата.  
Друг съвет е новата програма да бъде отворена към предприятията от всички допустими 
сектори, като 46% от фирмите биха кандидатствали, ако това се случи. Друг съвет е да има 
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възможност за грантове, което показва, че мнозина са против алтернативните варианти за 
финансиране като нисколихвено кредитиране например. Над 50% биха проявили интерес към 
програмата при такава възможност.  
Главоболия и лечение  
Фирмите се оплакват още от трудности при осигуряването на съфинансиране по проектите си, 
от различния размер на съфинансиране за различните типове предприятия, както и от 
завишените изисквания за получаване на авансово плащане. Институционалните 
бенефициенти пък изтъкват, че за тях липсва инструмент за финансиране на проекта до 
момента на постъпване на плащанията.  
Кандидатите искат в бъдеще авансовите плащания да бъдат увеличени, а условията за 
отпускането - им прецизирани. "Проблемът не е толкова в увеличаването на финансирането, а 
по-скоро в обезпечението. Нека да се признават записи на заповед, а не само банкова 
гаранция, защото банкова гаранция малко и средно предприятие не може да получи", казва 
анкетиран.  
Естествено фирмите искат и по-кратки срокове за оценка на предложенията. Те настояват и за 
подробна аргументация при отхвърляне на проекти, придружена от оценка на слабостите на 
кандидатурата, както и предоставяне на възможност за обжалване. Естествено са и против 
практиката за въвеждане на изисквания със задна дата, с която се сблъскаха дори и преди 
броени дни.  
Още по темата можете да прочетете на capital.bg  
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Дата: 16.07.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 346  
 
 
Резюме: Държавата ще стимулира малкия и средния бизнес с десет мерки през периода 2014 - 
2020 г. Те са залегнали в Стратегия за насърчаване на МСП, която е публикувана за 
обществено обсъждане. Документът е подготвен от икономическото министерство по времето 
на кабинета "Борисов". В момента България се намира на едно от последните места в ЕС по 
условия за развитие на МСП и предприемачество, като целта на стратегията е тя да се 
придвижи значително напред.  
 
Заглавие: Десет мерки ще стимулират предприемачеството  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата ще стимулира малкия и средния бизнес с десет мерки през периода 2014 - 
2020 г. Те са залегнали в Стратегия за насърчаване на МСП, която е публикувана за 
обществено обсъждане. Документът е подготвен от икономическото министерство по времето 
на кабинета "Борисов". В момента България се намира на едно от последните места в ЕС по 
условия за развитие на МСП и предприемачество, като целта на стратегията е тя да се 
придвижи значително напред.  
По-лесно започване на бизнес  
Мерките предвиждат създаване на по-добри условия за започване на бизнес, по-малко 
административна тежест, съкратени срокове за фалит, улеснено финансиране, обучение, по-
лесен достъп до чуждите пазари и други. "България следва да създава и поддържа среда, в 
която предприемачите могат да преуспяват и предприемчивостта да се възнаграждава. 
Държавата следва да полага грижа... по-специално като насърчава предприемаческия интерес 
и талант, особено сред учениците, младите хора и сред жените", се казва в документа.  
В нея е заложено и постигане на гаранции, че предприемачите, които са били обявени в 
несъстоятелност и са стигнали до тази ситуация по съвсем честен и пазарен път, ще получат 
възможност за поставяне на ново начало, като им се предоставят условия бързо да приключат 
с фалиралия бизнес, за да стартират нов. Това трябва да се случи чрез намаляване на 
сроковете за закриване на бизнес в рамките на по-малко от 1 година.  
Стратегията предвижда и създаване на готовност от държавната администрация да откликва на 
нуждите на МСП, като улеснява във възможно най-голяма степен ежедневието им, особено 
посредством въвеждане и разширяване на електронното управление и работата на едно гише. 
Това трябва да стане и чрез ускорена регистрация по ДДС, съкращаване на броя на 
плащанията и на времето за това и пълна електронизация на основните услуги за бизнеса.  
И добрите практики  
Прилагане на най-добрите практики при обществените поръчки също е залегнало в 
стратегията. "България следва да се възползва ефективно от разпоредбите на общността (ЕС) 
в областта на държавните помощи, като подпомага развитието на МСП в целия им жизнен 
цикъл", се посочва в документа. В него са предвидени и мерки за улеснено финансиране за 
стартиращ бизнес, стимулиране на иновациите и достигане до нови пазари.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 15.07.2013  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 19,20  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: 130 договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. се изпълняват в област 
Пловдив в момента. 58 милиона лева са усвоените средства по програмата за целия програмен 
период. Това стана ясно на неформална среща с медиите, организирана от Областен 
информационен център -Пловдив, на която бе представен ефектът от усвояването на средства 
по оперативната програма.  
 
Заглавие: 58 млн. сме усвоили по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Добринка ДИМОВА  
Текст: 130 договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. се изпълняват в 
област Пловдив в момента. 58 милиона лева са усвоените средства по програмата за целия 
програмен период. Това стана ясно на неформална среща с медиите, организирана от 
Областен информационен център -Пловдив, на която бе представен ефектът от усвояването на 
средства по оперативната програма.  
"Това е началото на поредица от неформални срещи с медиите, фокусирани върху отделните 
оперативни програми", каза Велизар Петров, управител на Областен информационен център - 
Пловдив. Поканените бенефициенти изразиха задоволство от работата си по проекти, 
финансирани от програмата, което им е позволило да реализират мащабни инвестиции, 
довели до повишаване на конкурентоспособността им не само на вътрешния, но и на 
международния пазар. На срещата бе представена дейността на различни участници в процеса 
по усвояване на средства по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 г. - представители на регионалната структура на 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на 
икономиката и енергетиката, Технологичен център към ПУ и фирми от област Пловдив с един и 
повече реализирани проекти.  
15.07.2013  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.07.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/15/2103673_nepoznatata_konkurentospo
sobnost/  
Брой думи: 1047  
 
 
Резюме: Вече почти не са останали възможности за кандидатстване за субсидии по 
европрограмата за бизнеса, а се оказа, че общо 41.4% от фирмите в страната дори и не са 
чували за оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК). Тези, които имат някакъв опит и 
наблюдения, имат дълъг списък с критики, в който на челните места са тежката бюрокрация и 
прекално дългите срокове за оценка и плащане на субсидиите. И само 30% казват, че биха 
кандидатствали през следващия програмен период.  
 
Заглавие: (Не)познатата "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Над 41% от фирмите дори и не са чували за европрограмата за бизнеса. Само 
30% казват, че биха кандидатствали за евросубсидии през следващия програмен период  
Автор: Дарина Черкезова  
Текст: Вече почти не са останали възможности за кандидатстване за субсидии по 
европрограмата за бизнеса, а се оказа, че общо 41.4% от фирмите в страната дори и не са 
чували за оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК). Тези, които имат някакъв 
опит и наблюдения, имат дълъг списък с критики, в който на челните места са тежката 
бюрокрация и прекалено дългите срокове за оценка и плащане на субсидиите. И само 30% 
казват, че биха кандидатствали през следващия програмен период.  
Това става ясно от данните на национално представително проучване на агенция "Естат", 
поръчано от Министерството на икономиката и енергетиката по проект, финансиран от самата 
програма. Извадката включва 800 компании, чиито мениджъри са интервюирани по телефона в 
периода април-май. От компанията представят и конкретни препоръки на база качествено 
изследване сред кандидатите, което обхваща 13 задълбочени интервюта с институционални 
бенефициенти, консултантски компании, браншови организации и др., както и проучване на 16 
частни случаи сред фирми, които са изпълнили или изпълняват европроект, такива, на които е 
отказано финансиране или то е било прекратено. Тази част от изследването е проведена в 
периода декември 2012 – януари 2013 г.  
Какво стои зад цифрите  
"Проучването показва, че има проблем на комуникацията на програмата. Това важи и за 
останалите оперативни програми като цяло. Посланията са прекалено "сухи", а езикът, на който 
са отправени, е прекалено сложен", коментира Яна Спасова, директор "Изследвания" в "Естат".  
В същото време тя изтъква, че бенефициентите са били доста по-склонни да кандидатстват за 
субсидии през тази година в сравнение с предходната. Делът им се увеличава близо два пъти и 
вече е 30.4%, но все пак това едва ли е повод за радост, тъй като това не са дори и половината 
потенциални кандидати. От друга страна, расте и делът на фирмите, които не биха 
кандидатствали, като той вече достига 26.2%. Спасова посочва, че заради търсенето на 
национална представителност, в този не малък процент влизат и фирми, които по принцип не 
биха имали достъп до финансиране по програмата, например от земеделския сектор. Според 
нея към момента влияние за слабия интерес оказва и фактът, че новата програма все още не 
е окончателно разработена и липсва информация за нея.  
Тя е оптимист, че броят на потенциалните кандидати по-скоро ще расте в бъдеще, тъй като при 
представянето на резулатите от проучването държавните експерти са останали доволни, че 
поне на този етап от разработването на програмата вече са отстранили голяма част от 
отчетените затруднения и недостатъци на ОПК.  
Заринати в бюрокрация  
Основен проблем за 36% от кандидатствалите по ОПК през изминалите години се оказва 
подготовката на административните документи, които се приемат за прекалено усложенени и 
поради тази причина фирмите почти винаги се обръщат към консултанти. Участник в анкетата 
посочва и конкретен пример, при който самата дейност по проекта отнема много по-кратко 
време и усилия в сравнение с административната работа по кандидатстването и отчитането му.  

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/15/2103673_nepoznatata_konkurentosposobnost/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/15/2103673_nepoznatata_konkurentosposobnost/
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Бенефициентите коментират и че липсва административен капацитет, така че оценката и 
плащанията по проектите, както и отговорите на конкретни запитвания да се случват по-бързо.  
Оказва се, че една пета от анкетираните не са кандидатствали именно заради бюрократичните 
и прекалено сложни процедури, а заради липса на информация са се отказали 14%. 
"Проучванията показват, че (почти) всички, които кандидатстват, наемат консултанти, за да им 
свършат тази работа. Това не е добре – не говори за ефективност на разясненията, 
информационната и каквато и да е кампания, обучения и т.н.", коментира участник в анкетата.  
Затова и основният дял от анкетираните - 43%, препоръчват за 2014 - 2020 г. програмата 
наследник на ОПК да бъде с по-опростени правила и процедури. Фирмите коментират, че биха 
били стимулирани да кандидатстват, ако има по-малко административни изисквания, по-малък 
брой документи при кандидатстване, както и ако има възможност за онлайн кандидатстване. 
Ако се изпълнят тези условия, делът на потенциалните кандидати се увеличава до 58% според 
анкетата.  
Общо 34% искат новата програма да бъде отворена към предприятията от всички допустими 
сектори. Една пета настояват да получават грантове, с което показват, че са против 
алтернативните варианти като нисколихвено кредитиране. Над половината биха проявили 
интерес, ако имат възможност за директни грантове, а 46% биха кандидатствали при 
отварянето на програмата към всички допустими сектори.  
Главоболия и лечение  
В същото време фирмите се оплакват и от трудности при осигуряването на съфинансиране по 
проектите си, от различния размер на съфинансиране за различните типове предприятия, както 
и завишените изисквания за получаване на авансово плащане. Институционалните 
бенефициенти пък изтъкват и това, че липсва инструмент за финансирането на проекта им до 
момента на постъпване на плащанията.  
Кандидатите искат в бъдеще авансовите плащания да бъдат увеличени, а условията за 
отпускането им прецизирани. "Проблемът не е толкова в увеличаването на финансирането, а 
по-скоро в обезпечението. Нека да се признават записи на заповед, а не само банкова 
гаранция, защото банкова гаранция малко и средно предприятие не може да получи", казва 
анектиран.  
Друга конкретна препоръка е да се прекрати практиката да се изискват оригинални документи, 
които могат да бъдат получени по служебен път. Бенефициентите настояват и за презициране 
на изискванията към кандидатите. "Критерият за наличие на печалба е абсурден. Например, 
при купени много нови машини има период, в който, заради начисляваните амортизации, се 
излиза на счетоводна загуба", казва анкетиран.  
Естествено фирмите искат и по-кратки срокове за оценка на предложенията. Те настояват и за 
подробна аргументация при отхвърляне на проекти, придружена от оценка на слабостите на 
кандидатурата, както и предоставяне на възможност за обжалване на оценката.  
Според бенефициентите процедурите с отворен срок за кандидатстване не са ефективни и не 
стимулират бизнеса да кандидатства, затова и настояват за процедури с краен срок за 
подаване на проектопредложенията.  
Изказани са и предложения, че разработването на резюме на сроковете, финансирането и 
изискванията за всяка процедура ще бъде в помощ за малките предприятия с ограничен 
капацитет. В момента насоките за кандидатстване са с обем от около 100-ина страници и са 
написани по начин, който затруднява хора, които нямат опит в подготовката на подобни 
проекти. "Езикът, който се говори, е малко или много специализиран. Има определени 
административни термини и мисля, че бенефициентите много често не разбират докрай 
същината", коментира анектиран.  
Фирмите настояват и за прекратяване на практиката за въвеждане на изисквания със задна 
дата. Част от анкетираните са посочили и че положителен ефект ще има огласяването на 
повече добри практики и примери.  
Критика получава и усложнената комуникация с администрацията и необходимостта 
документите да се изпращат по факс или в оригинал, на хартия. Затова и бенефициентите 
настояват електронната поща и телефона да се въведат като еквивалентен вариант на 
комуникацията.  
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Дата: 15.07.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2147411 
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: По-малко от 20% са усвоените евросредства по оперативните програми за първите 
шест месеца на годината спрямо плана за цялата 2013 г. До края на юни Брюксел е платил 
около 255,2 млн. евро, показват публикуваните данни на сайта на Министерството на 
финансите.  
 
Заглавие: Усвоили сме само 20% от европарите за годината  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По-малко от 20% са усвоените евросредства по оперативните програми за първите шест 
месеца на годината спрямо плана за цялата 2013 г. До края на юни Брюксел е платил около 
255,2 млн. евро, показват публикуваните данни на сайта на Министерството на финансите.  
До края на 2013 г. по оперативните програми трябва да бъдат усвоени общо над 1,366 млрд. 
евро. Всичко под тази сума ще бъде загубено. Така в следващите месеци страната трябва да 
поиска от ЕК, а тя да плати над 1,11 млрд. евро.  
В целта за годината, както и в данните за изпълнението за полугодието, не влизат парите за 
селско стопанство и рибарство. Изпълнението на тези програми не се обявява от финансовото 
министерство.  
В началото на месеца вицепремиерът, отговарящ за еврофондовете - Зинаида Златанова, 
обяви, че заради бавното усвояване по всички фондове рискуваме да загубим между 200 млн. и 
500 млн. евро.  
И в средата на 2012 г. резултатът при усвояването беше скромен, но в крайна сметка целта по 
оперативните програми беше изпълнена. По програмата за селските райони обаче бяха 
загубени 51 млн. евро.  
Към шестмесечието на 2013 г. най-слабо е усвояването по оперативната програма “Околна 
среда”. До края на юни от Брюксел са постъпили само 11,63 млн. евро, което е 3,6% от 
задължителната сума за усвояване. Плащанията по програмата за екология по принцип вървят 
бавно. От 2007 г. досега реално усвоени по нея са 24,46% от общо 3,5 млрд. лв.  
Общо усвоените пари от оперативните програми от 2007 г. досега са 40,5% от сумата, 
отпусната ни от ЕС за програмния период. Наскоро екоминистърът Искра Михайлова обясни, че 
оптимистичният вариант е в края на годината бюджетът на “Околна среда” да бъде намален с 
29 млн. евро.  
Слабо усвояване на европарите за 6-те месеца на годината отчита и програмата за бизнеса 
“Конкурентоспособност”. Получени от Брюксел са едва 10% от задължителните 125,6 млн. 
евро. Изостава програма “Транспорт”, по която се строят магистрали и жп трасета. По нея са 
платени почти 21 млн. евро от планирани 181,87 млн. евро. Въпреки това засега “Транспорт” е 
единствената програма, по която няма риск от загуба на пари.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2147411
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Дата: 15.07.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2103431  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: В периода 2014 – 2020 г. Габрово може да привлече 300 млн. лв. инвестиции според 
направените индикативни бюджети на проектите, включени в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на Габрово. 74 са предложените общоградски проекти и проекти по 
зоните за въздействие, организирани в десет групи. Възможностите за финансиране са по 
оперативните програми "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на 
човешките ресурси", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Добро управление", 
финансови инструменти, частно финансиране и други донори.  
 
Заглавие: Около 300 млн. лв. инвестиции може да привлече Габрово до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В периода 2014 – 2020 г. Габрово може да привлече 300 млн. лв. инвестиции според 
направените индикативни бюджети на проектите, включени в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на Габрово. 74 са предложените общоградски проекти и проекти по 
зоните за въздействие, организирани в десет групи. Възможностите за финансиране са по 
оперативните програми "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие 
на човешките ресурси", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Добро управление", 
финансови инструменти, частно финансиране и други донори. Стратегическият документ на 
града бе приет от общинския съвет на 20 юни. Проектът е изготвен от Гражданско сдружение по 
ЗЗД "Градска визия" с ръководител арх. Игор Янкулов, включващо фирмите "Геоконсулт" ООД, 
"ЛегаПлан Кънсълтинг Груп" ООД и "МайкроСтат аналитикс" ООД.  
Около 38 млн. лв. са инвестициите с общоградско въздействие в интегрирания план.  
С помощта на частни инвеститори в Габрово, който е един от най-дългите градове в България, 
е предвиден за изпълнение проектът "Педелец" за въвеждане на електроколелото (e-bike) като 
екологичен и здравословен начин на придвижване, позволяващ подобрена мобилност за 
жителите, студентите и гостите в планинския град. Проектът е на обща стойност 2.5 млн. лв. С 
помощта на Националния доверителен екофонд (НДЕ) 2013 - 2020 заедно с частни инвеститори 
и финансови инструменти са предвидени за реализация проектите "Зелен град" на стойност 1.7 
млн. лв., "Метаболизъм на града" за 4.5 млн. лв., последният надграждащ проекта "Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово". За управление на 
риска от природни бедствия пред град Габрово е предвиден ресурс от 13 млн. 375 хил. лв.  
Заложените инвестиции в Зоната с преобладаващ социален характер "Русевци – Колелото – 
Радичевец" възлизат на около 104 млн. лв.  
Проектът "Пазарът на Шивара" предвижда реконструкция на пазара на Шиваров мост и 
стимулиране предлагането на регионална и местна продукция с подкрепата на частни 
инвеститори и финансови инструменти. Над 20 млн. лв. са предвидени за културните здания за 
възстановяване на съществуващите и изграждане на нови ключови обекти на културната 
инфраструктура в града, сред които Домът на хумора и сатирата, бившата Професионална 
гимназия по текстил и моден дизайн, Планетариум и астрономическа обсерватория, бившите 
Пионерски дом и Младежки дом, изграждане на нов център за модерни изкуства. Над 12 млн. 
лв. ще са необходими за реализация на проект "Спортно Габрово", включваща реконструкция и 
изграждане на спортна инфраструктура - стадион "Априлов", Спортна зала "Орловец" и 
тренировъчен комплекс."Сърцето на квартала", "Подкрепа на общността" и "Квартален иконом" 
са проектите, които ще способстват интегрирания подход в жилищните зони.  
В Зоната с потенциал за икономическо развитие "Северна индустриална зона" са заложени 
проекти за приблизително 55 млн. лева.  
Възстановяването на основната инфраструктура и почистването на "кафявите" зони 
предхождат проектът "Дисперсен техпарк", който е в етап на предварително проучване. Той 
цели създаване на технологичен парк – гъвкави пространства за развойна дейност, логистика, 
работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции и в тази зона, като е 
обхваната територията на дружествата "Подем кран" АД, "СТС Електроникс" ООД, "Техномат 
Меркурий" ООД, "Финтекс" АД, "Национална база за интсрументи" ООД, "Стойчо Колев" ЕООД. 
В тази зона проектът е с планиран бюджет 15.4 млн. лв.  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2103431
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Около 102 млн. лв. са заложените инвестиции в Зоната на публични функции с висока 
обществена значимост, обозначена в плана като "Янтра – Синкевица – Паничарка".  
По-голяма част от проекта за създаване на "Дисперсен техпарк" се очаква да се развие в тази 
зона предвид местоположението на основните корпуси на Технически университет - Габрово. 
Обхванати в мрежата на парка са и терените на "Мак" АД, "Буря" АД и други фирми, 
разположени по продължение на бул. "Трети март". Заложеният бюджет за проекта в тази зона 
е в размер на 27 млн. лв., с което общата инвестиция се очаква да стъпи на над 42 млн. лв. 
Наред с проектите за културна, спортна и социална инфраструктура и намеси в публичните 
пространства в зоната са предвидени и проекти, насочени към разнообразяване на 
туристическия продукт чрез среда, изявяваща многото лица на града.  
Предпроектни проучвания, актуализации и изменения на Подробни устройствени планове в 
рамките на интегрирания план са направени за VI участък, стадион "Васил Априлов", спортна 
зала "Орловец" с тренировъчен комплекс, Летен театър, пл. "Възраждане". Северна 
индустриална зона, кв. "Трендафил" 1 и 2, гаров площад и надлез над ул. "Свищовска".  
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Дата: 15.07.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2103754  
Брой думи: 1165  
 
 
Резюме: На 15 юли откриват последния участък от магистрала "Тракия"  
На 15 юли ще бъде открит лот 4.2 пътен възел "Зимница" - Карнобат (от км 291+000 до км 
325+280), част от лот 4 Ямбол – Карнобат (49.08 км) на магистрала "Тракия". Със завършването 
на отсечката България ще има първата изцяло завършена магистрала. Изпълнител на 
строителството е Сдружение "Тракия IV" ДЗЗД за 209 646 720 лв. с ДДС.  
 
Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 15 юли откриват последния участък от магистрала "Тракия"  
На 15 юли ще бъде открит лот 4.2 пътен възел "Зимница" - Карнобат (от км 291+000 до км 
325+280), част от лот 4 Ямбол – Карнобат (49.08 км) на магистрала "Тракия". Със завършването 
на отсечката България ще има първата изцяло завършена магистрала. Изпълнител на 
строителството е Сдружение "Тракия IV" ДЗЗД за 209 646 720 лв. с ДДС. Строителният надзор 
е осъществен от "План инвест – Пловдивинвест – ЛОТ 4" ДЗЗД за 974 400 лв. с ДДС. 
Авторският надзор е на обединение "Виаплан - Бурда", чийто договор е за 130 800 лв. с ДДС. 
Общата дължина на лот 4 Ямбол - Карнобат е 49.08 км, той е част от проекта "Доизграждане на 
АМ "Тракия" лот 2, 3 и 4" с европейско съфинансиране чрез ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. На 26 
август 2012 г. бе пуснато движението по лот 4.1 - отсечката от Ямбол до п.в. "Зимница" (от км 
276+200 до км 291+000).  
Sofia Ring Mall с международен приз за архитектура  
Проектът за най-новия мол в София Sofia Ring Mall спечели награда в категорията "Търговски 
архитектурен проект" на престижните международни награди Europе Property Awards 2013. В 
състезанието са се включили проекти за търговски сгради и молове от цяла Европа. 
Победителите от конкурса ще участват в края на годината в друго престижно събитие, този път 
с проекти от целия свят - International Property Awards. Sofia Ring Mall ще отвори врати през 
март 2014 г. В него ще бъдат разположени над 200 магазина, 10 кинозали и ще има 3500 
паркинг места. Проектът ще е първият т.нар. отворен мол в столицата. В рамките на комплекса 
ще има изграден парк с езеро. Цялата инвестиция в Sofia Ring Mall възлиза на над 120 млн. 
евро. Търговският център ще бъде съобразен с всички съвременни изисквания за енергийна 
ефективност, а зелените площи ще заемат около 30% от цялото пространство на проекта.  
Siemens представи система, икономисваща с до 30% сметките за топлина  
Siemens представи енергийно ефективната система за домашна автоматизация Synco Living. Тя 
намалява консумацията на енергия и се грижи за комфорта в дома или офиса, като регулира 
радиаторните вентили, известява за отворена врата или прозорец, сигнализира за ненужно 
работеща климатизация, управлява осветлението, щорите и др. С помощта на Synco Living 
Starter Kit можете да намалите сметките и разходите си за топлинна енергия с до 30%. Той се 
състои от безжичен стаен модул и задвижка за управление на радиаторния вентил. Synco Living 
Starter Kit е безжична система, подходяща за нови и вече завършени помещения. Може да бъде 
инсталирана и от непрофесионалисти, тъй като е лесна за въвеждане в експлоатация, употреба 
и конфигуриране. Потребителите могат да получават информация за дома или офиса си от 
всяко друго място, както и да променят настройките на системата с помощта на безплатното 
приложение HomeControl за iPhone и Android.  
Кабинетът пренасочи 40 млн. лв. към железниците  
Близо 40 млн. лв. бяха прехвърлени с решение на Министерския съвет от ОП "Транспорт" към 
железопътни проекти - от ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и 
основните национални транспортни оси" към ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура 
по трансевропейските и основните национални транспортни оси". Парите ще трябва да бъдат 
изразходени до 2020 г. от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Агенцията ще 
бъде натоварена с разработване на добри проекти, които да подобрят състоянието на 
железниците. До края на тази и през 2014 г. правителството ще търси средства за 
кофинансиране на вече подписаните договори по "Транспорт" за 84 млн. евро. Един от 
вариантите предвижда тегленето на заем от Европейската инвестиционна банка.  
Забраниха строителството върху държавни земи по морето  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2103754
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Депутатите гласуваха въвеждането на мораториум върху сделките и строителството по 
Черноморието, който ще бъде в сила за следващите 12 месеца. Ограничението се отнася до 
зоните А и Б на държавните земи по крайбрежието. Изключения ще се правят само за 
инфраструктурни обекти с местно и национално значение. В следващата година 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще трябва да проучи възможностите за 
създаването на национален парк "Българско Черноморие", с който да се защитят плажовете 
Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Крапец, Шабленски езера, Корал, Аркутино, Дюни и 
Маслен нос. Депутатите работят по още един забранителен документ, чието одобряване беше 
отложено седмица по-рано. Той предвиждаше да не бъдат събаряни незаконно построени 
сгради в урбанизирани територии, но беше върнат за доизясняване на аргументите на 
вносителите му.  
Райфайзенбанк ще отпуска кредити по JEREMIE  
Ново кредитно споразумение беше подписано между Европейския инвестиционен фонд и 
Райфайзенбанк в рамките на инициативата JEREMIE. По време на церемонията министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви, че трябва да се осигури достъп до евтин 
финансов ресурс на българските фирми. "Затова в рамките на ОП "Конкурентоспособност" и 
инициативата JEREMIE работим активно за премахване на тези пречки", категоричен бе той. 
Посредством кредитното споразумение Райфайзенбанк ще може да отпуска кредити на малки и 
средни предприятия (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.  
Европейската комисия започва обществени консултации за устойчиви сгради  
Обществените консултации относно каква трябва да бъде политиката на Европа за 
насърчаване на устойчиво строителство започнаха преди два дни и ще продължат до октомври. 
Консултациите ще се фокусират върху ресурсите - строителните материали (включително и 
отпадъците), водни и енергийни ресурси, и имат за цел да разгледат използването и влиянието 
им върху околната среда през целия жизнен цикъл на сградите, от извличането на строителни 
материали до разрушаването и рециклирането им. Ще бъдат жилищни и обществени сгради. 
Вижданията на участниците в допитването ще бъдат публикувани в издание Communication on 
Sustainable Buildings в началото на 2014 г. Съветите за устойчиво развитие като най-голямата 
мрежа, подкрепяща устойчивото строителство, стоят зад този напредък и се ангажират да 
насочат правилната стратегическа посока на развитие, коментира Джеймс Дринкуотър, старши 
консултант в Европейската регионална мрежа от съвети за устойчиво строителство, част от 
Световния съвет за устойчиво строителство.  
Някои от темите на допитването:  
- Установяване на рамка за оценяване на екологичните показатели на сградите, сградата се 
разглежда като система, строителни елементи и материали  
- Разпространение на информация за екологичните характеристики на сградите до проектанти, 
архитекти, строителни компании, производители на строителни материали, инвеститори, 
потребители и др.  
- Установяване на обширни критерии за зелени обществени поръчки за различни категории 
сгради и промотиране тяхното използване  
- Съветване на страните членки за разработване на финансови стимули за по-добри 
екологични характеристики на сградите, вкл. свързване със съществуващи програми и стимули 
за енергийна ефективност в съответните страни и др.  
Ако искате да включите вашата експертиза в отговора на Европейската регионална мрежа за 
устойчиви съвети, се свържете с Българския съвет за устойчиво развитие, тел. +359 2 964 13 20 
или office@bgbc.bg  
Източник: Български съвет за устойчиво развитие, www.bgbc.bg  
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Дата: 15.07.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=115215  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: По-малко от 20% са усвоените евросредства по оперативните програми за първите 
шест месеца на годината спрямо плана за цялата 2013 г. До края на юни Брюксел е платил 
около 255,2 млн. евро, показват публикуваните данни на сайта на Министерството на 
финансите.  
 
Заглавие: САМО 20% ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА 2013 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ СА УСВОЕНИ ДО 
МОМЕНТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По-малко от 20% са усвоените евросредства по оперативните програми за първите шест 
месеца на годината спрямо плана за цялата 2013 г. До края на юни Брюксел е платил около 
255,2 млн. евро, показват публикуваните данни на сайта на Министерството на финансите.  
До края на 2013 г. по оперативните програми трябва да бъдат усвоени общо над 1,366 млрд. 
евро. Всичко под тази сума ще бъде загубено. Така в следващите месеци страната трябва да 
поиска от ЕК, а тя да плати над 1,11 млрд. евро.  
В целта за годината, както и в данните за изпълнението за полугодието, не влизат парите за 
селско стопанство и рибарство. Изпълнението на тези програми не се обявява от финансовото 
министерство.  
В началото на месеца вицепремиерът, отговарящ за еврофондовете - Зинаида Златанова, 
обяви, че заради бавното усвояване по всички фондове рискуваме да загубим между 200 млн. и 
500 млн. евро.  
И в средата на 2012 г. резултатът при усвояването беше скромен, но в крайна сметка целта по 
оперативните програми беше изпълнена. По програмата за селските райони обаче бяха 
загубени 51 млн. евро.  
Към шестмесечието на 2013 г. най-слабо е усвояването по оперативната програма "Околна 
среда". До края на юни от Брюксел са постъпили само 11,63 млн. евро, което е 3,6% от 
задължителната сума за усвояване. Плащанията по програмата за екология по принцип вървят 
бавно. От 2007 г. досега реално усвоени по нея са 24,46% от общо 3,5 млрд. лв.  
Общо усвоените пари от оперативните програми от 2007 г. досега са 40,5% от сумата, 
отпусната ни от ЕС за програмния период. Наскоро екоминистърът Искра Михайлова обясни, че 
оптимистичният вариант е в края на годината бюджетът на "Околна среда" да бъде намален с 
29 млн. евро.  
Слабо усвояване на европарите за 6-те месеца на годината отчита и програмата за бизнеса 
"Конкурентоспособност". Получени от Брюксел са едва 10% от задължителните 125,6 млн. 
евро. Изостава програма "Транспорт", по която се строят магистрали и жп трасета. По нея са 
платени почти 21 млн. евро от планирани 181,87 млн. евро. Въпреки това засега "Транспорт" е 
единствената програма, по която няма риск от загуба на пари.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=115215
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Резюме: До момента по процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” на 
оперативна програма „Конкурентоспособност”, която стартира още през 2012 г., са подписани 
едва 13 договора, като общия брой на подадените проекти в момента наброява около 180 при 
планирани 700 до затваряне на схемата. Слабата активност се дължи най-вече на 
специфичните изисквания на схемата, която се различава коренно от традиционните грантови 
инструменти.  
 
Заглавие: Едва 13 договора са подписани по "Енергийна ефективност и зелена 
икономика”  
Подзаглавие: Слабата активност се дължи най-вече на специфичните изисквания на схемата, 
която се различава коренно от традиционните грантови инструменти  
Автор:  
Текст: До момента по процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” на оператив-
на програма „Конкурентоспособност”, която стартира още през 2012 г., са подписани едва 13 
договора, като общия брой на подадените проекти в момента наброява около 180 при 
планирани 700 до затваряне на схемата. Слабата активност се дължи най-вече на 
специфичните изисквания на схемата, която се различава коренно от традиционните грантови 
инструменти. От друга страна обаче, малкият обем внесени до момента проектни предложения 
отваря голяма възможност за бъдещите кандидати, които на практика могат да се възползват 
от почти нулева конкуренция за оставащите близо 150 млн. евро безвъзмездна финансова 
помощ и още толкова под формата на кредити, осигурени от ЕБВР  
Това стана ясно в четвъртък на форума MySuccess.bg Business Club - „Енергийна ефективност 
и зелена икономика”, организиран от списание ENTERPRISE. Събитието се проведе в София, 
като на него бяха дискутирани теми като внедряване на ново енергийноефективно оборудване 
в предприятията, обновяване на сградния им фонд и др. чрез възможностите на програма 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“. Участие в дискусиите взеха всички заинтересовани страни в процеса: 
представителите на икономическото ведомство, банките, одиторския и консултантския бизнес.  
По време на форума експертите посъветваха фирмите-кандидати за процедурата за енергийна 
ефективност по линия на ОП „Конкурентоспособност“ да не отлагат подаването на проектите 
си до крайния срок 31 октомври, тъй като процедурата изисква няколко стъпки преди 
документацията им да бъде напълно готова за оценяване. Причината е, че компаниите 
задължително трябва да проведат енергиен одит, ако проектът им го изисква, както и да 
преминат няколко фази на оценка - в т.нар. Асистент по проекта (външен консорциум, който 
оценява технически проектите) и оценка на финансовата допустимост – т.е. да гарантират чрез 
някоя от банките-партньори на процедурата, че могат да покрият 80% от инвестицията с банков 
кредит или собствени средства.  
Това е една от причините, поради които до момента усвояването на средствата по процедурата 
изостава значително. Според Василка Каменова от консултантската компания Огра, обаче, 
въпреки наличието на многобройни стъпки и бариери, компаниите не трябва да се колебаят 
дали да се възползват от програмата, тъй като бюджетът по нея е достатъчно голям, а на 
практика няма сериозна конкуренция и точковата система за оценка за съпоставяне на 
проектите не се прилага. Същевременно, внимателното преминаване през всички 
предварителни фази до голяма степен гарантира успеха на кандидатите.  
Велина Попова, експерт от Министерството на икономиката и енергетиката поясни, че 
проверката на предложенията и одобрението отнема около 40 дни. За това тя препоръча 
документите да бъдат подадени за оценка към външния асистент по програмата до 15 
септември. „След тази дата асистентът ще продължи да приема проекти, но няма гаранция, че 
оценката ще бъде готова до крайния срок“, допълни експертът от МИЕ.  
“Нека фирмите, които имат интерес по програмата, да започнат веднага подготовка на своя 
проект, за да имат възможност да получат одобрение до края на октомври. Субсидията е между 
30 – 50% от инвестициите, като в случая се допуска закупуване на ново оборудване и машини 
за текущата дейност, дори за производство на нов вид продукт”, подчерта и Владислава 
Панайотова, ръководител на отдел „Европейски програми“ в МКБ Юнионбанк. Тя даде за 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58415
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пример фирма, която след успешна реализация на проект по програмата е намалила разходите 
си за енергия с 37%, а самата инвестиция се е изплатила за 2 години и половина. МКБ 
Юнионбанк е една от финансовите институции, които извършват предварителните оценки за 
финансова допустимост и предоставят кредити по програмата.  
Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение малък и среден бизнес (НСМСБ) 
предупреди, че около 26% от фирмите-бенефициенти по европейски програми признават, че 
неправилно са взели решение да кандидатстват по европейските фондове, в следствие на 
което понасят щети, вместо да реализират финансови ползи.  
Ето защо тя посъветва компаниите да гледат на проектите си като на една прогноза, като е 
много важно тя да бъде реалистична и максимално добре подготвена. „Още на етап подготовка 
на проектното предложение трябва да знаете как ще се финансирате, банкова гаранция, 
собствени средства и т.н. Трябва да се отнасяме много отговорно към европейските проекти, и 
най-вече – към себе си.“, коментира още Негулова.  

  
 


