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Медиен мониторинг – обобщение 
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Телевизии и радиостанции 

 
Дата: 19.07.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Дарик кафе  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 2948  
 
 
Резюме: Тема: Успели българи  
Гост: Ангелина Добрева, член на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми  
 
Текст: Тема: Успели българи  
Гост: Ангелина Добрева, член на Българската асоциация на консултантите по европейски 
програми  
 
Водещ: „Дарик кафе”, 19 юли. Стана 9:11. Слънчо вече изгря. Времето ще е готино, днеска ще 
е топло. Водата ще е 25 градуса, така че влизайте да се къпете. Сега ще си поговорим малко за 
успели българи от чужбина, които са учили и работили там и сега са се завърнали. Малко 
статистика. Ако можеха да избират къде да живеят, 37% от българите биха предпочели извън 
страната. Това показват данните от социологическо проучване на АФИС, което е проведено в 
началото на юни по поръчка на Европейския парламент. През 2008 процентът е бил 20,1. тоест, 
ръстът на потенциалните емигранти за пет години е 17%, със 17% повече хора вече искат да 
емигрират само за пет години. Какви са главните мотиви за заминаването извън България, 
временно или трайно – мисля, че можем и сами да си отговорим. За 54% това е наемане на 
всякаква работа. 24% ще търсят работа, която съответства на притежаваната от тях 
квалификация, 13% - образование, 4% - туризъм или развлечения. И интересен тук има процент 
– събиране на семейството или сключване на брак, мотив – 2,2%. Има обаче хора, които 
предпочитат, след като се завърнат от чужбина и след като изградят там своята кариера, да... 
след като завършат всъщност в чужбина, да се върнат в България и да продължат развитието 
си тук. По повод ежегодния форум „Кариера в България – защо не?”, който ще се проведе на 12 
септември в „ИнтерЕкспо Център . София” и на който „Дарик радио” е медиен партньор, сме 
поканили точно такъв човек. Имам удоволствието сега да кажа добър ден вече на една дама, 
която е, внимавам, член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, 
председател на работната група по Оперативна програма "Конкурентоспособност" към 
Българска асоциация на консултантите по европейски програми. Казвам добър ден на Ангелина 
Добрева.  
Ангелина Добрева: Здравейте!  
Водещ: Здравей! Как си?  
Ангелина Добрева: Прекрасно. Добре. Мерси!  
Водещ: Добре се чувстваш?  
Ангелина Добрева: Да.  
Водещ: Супер! Поводът е успял човек, учил човек и успял човек в чужбина, който обаче е 
решил да зареже тази чужбина и да се върне тук. Какво си учила? Къде си го учила извън 
България?  
Ангелина Добрева: Накратко, в последната година, когато учих в Класическата гимназия, това 
беше 90-те...  
Водещ: Ние сме съученици, да.  
Ангелина Добрева: Да. Началото на 90-те. Чух по радиото...  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Може и да е било по „Дарик”, не знам. Без значение.  
Водещ: 92-а... Може, да.  
Ангелина Добрева: Може.  
Водещ: Май може. Не. Може ли, бе? Коя година сме ние? Сега празнувахме 20. Значи не, още 
не може.  
Ангелина Добрева: Още не може.  
Водещ: Да.  



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
0
/2

0
1
3

 

Ангелина Добрева: Чух по радиото, че някаква фирма прави конкурс да подбере пет български 
деца, които да бъдат изпратени като обменни ученици в Америка.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Да.  
Водещ: Значи, ти си стартирала от Щатите всъщност?  
Ангелина Добрева: Да. Явих се. Тъй като баба ми ми говореше на английски още от 
четиригодишна, взех, че спечелих конкурса...  
Водещ: Yes!  
Ангелина Добрева: ... защото бях една от малкото, които говореха почти перфектен английски.  
Водещ: От пет... само пет деца са изпращали. Ти си всъщност взела...  
Ангелина Добрева: Да. И го правеха като реклама. Беше бъдещ бизнес, но с първите пет деца 
те щяха да ги изпратят абсолютно безплатно, за да си стартират бизнеса.  
Водещ: А баба ти що е знаела толкова добре английски?  
Ангелина Добрева: Завършила е „Роберт колеж” в Истанбул в онези много отдавнъшни 
времена.  
Водещ: Да, “Robert College”!  
Ангелина Добрева: Да.  
Водещ: Ето, сега за нас от Класическата “Robert College” звучи като много сериозно нещо, щото 
там всичките византийски императори са завършили.  
Ангелина Добрева: И е било, да...  
Водещ: Не византийски, ами константинополски всъщност, да.  
Ангелина Добрева: Освен това, за жена в началото на миналия век да получи след това и 
висше образование в Сорбоната, това трябва да е било наистина доста напредничаво.  
Водещ: Супер, супер! Да. В Щатите какво всъщност прави ти?  
Ангелина Добрева: Завърших гимназия. Но категорично това не беше моето място.  
Водещ: Що?  
Ангелина Добрева: Да си дойдем на темата. Всеки човек, като интелект, като усещане за 
живота, като усещане за хора и професионална реализация, има своето място, а местата по 
света са безкрайно различни. Америка категорично не беше моето място.  
Водещ: Не го усети?  
Ангелина Добрева: Усетих го като противно на природата ми.  
Водещ: Да, да. От там какво стана?  
Ангелина Добрева: Върнах се в България.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Завърших УНСС.  
Водещ: Така. От Класическата в УНСС – просто...  
Ангелина Добрева: Е тежко.  
Водещ: Да. Голям скок.  
Ангелина Добрева: А даже мога да си призная, че се записах платено обучение, за да мога да 
избегна двете части висша математика.  
Водещ: Ужас! Да. А това не мога да си го... Математика 1 и математика 2 ли беше? К’во беше? 
Пълно безумие!  
Ангелина Добрева: Да, висша математика.  
Водещ: Имам аз един семестър там, ама както го почнах, така и го оставих. Пак платено, 
разбира се, да. И к’во?  
Ангелина Добрева: И след това започнах да работя в Министерство на правосъдието и 
тогавашната евроинтеграция. Говоря ти за 97-а година. И за първи път, когато отидох там, като 
първа сериозна работа, за първи път чух, че има такова нещо като донорски фондове, 
международни програми, европейски проекти и т. н.  
Водещ: И си викаш – тия са мошеници...  
Ангелина Добрева: Не, не.  
Водещ: Ами?  
Ангелина Добрева: Веднага усетих и то инстинктивно усетих, че това е страшно 
перспективно...  
Водещ: Да.  
Ангелина Добрева: ... и че ще дойде ден, в който най-вероятно България основно ще разчита 
на тия фондове.  
Водещ: както и стана.  
Ангелина Добрева: Както и стана. Минаха малко години, огледах се и разбрах, че Испания е 
най-успешната страна, която е усвоявала еврофондове в Европейския съюз.  
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Водещ: Просто, щото е по-бедна и щото разчита и тя на тия пари, предполагам. Или не? Не е 
това причината.  
Ангелина Добрева: не, не. Знаеш ли защо ги усвояват толкова успешно?  
Водещ: Що?  
Ангелина Добрева: Защото това е бивша империя. Те имат държавна администрация още от 
имперските години, когато... която никога не се е променяла коренно, не е била разрушавана, 
не е имало такива обществени катаклизми, каквито е имало в България.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Въпреки граждански войни и т. н. Така че можеш да ги оприличиш като 
една организирана, като войска, система, която усвоява еврофондове. Самите испанци се 
шегуват, че така са усвоили еврофондовете, че по тяхното крайбрежие, което знаеш, никак не е 
малко...  
Водещ: ...  
Ангелина Добрева: ... вървят паралелно две магистрали. Разбира се, това е шега – две 
магистрали, които едната завършва в морето, ама нали трябваше да усвоим парите.  
Водещ: Трябва да има нещо. Я, че интересно. Просто, механизмът там е просто дълговековен, 
дългогодишен и понеже е безотказен, затова е толкова успешен.  
Ангелина Добрева: Не само, че от самото начало усвояват всичко, което им се отпуска за 
всеки седем години, а горе-долу към четвъртата – петата година казват – усвоихме всичко, 
отличници сме, дайте още – и те редовно им дават.  
Водещ: Супер, супер! Значи, твоята мотивация всъщност да отидеш в Испания е била, за да 
натрупаш опит и с ясното съзнание обаче, че после този опит ще го върнеш тук. Така ли да 
разбирам или не беше чак толкова детайлно планирано?  
Ангелина Добрева: Понеже предаването ти е за емиграцията, днеска това е важен въпрос, 
хората не трябва да тръгват за чужбина с твърдото решение аз ще се върна или аз ще остана.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Първо, защото това генерира много грешни очаквания, второ, те утежнява 
много и ти пречи на самата реализация, независимо къде ще решиш да бъдеш след това. 
Защото при огромна част от емигрантите виждаме едно тотално отрицание на България поради 
една проста причина – те трябва да докажат собствената си правота, че те са я избрали и на 
всяка цена се борят с нокти и зъби да останат там, където са отишлеи.  
Водещ: Да.  
Ангелина Добрева: Не, това не е правилният подход.  
Водещ: Нямайте очаквания! Това е...  
Ангелина Добрева: Големите очаквания, да.  
Водещ: Големите очаквания и може би и малки... в смисъл, никакви очаквания нямайте, за да 
не сбъркате. Много хубаво казано е това. Много хубаво, защото всички отиват с някакви 
очаквания, задължително – или да останат завинаги... А обикновено може би се случва точно 
обратното на техните очаквания и те някак си може би не оценяват и не могат да се възползват 
от мига, който им... в момента който им предоставя там среда и бизнес или каквото си се 
занимават или учение. Много...  
Ангелина Добрева: Да. Но съм доста, така, малко уплашена от цифрите, които ти току-що 
спомена.  
Водещ: Да, бе. За пет години са 17%. Вече са 37% българите, които искат да се махнат, а са 
били преди пет години 20%.  
Ангелина Добрева: Знаеш ли кое много ме учудва и кое ме плаши за тия хора? Има доста... не 
са уредени... Тези 17% или всъщност не... Те 37 ли ги каза, колко?  
Водещ: 37 са общо.  
Ангелина Добрева: Общо.  
Водещ: Със 17 са нараснали.  
Ангелина Добрева: Нараснали.  
Водещ: Да.  
Ангелина Добрева: Честно казано, си мисля, че те нямат много добра ориентация за това, 
което се случва в света и в България и в момента.  
Водещ: Тоест, там също не е лесно. Това искаш да кажеш в момента.  
Ангелина Добрева: Не само, че не е лесно. Но когато аз заминах за Испания, това беше 2001 
г., Европа влизаше в невероятен икономически бум, който продължи почти... така, не почти – 
продължи осем години.  
Водещ: Да, точно. 2009.  
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Ангелина Добрева: Да тръгнеш за чужбина в 2001 г., дали Европа или Щатите, е едно. 
Тепърва да си мислиш, че някой те чака с отворени обятия в която и да е развита 
западноевропейска страна, Америка и т. н., честно казано, голяма заблуда. Независимо от това, 
което се случва последните месеци в България, твърдо вярвам, че в настоящия момент тук за 
хора, които са от 18 до 35-годишни, реализацията ще бъде много по-лесна, много по-успешна и 
те ще постигнат сравнително или същия или по-добър житейски стандарт отколкото това, което 
те, като българи, с настоящото си образование могат да получат в западна Европа или в 
Америка. И колкото и шокиращо да звучи, твърдя го и го вярвам.  
Водещ: не е шокиращо изобщо, защото ние нямаме очевидната нагласа, че като отидеш там, 
ти трябва да живееш под наем, нали, защото се предполага, че нямаш пари да си купиш 
собствено жилище. Българите не сме свикнали все още да живеем под наем. Имаме си 
собствени жилища, което е доста голямо предимство.  
Ангелина Добрева: Огромно.  
Водещ: И А там наеми не се бавят. Зависи къде си. Ама примерно в Лондон, ако отиде човек, 
не може да си позволи да забави наема, защото ще го изхвърлят на секундата. Смяташ ли, че 
обмислят детайлно тия предизвикателства и това, което ги очаква в чужбина, хората, преди да 
вземат такова решение?  
Ангелина Добрева: Не.  
Водещ: Или действат първосигнално повечето?  
Ангелина Добрева: Може би не е първосигнално, но мисля, че страдаме тежко и много хора 
пострадват от народопсихологията, която е навсякъде другаде е по-добре отколкото в 
България.  
Водещ: Ниско самочувствие?  
Ангелина Добрева: Ниско самочувствие, неправилно възпитание.  
Водещ: Лошо възпитание.  
Ангелина Добрева: И най-вероятно основният български проблем – огромна ножица между 
възможности, насадени очаквания и насадени очаквания от живота.  
Водещ: Е, ... малко по друга тема, но права си, абсолютно е така. Това, което научи в Испания, 
казваш пак, ще го повторя, защото звучи много интересно – че всъщност, защото са империя, 
имат много добре работеща и доста стара администрация, държавна, която е прекрасно 
смазана машина. В България не може да се похвалим с такова нещо. Приложим ли е тоя опит 
от Испания тук по някакъв начин? Помогна ли ти? Или видя, че това, което е там, няма как да се 
случи на наша земя?  
Ангелина Добрева: Напротив. Страшно много ми помогна.  
Водещ: Помогна ти.  
Ангелина Добрева: Защото... Виж, там работех в консултантска компания по усвояване на 
еврофондове.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: И видях как се случват нещата и какво ще се случи 30 години по-късно в 
България. Тоест, аз се върнах с опита от бъдещето, все едно, че съм видяла бъдещето. 
Нещата, начинът, механизмите на усвояване са едно към едно същите, без абсолютно никаква 
разлика.  
Водещ: Да, сигурно. Те са навсякъде еднакви в ЕС.  
Ангелина Добрева: Само че там, разбира се, е много по-лесно с администрацията, което 
много ще те учуди – в последните шест – седем години от една администрация в 2007 – 2008 г., 
с която беше невъзможно да се работи, към настоящия момент администрацията е едно към 
едно като испанската. Категорично не е.  
Водещ: Няма как да стане това.  
Ангелина Добрева: Няма как да стане. Но прогресът е огромен.  
Водещ: И виждаш напредък сериозен?  
Ангелина Добрева: Не само, че виждам огромен напредък, но когато работех в Испания в 2001 
– 2003 г., тогава не беше проблем да вдигнеш телефона на държавен служител...  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: ... в някое министерство, да зададеш своите въпроси, да кажеш, че си от 
консултантска компания – никакъв проблем да ти дадат пълна информация.  
Водещ: Абсолютно, да, ти си гражданин, да, заинтересован, да.  
Ангелина Добрева: Заинтересован. В България 2007 – 2008 беше абсолютно немислимо да 
вдигнеш телефона на някого в държавната администрация.  
Водещ: Само №166 вдигат.  
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Ангелина Добрева: Само №166 вдигат. На днешния ден, ако имаш проблем, не изпитваш 
никакъв комплекс и никакво притеснение да вдигнеш телефона на съответния експерт, който 
води твоя проект...  
Водещ: Да, теб това те интересува, не искаш с министъра да си говориш, да.  
Ангелина Добрева: ... в даденото министерство и особено в последните две – три години, в 
администрацията вече се прие, като стандарт, че трябва да вдигаме телефона и да обясняваме 
по проектите, които водим, какъв е проблемът, как да го оправим, ще дойд... елате на среща, 
заповядайте, дайте да видим какво се случва и т. н.  
Водещ: Тоест, абсолютно активни са, нали, вече не са толкова пасивни, колкото са били може 
би. Активно търсят да станат нещата, а не толкова да минат...  
Ангелина Добрева: Има огромен прогрес.  
Водещ: Това е много хубаво. А съставът подмладява ли се?  
Ангелина Добрева: О, категорично.  
Водещ: Има ли млади хора, които работят?  
Ангелина Добрева: По-скоро обратното – няма възрастни хора.  
Водещ: ...  
Ангелина Добрева: Имай предвид, че хората, които управляват в момента, по всяка 
оперативна програма еднолично отговарят за над 1 млрд. евро по собствената си оперативна 
програма. Това са хора, които са на възраст между 33 – 4 и 40.  
Водещ: Да, което е... да.  
Ангелина Добрева: А техните подчинени, които... обикновено една такава дирекция, 
управляваща оперативна програма, е между 150 и 200 души.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Те са на възраст между 27 – 8 и максимум 45 – 6, като 45 – 6 са 
изключение.  
Водещ: Звучи много добре. Ама усвояваме ли парите? Защото се казва, чува, смята, но никой 
не ти дава точна информация, официално, точна имам предвид, че ние все още внасяме 
повече пари отколкото усвояваме. Има ли такова нещо или... И как е?  
Ангелина Добрева: Това вече не е вярно.  
Водещ: Не е вярно.  
Ангелина Добрева: В първите седем години от първия програмен период внасяхме нетно в 
бюджета на Европейския съюз повече отколкото усвоявахме на година.  
Водещ: на година, така.  
Ангелина Добрева: Да, това е вярно. На година, но за дадената година.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Истината е, в първите няколко години – 2007, 2008, 2009 г., изоставането в 
усвояването беше такова, че то нямаше как да се навакса след това, за да бъдем обективни, а 
не политически оцветени.  
Водещ: Да, абсолютно, да.  
Ангелина Добрева: В последната година на правителството на „Тройната коалиция” нещата, 
благодарение на тогавашния министър по еврофондовете г-жа Меглена Плугчиева, изведнъж 
рязко тръгнаха нагоре, но истината е, че тя нямаше време.  
Водещ: Нямаше, да, защото по средата на годината...  
Ангелина Добрева: Тя...  
Водещ: Да, тя беше за кратко, много накратко.  
Ангелина Добрева: Дори не успя, ако правилно си спомням, да управлява и една година, 
защото след това дойде правителството на ГЕРБ.  
Водещ: Да, да. После избори имаше.  
Ангелина Добрева: То просто пое оправянето на нещата и го довърши. Истината е, че 
последните четири години нещата в еврофондовете вървяха толкова добре, колкото можеха да 
вървят след огромното изоставане в първите три години.  
Водещ: Така.  
Ангелина Добрева: Но виж...  
Водещ: Към момента сме усвоили обаче повече от това, което сме дали?  
Ангелина Добрева: Да, да, да.  
Водещ: Е, добре.  
Ангелина Добрева: Да.  
Водещ: Айде, камък ми падна на мен.  
Ангелина Добрева: пак ще изгубим много пари.  
Водещ: Че съм много свидлив, да ти кажа.  
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Ангелина Добрева: Пак ще изгубим много пари.  
Водещ: Ще изгубим ли?  
Ангелина Добрева: Но имай предвид, че няма страна в Европейския съюз... Ние винаги...  
Водещ: със стопроцентово усвояване, това е ясно, да.  
Ангели043Dа Добрева: И особено...  
Водещ: Без Испания обаче.  
Ангелина Добрева: Чакай! В първия програмен период на усвояване няма такава страна, 
която да е усвоила всичко. А ние винаги, затова имаме и толкова хора, които искат да станат 
емигранти. Винаги при нас е най-зле и винаги самокритиката е тежка.  
Водещ: Просто сме едни комплексари, ще кажа аз, защото така си мисля за множеството от 
нас, аз включително. За съжаление, времето ни е много малко, а ние си говорим страшно 
интересно. Кажи ми много бърз съвет към българите, които искат, които мислят дали да се 
завърнат тук в България със своя международен опит или образование.  
Ангелина Добрева: Ако имат добър занаят, защото и занаятите... Аз го виждам от клиентите 
си. В момента, ако си кадърен и си добре квалифициран с някакъв занаят, ти ще бъдеш 
страшно търсен и ухажван за работа. Ако също имаш добра професионална подготовка, дори и 
да нямаш един ден работен стаж, но идваш с добро университетско образование, върни се.  
Водещ: Върни се, казва Ангелина Добрева. Много ти благодаря, че беше при нас!  
Ангелина Добрева: И аз благодаря!  
Водещ: Ще каним още успели хора, няма да е само тя. А тя е много готина. 9:28. „Дарик кафе”. 
Сега идват новините на „Дарик” в 9:30 със Стефан Кунчев.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 20.07.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 3  
Брой думи: 789  
 
 
Резюме: България е пропиляла серия от възможности да договори по-добри условия за 
следващия програмен период. Страната ни изобщо не е поискала допълнително финансиране 
за бедните райони у нас, докато далеч по-богати страни получават крупни суми. Преговарящите 
не са постигнали достатъчно добри договорки за извеждането от експлоатация на спрените 
реактори на АЕЦ "Козлодуй", не е направено и никакво искане за отсрочка за усвояването на 
средствата в настоящия програмен период.  
 
Заглавие: ГЕРБ е пропилял шанса за повече пари от ЕС  
Подзаглавие: Бившите управляващи изобщо не са поставили въпроса за допълнително 
финансиране за бедните райони  
Автор: Таня ПЕТРОВА  
Текст: България е пропиляла серия от възможности да договори по-добри условия за 
следващия програмен период. Страната ни изобщо не е поискала допълнително финансиране 
за бедните райони у нас, докато далеч по-богати страни получават крупни суми. Преговарящите 
не са постигнали достатъчно добри договорки за извеждането от експлоатация на спрените 
реактори на АЕЦ "Козлодуй", не е направено и никакво искане за отсрочка за усвояването на 
средствата в настоящия програмен период.  
Това обяви по време на парламентарния контрол премиерът Пламен Орешарски в отговор на 
питане от лидерите на БСП и ДПС Сергей Станишев и Лютви Местан. От трибуната той заяви, 
че цели да изясни фактите и да попречи на превъзнасянето на постигнатото от предходното 
правителство за сметка на отправяне на незаслужени упреци към сегашното.  
"България ще получи близо 7 млрд. евро от фондовете за сближаване (без парите за 
земеделие - бел. ред.) при 6.85 млрд. евро за настоящия програмен период. Като дял от БВП 
финансирането за периода 2014-2020 е по-ниско спрямо досегашното ниво", обяви Орешарски. 
Той допълни, че в увеличението на преките плащания за площ няма новина, защото темпото на 
догонване на ЕС в тези плащания е договорено още през 2005 г. Както стана ясно, парите за 
развитие на селските райони за следващия програмен период за България се намаляват - от 
2.642 млрд. евро на 2.83 млрд. евро. Докато по тази програма страната ни губи средства, други 
държави получават увеличение, заяви Орешарски.  
Освен това България е пропуснала да отстоява интереса си при договарянето на изключения, 
каквито се правят за отделни членки на ЕС, съобщи още премиерът. София не е поискала 
официално да бъде включена в групата държави, които получават извънредно финансиране за 
най-бедните си райони. В списъка попада дори Германия, която ще получи 710 млн. евро, 
Унгария взима извънреден пакет от 1.56 млрд. евро, а Чехия - 900 млн. евро, даде пример 
Орешарски. За извънредно финансиране са се преборили и страни, ударени от кризата, като 
Гърция, Португалия, Испания. "На този фон държавата с най-бедните райони в Европа - 5 от 6-
те региона у нас са бедни, не получава нищо", коментира Орешарски.  
Незадоволително според него е и постигнатото по линия на помощта за извеждане на спрените 
реактори на АЕЦ "Козлодуй", за което България ще получи 260 млн. евро при поискани 450 млн. 
евро. Орешарски призна, че тук е постигнат напредък, защото първоначално предложената 
сума от ЕК е била по-ниска - 185 млн. евро, но пък Литва е постигнала 400 млн. евро за 
затварянето на "Игналина" при първоначално предложени от ЕК 210 млн. евро, Словакия взима 
200 млн. евро за централата в Бохунице при стартово предложени 105 млн. евро. Сред 
пропуснатите възможности Орешарски посочи и допуснатото изключение за Румъния и 
Словакия в рамките на настоящия програмен период, с което двете страни ще имат по-
облекчени срокове за усвояване на парите и рискът от загуба на средства при тях намалява. 
"На този фон интензитетът на помощта, която България ще получи - предвидените средства на 
глава от население, е най-нисък спрямо останалите членки", обобщи Орешарски.  
За пропуска България да иска пари за бедните райони се разбра още след заседанието на 
Европейския съвет на 7 и 8 февруари, на което лидерите на страните постигнаха съгласие за 
финансовата рамка. Тогава обаче евродепутатът Ивайло Калфин призна, че това финансиране 
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е било резултат от "пазарлъци" за одобряването на рамката и не се отпуска по линия на 
официално одобрен механизъм. Не е ясно дали подобни преговори не са водени неформално и 
защо не е имало писмени искания. На въпрос защо не е искала отсрочка за сегашния 
програмен период, така че да не губи пари, бившият министър по еврофондовете Томислав 
Дончев наскоро обясни, че страната ни е считала, че ще се справи и няма да има нужда от 
подобно облекчение. Този оптимизъм е странен при съществуващите още от м.г. опасения, че 
2013 е рискова година за еврофондовете. При самото одобряване на бюджетната рамка през 
февруари Бойко Борисов реши да акцентира на повечето пари, които България ще получи за 
директни плащания в земеделието.  
КРИТИКИ  
Серия от критики към усвояването на парите от оперативните програми за този период и 
планирането на средствата за следващия отправи Икономическият и социален съвет. ИСС 
настоява за новия програмен период частният бизнес и неправителственият сектор да са 
директен бенефициент на по-голям дял от средствата и да получават пряко пари по грантови 
схеми, вместо да зависят от обявявани обществени поръчки от публични структури. Съветът е 
категорично против в новия период с цел улесняване на администрацията да се допуска 
прехвърляне на пари по грантови схеми към фондове за кредитиране или големи строителни 
проекти, както се случи при програма "Конкурентоспособност". За новия програмен период 
трябва да се заложи и по-високо авансово финансиране - 40% вместо настоящите 20% иска 
съветът. От там настояват комитетите по наблюдение на различните оперативни програми да 
започнат да заседават по-често, включително и заради риска от неизпълнение на програмите 
тази година.  
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Резюме: След като от края на февруари България изпадна в политическа безтегловност, от 
която скоро не се вижда изход, Европейската комисия реши да поеме в свои ръце спасителната 
операция за евросредствата в ключовата 2013 г., когато завършва първият планов период за 
страната ни и се договаря рамката за следващите седем години.  
Причината е, че за първи път от членството ни в Европейския съюз от 2007 г. насам се 
очертава значителна загуба на пари, идващи от Брюксел в края на годината.  
 
Заглавие: Брюксел се зае със спасителната операция за европейските средства у нас  
Подзаглавие: Рискови за страната са между 200 и 600 млн. евро  
Автор: Лилия ХРИСТОВА  
Текст: След като от края на февруари България изпадна в политическа безтегловност, от която 
скоро не се вижда изход, Европейската комисия реши да поеме в свои ръце спасителната 
операция за евросредствата в ключовата 2013 г., когато завършва първият планов период за 
страната ни и се договаря рамката за следващите седем години.  
Причината е, че за първи път от членството ни в Европейския съюз от 2007 г. насам се 
очертава значителна загуба на пари, идващи от Брюксел в края на годината. Първите сигнали 
за това дойдоха още в мандата на служебния кабинет през май, когато вицепремиерът по 
еврофондовете Илияна Цанова обяви, че страната ни може да се раздели с общо около 372 
млн. евро по седемте оперативни програми плюс Програмата за развитие на селските райони. 
Оттогава сумата не само не намалява, но се увеличава, като новият вицепремиер Зинаида 
Златанова вече говори за 500 млн. евро, а еврокомисарят Кристалина Георгиева споменава 
630 млн. евро. Оценката на Европейската комисия е за отписване на 514 млн. евро в края на 
2013 г. Сумата се равнява на средствата, които правителството се готви да емитира като дълг 
при актуализацията на бюджета.  
Изпълнението на годишния план на една пета  
В цялата сложна политическа ситуация изпълнението на годишния план по усвояването на 
европейските средства изостава драматично. За първото полугодие е разплатена едва една 
пета от заложеното в бюджета. При планирани плащания от 3,1 млрд. евро за 2013 г. за 
първите шест месеца на годината са платени 571 млн. евро, показват данните на финансовото 
министерство.  
Сумата от 3,1 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени през тази година, е колкото за 
периода 2007-2012 г. Натрупването идва от факта, че през 2013 г. се събират плащанията по 
две финансови години - 2010 и 2011 г., по правилото n+2/n+3. Допълнителна трудност е, че в 
същото време сега се договаря и рамката на новия планов период 2014-2020 г., а доброто 
усвояване на средствата е важна предпоставка за отпускане на повече пари. За България вече 
е ясно, че ще разчита на същите средства.  
За първото полугодие на годината най-много средства са били разплатени по програма 
"Човешки ресурси" (150 млн. евро), следвана от "Регионално развитие" (131 млн. евро) и 
"Околна среда" (123 млн. евро). Прави впечатление, че плащанията по "Транспорт" са 
изключително малко - под 100 млн. евро. Наваксването обаче се очаква през втората половина 
на годината, когато ще бъдат пуснати редица големи проекти. Най-много пари към момента се 
очертава да загубим по оперативните програми "Регионално развитие" -между 73 и 123 млн. 
евро, "Околна среда" - между 30 и 282 млн. евро, и Програмата за развитие на селските райони 
- около 100 млн. евро.  
Досега страната ни е загубила общо 102 млн. евро от различните европейски фондове. От тях 
90 млн. евро са по ПРСР - 39 млн. евро по бюджета за 2009 г. и още 51 млн. евро по този за 
2010 г. Минус има и по програма "Рибарство", като той възлиза на над 4 млн. евро за 2009 г. 
Две поредни години се губят пари и по програмите за трансгранично сътрудничество. Техният 
размер е малък, защото и бюджетът на програмите е нисък. По програмата "България - Сърбия" 
и "България - Турция" загубите досега възлизат по 1,4 млн. евро за всяка една от тях. По 
програмата "България - Македония" сме на минус около половин милион евро.  
Пътни проекти ще спасяват "Регионално развитие"  
Липсата на достатъчно административен капацитет в общините и държавните институции, 
които изпълняват проектите по Оперативна програма "Регионално развитие", е основната 
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причина програмата да е заплашена от най-голяма загуба на средства в края на годината, 
смятат европейските експерти. Тяхната оценка е за отписването на 175 млн. евро.  
Към началото на юни като рискови са оценени 84 проекта в 51 общини плюс още 23, 
изпълнявани от министерствата на образованието и на икономиката, както и от Агенцията за 
социално подпомагане. Те са на обща стойност около 80 млн. евро, заяви Деница Николова, 
бившият ръководител на програмата. След разговор с общините броят им е намален до 
двайсетина.  
Допълнителна трудност за програмата е предизвикало и намерението на Европейската комисия 
да не признае разходите по новия голям проект за купуване на пожарни автомобили за МВР за 
51 млн. евро. Той беше подготвен като спасителен вариант в края на управлението на ГЕРБ, 
защото при одобрение от страна на Брюксел се признаваха за моментално усвоени 34 млн. 
евро. Въпреки че лошата новина е била съобщена на министъра на регионалното развитие 
Десислава Терзиева при посещението й в Брюксел миналата седмица, тя e оптимист, че ще 
успеем да прокараме проекта. "Имаме притеснение за пожарните, но и уверението на ЕК, че ще 
ни съдействат проектът да се случи", заяви Терзиева при изслушването си пред депутатите от 
парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Тя все 
пак призна, че дали за проекта ще има положителен резултат, ще стане ясно през август. 
"Заради проблема с пожарните и обжалването на избора на изпълнител на Северната 
скоростна тангента на София, което прави рисков и този проект, на последната среща в 
Брюксел е било взето решение парите да се спасяват и с изпълнени вече пътни проекти с 
държавни средства, които отговарят на изискванията на програмата", обясни министърът. 
"Подготвили сме списък, в който са отсечки във Варненско, Кърджалийско и в района на 
Благоевградска област", заяви инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на 
Агенция "Пътна инфраструктура".  
Така, въпреки че първоначално бе обявено, че изграждането на Северната скоростна тангента 
отпада от спасителния план, сега проектът отново е върнат. "Бюджетът му е до 127 млн. евро, 
като в случай че до края на годината бъде подписан договорът с изпълнителя и Брюксел го 
одобри, автоматично ще бъдат признати за усвоени до 86 млн. евро", подчерта министър 
Терзиева. Първоначално проектът за изграждане на Северната скоростна тангента на София 
беше част от Оперативна програма "Транспорт", но по времето на служебния кабинет беше 
прехвърлен към ОПРР. "На 110% подкрепяме предложението за включването на Северната 
скоростна тангента в Оперативна програма "Регионално развитие", защото няма друг начин да 
бъдат запазени средствата", каза Карстен Расмусен, зам.-ръководител на звеното за България 
в Генерална дирекция "Регионално развитие", по време на Комитета за наблюдение на 
програмата в началото на юни, докато за пожарните тактично си замълча. Проблемът е, че 
ОПРР финансира мерки в инфраструктура, докато пожарните се отнасят към закупуване на 
техника и няма как да бъдат оправдани, коментираха европейски експерти.  
Освен обжалването на процедурата по избор на изпълнител на Северната скоростна тангента 
друг проблем са непроведените все още отчуждителни процедури, както и липсата на готов 
работен проект. За изпълнител на обекта беше избрано италианското обединение между 
регистрираната в Рим "Салини" и миланската "Импреджило" с цена от 189 млн. лв. без ДДС. 
Търгът беше обжалван от консорциума ХПВС - ССТ. Той даде най-ниската цена от близо 150 
млн. лв. за построяването на 17-километровата отсечка, но техническото му изпълнение беше 
оценено по-слабо от конкурсната комисия и остана трети в класирането на пътната агенция. В 
обединението влизат варненската "Хидрострой", "Пътни строежи" - Велико Търново, 
"Пътинженерингстрой Т" - Търговище, "Пътстрой" - Бургас, и "Водстрой 98". На първа инстанция 
те спечелиха делото. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че победителят не 
е представил доказателства, че ръководителят на обекта, неговият заместник и отговорникът 
по безопасност отговарят на поставените изисквания в тръжната оферта. Според експертите 
офертата на италианците е трябвало да бъде отстранена, но това не е направено. Предстои по 
спора да се произнесе Върховният административен съд.  
Въпреки новопоявилите се трудности министър Терзиева е оптимист, че загуба на средства в 
края на годината няма да има. За тази година по ОПРР е трябвало да бъдат разплатени 681 
млн. евро, като до момента са сертифицирани 446 млн. евро. Бюджетната прогноза е 
ревизирана надолу и реалистичната цел, която очакваме да постигнем, е 566 млн. евро. За да 
се случи това, всеки месец по програмата трябва да се изплащат по 24 млн. евро.  
"Околна среда" -десетократна разлика В оценката на риска  
По Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) има близо десетократно разминаване между 
българската оценка и тази на Европейската комисия за рисковите средства, които може да 
загубим в края на годината. По думите на Зинаида Златанова като рискови се определят около 
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30 млн. евро, докато според Брюксел става въпрос за стойност между 220 и 282 млн. евро до 
края на годината. Министърът на околната среда Искра Михайлова съобщи пред депутатите от 
парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, че е 
виждала в официален документ само прогнозата от 103 млн. евро на ЕК, но уточни, че това е 
било преди обжалването на търга за завода за боклука, който също попадна в графата рискови. 
Според нея голямата разлика между българската оценка и тази на Брюксел за рисковите пари 
може да се обясни с "динамичното договаряне" на средствата. Въпреки че е увеличила близо 
четири пъти разплащанията през първото полугодие на годината спрямо същия период на 
миналата, ОПОС остава с най-слабо усвояване. Към началото на юли е успяла да плати една 
четвърт от бюджета от близо 2 млрд. евро, постигайки 25% усвояемост при средно за всички 
оперативни програми от над 41%, показват данните в ИСУН. По думите на министър 
Михайлова ОПОС ще достигне 41% в края на годината. Основната причина за драматичното 
изоставане е неосъществената вече трета година водна реформа, смятат в Брюксел. Въпреки 
че Михайлова обяви, че спешно трябва да бъдат приети промените в Закона за водите, които 
останаха още от предишния парламент, новите управляващи се разбързаха едва след като 
Еврокомисията спря 20% от европейските пари за водните проекти. Това е станало ясно на 
срещата в Брюксел, на която е било обявено, че ДДС вече няма да се признава за допустим 
разход. Така големите водни проекти на Пловдив, Добрич и Асеновград, чиито апликационни 
форми все още не са одобрени, бяха върнати на поправителен, а депутатите на пожар 
тръгнаха да правят промени в Закона за водите. Те предвиждат да се върне старото положение 
от 2009 г., според което ВиК дружествата трябва да предадат собствеността на активите на 
държавата и общините, които от своя страна с договор за възмездно управление да ги 
предоставят на ВиК операторите. План графикът е тези законови поправки да са факт до края 
на другата седмица, каза председателят на парламентарната Комисия по регионална политика 
и местно самоуправление Димчо Михалевски. Според екоминистърът решението на ЕК за 
непризнаване на разходите по ДДС е промяна в условията и прецедент в практиката на ЕС - в 
края на периода да се променят условия. "От друга страна обаче, България вече седма година 
не е гарантирала законодателно, че изградената с публични средства скъпа инфраструктура 
няма да бъде прехвърлена безвъзмездно на търговски дружества, каквито са ВиК-тата", посочи 
Михайлова. Дори законовите поправки да станат факт другата седмица, необходимо е те да се 
приложат и на практика, а не да останат само на хартия, както се случи през 2009 г.  
Европейската комисия остро е възразила и срещу високите цени на водните проекти, които 
бяха сключени в края на мандата на правителството на ГЕРБ. Такива са на общините Раковски, 
Несебър, Созопол, Банкя и др. В този планов период по тях ще бъдат направени само 
инвестиционните проекти, а строителството им ще отиде в следващия. Затова от Брюксел са 
поставили три условия, които да бъдат изпълнени, за да има финансиране. Едното е 
инвестиционните проекти да отговарят на генералните планове във водния сектор, които са 
почти готови. Освен това трябва да има безспорни доказателства за ползите от направената 
инвестиция и не на последно място тя да е обвързана с бъдещата цена на услугата, която 
трябва да е поносима за населението.  
Пред депутатите от комисията по европейски въпроси министър Михайлова призна, че 
подписаните от правителството на ГЕРБ 26 водни договора с общини без готови инвестиционни 
проекти може да не се изпълнят и през следващия програмен период 2014-2020 г. По думите на 
Михайлова тези общини ще трябва да кандидатстват наново по програмата, като направените в 
момента инвестиционни проекти ще подлежат на ревизия.  
Брюксел оценява по-високо риска от загуба на средства в края на 2013 г. и заради факта, че 
спасителната операция, предприета през миналата година по ОПОС, с пренасочването на 
около 300 млн. евро за купуване на екологичен транспорт за шестте големи града, както и 
хеликоптер за гасене на горски пожари и кораб от МВР, засега не е особено успешна. Тази 
мярка на правителството "Борисов" беше критикувана и от новия министър на околната среда 
Искра Михайлова. Тя обясни, че проектът е попаднал в рисковите в списъка на Брюксел, 
защото обществените поръчки по него все още не са приключили и не е ясно дали няма да 
бъдат обжалвани. "Борим се да не загубим тези 300 млн. евро", каза министър Михайлова.  
Допълнителен проблем за усвояване на пари е и висящият въпрос със завода за боклука на 
София за около 100 млн. евро. Брюксел се очертава отново да бъде арбитър между 
Столичната община и държавата, точно както по времето на управлението на тройната 
коалиция. Причината е обжалването на обществената поръчка, която беше спечелена от 
гръцкото обединение "Актор-Хелектор". Два консорциума обжалваха търга, като на първа 
инстанция КЗК се произнесе в тяхна полза и върна процедурата за ново разглеждане. В 
момента решението на антимонополния орган се обжалва във Върховния административен 



 

 

16 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
0
/2

0
1
3

 

съд. Според министър Михайлова няма риск за проекта, ако договорът бъде подписан до края 
на годината, защото изпълнението му приключва в края на 2015 г. Зам.-кметът на София по 
екология Мария Бояджийска, която имаше спешни срещи в Брюксел по проблема, съобщи, че 
ЕК ще подкрепи проекта дори да се получи забавяне със сключването на договора, защото за 
комисията той е важен. Превантивно и гърците се оплакаха в Брюксел от решението на КЗК. 
"Актор-Хелектор" са изтъкнали, че българският антимонополен орган не е отчел официалните 
документи за опит, предоставени от Министерството на външните работи на Кипър, а е зачело 
разпечатки от страницата му в интернет за доказателство.  
"Транспорт" - забавяне в темпа на плащанията  
Засега Оперативна програма "Транспорт" е единствената, която не е застрашена да загуби 
пари в края на годината. От данните на финансовото министерство обаче е видно, че 
програмата е намалила двойно темпа на разплащане. През първото полугодие на годината са 
платени едва 93 млн. евро, докато година по-рано за същия период сумата е над 170 млн. евро. 
Това може би е поводът министърът на транспорта Данаил Папазов да възкликне: "Няма риск 
от загуба сега, но до края на годината има още много време."  
Чудо обаче трябва да се случи, за да се стигне до загуба на пари по програмата. Засега 
"Транспорт" има всички шансове да навакса натрупаното закъснение. Вече е открит и 
последният участък на магистрала "Тракия". По нея остават да бъдат платени още около 20 
млн. евро на различните изпълнители. Другата седмица предстои пускането и на отсечката от 
Долна Диканя до Дупница на магистрала "Струма", а в средата на август - и на участъка от 
Софийския околовръстен път до Гара Яна. До края на годината трябва да бъде пуснат и пътят 
Кърджали - Подкова, както и да се ускори строителството по магистрала "Марица".  
Изоставането в плащанията по "Транспорт" се дължеше и на забавеното изменение на 
програмата от служебния кабинет. То предвиждаше прехвърлянето на 110 млн. евро от проекта 
за корабоплаване по Дунав при Батин - Белене (ос 4) към разширението на софийското метро 
до летището и бизнес парка (ос 3). За да бъде одобрена тази модификация на програмата, 
Брюксел беше поставил условие да се осигури финансирането от 50 млн. евро за изготвяне на 
жп проектите за следващия програмен период. Този въпрос беше частично решен от кабинета 
на Пламен Орешарски, който прехвърли 20 млн. евро от парите за пътища (ос 2) към жп 
проектите (ос 1). Останалата част от сумата ще бъде осигурена или със средства от държавния 
бюджет, или от Оперативна програма "Техническа помощ", където също се очертава загуба на 
около 7-9 млн. евро. След като Европейската комисия одобри изменението, ще бъде усвоена 
накуп част от парите за метрото, което сега се строи със заеми и бюджетни средства.  
Всичко това е предпоставка "Транспорт" да успее да изпълни заложните в бюджета 838 млн. 
евро плащания през 2013 г., което е почти толкова, колкото са разплатени за периода 2007-
2012 г.  
Въпреки че имаме една от най-ниско конкурентните икономики в целия Европейски съюз, загуба 
на средства се очертава и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност". По нея 
рискуваме да бъдат отписани автоматично около 50 млн. евро в края на годината.  
Проблематичен се очертава и проектът за газовата връзка между Сърбия и България, като 
шансовете му да бъде завършен до края на 2015 г. не са големи, според анализаторите от 
Европейската комисия. Според тях и шумно рекламираният "София тех парк" с бюджет от 50 
млн. евро е затънал в бюрократични пречки. Министърът на икономиката Драгомир Стойнев 
също критикува проекта, като обяви, че в момента той буксува и харчи пари основно за 
командировки и консултантски услуги.  
Целта на Европейската комисия е средствата да бъдат усвоени и да няма загуба в края на 
годината. "Ние искаме да помогнем. Няма да се радваме, че сме спестили пари от пакета на 
държава членка", коментира Ширин Уилър, говорител по въпросите на регионалната политика 
на ЕК. Тя отбеляза, че през последните две години българските власти са постигнали 
значителен напредък в усвояването на фондовете. "Те наистина държат ключа за решаването 
му сега. Днес от първостепенно значение са предизвикателствата с административния 
капацитет и преди всичко с приемствеността в администрацията", заявява Уилър, цитирана от 
в."Труд".  
За съжаление България е изпуснала шанса да поиска удължаване на срока за усвояване на 
парите заради кризата, така както го направиха Румъния и Словакия, посочи председателят на 
парламентарната комисия по европейски въпроси Младен Червеняков. Затова сега трябва да 
се вмести във времевия хоризонт до 2 години разплащане на парите за всяка финансова 
година, а не три, каквато отсрочка са си извоювали Румъния и Словакия.  
***  
Таблица  
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Програма  
Транспорт Околна среда Регионално развитие Човешки ресурси Конкурентоспособност 
Административен капацитет Техническа помощ  
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Дата: 20.07.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: За "София тех парк" вече са похарчени 752 хил. лв., макар че проектът върви с 
мравешка бързина. По данни на икономическото ведомство от юни 2012 до 31 май т.г. 
фирмата, която е 100% собственост на икономическото министерство, е платила 78 хил. лв. за 
оборудване, 20 000 лв. за софтуер, 40 хил. лв. за консултантски и юридически услуги и още 
толкова за финансови и административни услуги. Разходите за прединвестиционни проучвания 
са 163 хил. лв.  
 
Заглавие: Технопаркът вече глътна 752 хил. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За "София тех парк" вече са похарчени 752 хил. лв., макар че проектът върви с 
мравешка бързина. По данни на икономическото ведомство от юни 2012 до 31 май т.г. 
фирмата, която е 100% собственост на икономическото министерство, е платила 78 хил. лв. за 
оборудване, 20 000 лв. за софтуер, 40 хил. лв. за консултантски и юридически услуги и още 
толкова за финансови и административни услуги. Разходите за прединвестиционни проучвания 
са 163 хил. лв.  
Икономическият министър Драгомир Стойнев не скри недоволството си от хода на проекта. Той 
се финансира с 50 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" и трябва да бъде готов до края 
на 2015 г. Научно-технологичният център ще даде тласък на иновациите у нас.  
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Дата: 20.07.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 20  
Брой думи: 987  
 
 
Резюме: "София тех парк" е на кота нула. Година след стартирането на проекта, който беше 
лансиран широко от президента Росен Плевнелиев при посещението му в САЩ през м.г, 
работата буксува. Градчето на науката и новите технологии трябваше да изникне на мястото на 
някогашните казарми на 4-ти километър в столицата, но огромният парцел пустее. Алеите на 
поделенията, които някога са били излъскани до блясък, са потънали в бурени. Храсталаци са 
погълнали паметника на двамата антифашисти Виктор Георгиев и Станко Кузов - някога лъснат 
и грижливо поддържан. По сградите зеят счупени прозорци и изтърбушени покриви.  
 
Заглавие: Технопаркът на Плевнедиев тъне в бурени  
Подзаглавие:  
Автор: Леонора ЯЕКОВА  
Текст: "София тех парк" е на кота нула. Година след стартирането на проекта, който беше 
лансиран широко от президента Росен Плевнелиев при посещението му в САЩ през м.г, 
работата буксува. Градчето на науката и новите технологии трябваше да изникне на мястото на 
някогашните казарми на 4-ти километър в столицата, но огромният парцел пустее. Алеите на 
поделенията, които някога са били излъскани до блясък, са потънали в бурени. Храсталаци са 
погълнали паметника на двамата антифашисти Виктор Георгиев и Станко Кузов - някога лъснат 
и грижливо поддържан. По сградите зеят счупени прозорци и изтърбушени покриви.  
Технопаркът ще заема част от тази пустош. За него са отредени 270 декара златна земя на 
десетина минути от центъра на София, които вече са прехвърлени от военното министерство 
на Министерството на икономиката и енергетиката. Проектът се финансира с 50 млн. евро по 
оперативна програма "Конкурентоспособност" и трябва да бъде завършен до края на 2015 г.  
До момента обаче парите се харчат основно за командировки и консултанти, заяви министърът 
на икономиката Драгомир Стойнев. Разходите за пътувания дотук са 30 хил. лв., а всички 
похарчени средства от създаването на държавната фирма "София тех парк" през юни 2012 г. 
до 31 май т. г. са 752 000 лв. От тях 78 000 лв. са отишли за оборудване, 20 000 лв. - за 
софтуер, 40 000 лв. - за консултантски и юридически услуги, още толкова са за финансови и 
административни услуги и 163 000 - за прединвестиционни проучвания. Всичко това се покрива 
със средства на държавното дружество, което бе учредено с капитал от 3 млн. лв. Разходите би 
трябвало да се приспаднат от европейските средства. Но Брюксел не дава пари 
предварително, а срещу изрядни документи и свършена работа. В случая са направени 
харчове, които няма да бъдат признати, защото са извършени нарушения при обявяване на 
обществените поръчки. Това означава, че ще останат за сметка на държавата. Любопитна е 
справката и за заплатите на служителите на "София тех парк". Дружеството е регистрирано 
през юни м.г. До януари 2013 г. в него са работили 8 души, като разходите им за заплати за 
въпросните шест месеца са близо 150 хип. лв., което прави по около 18 750 лв. на човек или 
3125 лв. месечно.  
Недоволен от свършената работа, министър Драгомир Стойнев заяви, че в следващия 
програмен период по ОП "Конкурентоспособност" няма да се финансират нови технопаркове. 
По-добре парите да се дават на бизнеса за машини и оборудване, отколкото да се замразяват в 
такива проекти, категоричен е министърът.  
Шефът на парка Елица Панайотова не пожела да коментира думите му, но призна, че се 
налагало да пътува в чужбина. "Трябваше да се запознаем с опита при създаването на други 
подобни паркове, за да не повтаряме чужди грешки. Част от средствата са изразходвани за 
изготвяне на подробен устройствен план на територията." Скоро ще започне разчистване на 
терена от ненужните сгради, а през.август и септември ще бъдат обявени обществените 
поръчки за проектиране и строителство.  
Началото  
- Идеята за изграждане на научно-технологичен парк в столицата се приписва на президента 
Росен Плевнелиев. Но за първи път проектът е представен през 2011 г. от зам.-министъра на 
икономиката Евгени Ангелов. Във времето идеята се доразвива и според последната 
концепция в "София тех парк" ще има няколко основни звена. В лявото крило на централната 
сграда, където някога е бил генщабът на Първа българска армия, ще се намира т.нар. 
инкубатор за стартиращи фирми. Там ще се развиват прохождащи предприятия от 
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информационните технологии, биотехнологиите и чистата енергия, които ще получат подкрепа 
в търсенето на пазари и инвеститори. В съседство ще бъдат лабораториите, където те ще 
могат да разработват идеите си за нови продукти и технологии. Друга съществена част са 
офисите, в които ще могат да се разположат по-зрели малки и средни фирми с развойна 
дейност. На мястото на някогашната военна столова ще бъде иновационният форум. Там ще се 
провеждат конференции, лекции и обучения и ще се извършва трансфер на ноу-хау. Сградата е 
интересна, но не може да бъде ремонтирана, затова ще бъде съборена. На територията ще 
има още кафенета и ресторанти. И всичко това ще бъде потопено в зеленина. Целта е думата 
"парк" да не стои само в името, казва Елица Панайотова. Вече е направено заснемане на 
дървесната растителност - ще се види кои от дърветата ще се запазят, кои ще се премахнат. В 
парка ще се влиза от няколко места - единият вход ще е от "Цариградско шосе", но основният 
ще е от страната на Четвърти километър и сегашния военен хотел, защото основният трафик 
ще е от центъра на града. Северно от терена ще бъде изградена нова общинска улица.  
За всичко това трябва да стигнат предвидените 50 млн. евро.  
Според председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров проектът е добър и може да даде 
тласък в развитие на иновациите в страната. Схемата за работа обаче предстои да се изясни и 
новият министър на икономиката трябва да изрази своята концепция, посочи ученият. По 
думите му Българската академия на науките разполага с 20 уникални лаборатории, които могат 
да станат основа за развитие на бъдещия технопарк. Предстои да се подпише споразумение за 
сътрудничество между "София тех" и БАН.  
***  
Три са топ центровете в света  
Silicon Valley (САЩ) е пионер в областа на научните паркове в света. Първоначално известен 
като Stanford University Science Park, той датира от началото на 50-те години на XX век. В 
лидерската тройка са София Антиполис (Франция), който е създаден през 60-те години, и 
научното градче Цукуба в Япония, в което има над 60 изследователски института.  
Днес има над 600 научни центъра в целия свят и броят им продължава да расте. На върха са 
САЩ, където има повече от 150 научни парка. Следва Япония със 111. В Китай научните 
центрове започват да се развиват в средата на 80-те години и сега има около 100. От тях 52 са 
одобрени от правителството, а останалите - от местните власти.  
В Европа функционират около 220 партньорства между науката и индустрията с различен 
мащаб. Водещите страни са Финландия, Великобритания, Франция и Германия. "София тех" 
трябва да влезе в мрежата на други подобни паркове по света.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 18.07.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 6  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Областният управител на Търговище Емел Расимова участва във второто заседание 
на работната група, координираща разработването на новата Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност 2014 - 2020", съобщиха от пресцентъра на администрацията. 
Работната група е назначена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката и 
заседава в София. Емел Расимова участва в заседанието като представител на Регионалния 
съвет за развитие на Североизточния район, обхващащ областите Варна, Добрич, Шумен и 
Търговище. На заседанието беше представен втори вариант на концепцията за Оперативната 
програма.  
 
Заглавие: Областният управител на Търговище участва във второто заседание на 
работна група в МИЕ  
Подзаглавие: Концепцията за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е 
с четири приоритетни оси  
Автор: Йордан МИНЧЕВ  
Текст: Областният управител на Търговище Емел Расимова участва във второто заседание на 
работната група, координираща разработването на новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014 - 2020", съобщиха от пресцентъра на администрацията. 
Работната група е назначена със заповед на министъра на икономиката и енергетиката и 
заседава в София. Емел Расимова участва в заседанието като представител на Регионалния 
съвет за развитие на Североизточния район, обхващащ областите Варна, Добрич, Шумен и 
Търговище. На заседанието беше представен втори вариант на концепцията за Оперативната 
програма.  
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 предлриемачеството, 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. Бе разгледан и актуализиран график за 
нейното разработване.  
18.07.2013 г.  
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Периодични печатни издания. 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 19.07.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1807712  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: София. Икономическият и социален съвет (ИСС) дава конкретни предложения за 
следващия програмен период, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Предложенията са 
залегнали в становището по Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете 
на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”.  
 
Заглавие: ИСС предлага минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните 
бенефициенти във всяка програма  
Подзаглавие:  
Автор: Мария КАЛОЯНОВА  
Текст: София. Икономическият и социален съвет (ИСС) дава конкретни предложения за 
следващия програмен период, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Предложенията са 
залегнали в становището по Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете 
на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”. Предлага се при 
програмирането на период 2014 – 2020 година да бъдат предвидени минимални квоти за 
усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат 
да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори. Представителите на 
социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат блокиращо 
малцинство при взимането на важни решения на Комитета за наблюдение, за да се гарантира, 
че консенсусните виждания на тези групи да бъдат неглижирани, посочи д-р Милена Ангелова, 
член на ИСС, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България. Трябва да 
се опрости целият процес. „В момента се изискват изключително много документи, за които 
държавата вече е наясно. Настояваме целият процес да бъде цифровизиран. Да се намери по-
добър начин на администриране на регистър за държавните помощи”, посочи д-р Ангелова. 
„Имаме много предложения по оперативните програми. Най-важната програма за бизнеса е 
„Конкурентоспособност”. Относно „Развитие на човешките ресурси” трябва да бъдат 
интегрирани най-голям брой лица в пазара на труда. Разочаровани сме, че бизнесът не може 
да бъде бенефициент по ОП „Околна среда”. За новия период срещаме отпор от страна на 
държавата да включи бизнеса като частен бенефициент”, каза още д-р Милена Ангелова.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1807712
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Дата: 19.07.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/obsyjda-se-garantiran-minimum-evrosredstva-do-
2020-g-za-biznesa,154563/  
Брой думи: 1260  
 
 
Резюме: Да се заложат минимални квоти за усвояване на евросредства от бизнеса и 
неправителствения сектор през следващия програмен период. Това предлага Икономическият и 
социален съвет (ИСС), който е приел становище с препоръки за приоритетите и политиките за 
усвояване на европейските пари от 2014 до 2020 г.  
Становището е било обсъдено в началото на юли с представителите на изпълнителната власт, 
сред които правосъдният министър и вицепремиер с ресор управление на средствата от 
Европейския съюз (ЕС) Зинаида Златанова и представители на различните министерства, 
отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми за 
следващия програмен период.  
 
Заглавие: Обсъжда се гарантиран минимум евросредства до 2020 г. за бизнеса  
Подзаглавие: Социалните партньори да имат блокиращо малцинство при взимането на 
решения от Комитетите за наблюдение на оперативните програми, предлагат експерти  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Да се заложат минимални квоти за усвояване на евросредства от бизнеса и 
неправителствения сектор през следващия програмен период. Това предлага Икономическият и 
социален съвет (ИСС), който е приел становище с препоръки за приоритетите и политиките за 
усвояване на европейските пари от 2014 до 2020 г.  
Становището е било обсъдено в началото на юли с представителите на изпълнителната власт, 
сред които правосъдният министър и вицепремиер с ресор управление на средствата от 
Европейския съюз (ЕС) Зинаида Златанова и представители на различните министерства, 
отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми за 
следващия програмен период.  
В понеделник документът ще бъде официално изпратен до всички заинтересовани лица, 
включително и до Европейската комисия (ЕК). След няколко дни Споразумението за 
парньорство ще бъде подложено на широко обществено обсъждане, организирано от 
правителството, след което трябва бързо да бъде подготвено и изпратено в Брюксел, посочи 
председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски.  
От съвета настояват тези квоти да не бъдат нарушавани без съгласието на социалните 
партньори. Предлага се също така темповете на усвояване на средствата по тях да се 
наблюдават непрекъснато от управляващите органи, за да се установяват своевременно 
проблемите и при необходимост бързо да се пренасочват средства към други мерки, но отново 
насочени към бизнеса и неправителствения сектор.  
ИСС предлага също така представителите на социалните партньори и на гражданското 
общество да имат блокиращо малцинство при взимането на важни решения от Комитетите за 
наблюдение и работните групи за подготовка на оперативните програми. Милена Ангелова, 
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), обясни, че в 
момента администрацията има мнозинство в Комитетите и работните групи и често 
становищата и предложенията на бизнеса и неправителствения сектор по отношение на 
еврофондовете се неглижира.  
Очертава се тежък дебат с администрацията по двете предложения на ИСС – за минималните 
квоти евросредства за бизнеса и блокиращото малцинство. Същевременно обаче 
изпълнителната власт е приела голяма част от предложенията по новите оперативни програми 
и процедурите за подготовката, изпълнението и отчитането на проектите, коментира проф. 
Дулевски. Някои от тях са вече отразени в проекта на Споразумението за партньорство, който 
предстои да бъде представен и дискутиран.  
Споразумението за социално партньорство  
Усвояването на европейските средства през следващия програмен период е обвързано с 
постигането на конкретни цели и резултати и осъществяването на предварително определени 
реформи. Страните, които не успеят да постигнат целите и да направят необходимите 
реформи, ще получават по-малко пари или средствата ще им бъдат напълно спрени, припомни 
проф. Дулевски.  

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/obsyjda-se-garantiran-minimum-evrosredstva-do-2020-g-za-biznesa,154563/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/obsyjda-se-garantiran-minimum-evrosredstva-do-2020-g-za-biznesa,154563/


 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
0
/2

0
1
3

 

В тази връзка от ИСС призовават в Споразумението за партньорство да се заложат измерими и 
изпълними показатели, за да се предотвратят евентуални санкции. Предлага се също така 
преглед на изпълнението на целите и реформите да се прави на всяко заседание на 
Комитетите за наблюдение, а броят на заседанията да се увеличи. Така ще се осъществява по-
ефективен текущ мониторинг на изпълнението на програмите.  
Съветът обаче се съмнява, че заложените цели за заетост към 2020 г. са реалистични. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров допълни, че в споразумението не са отчетени и 
бъдещи тенденции, които биха имали последици за икономиката на страната ни, например 
повишеното търсене на храни и вода, климатичните промени, енергийните източници и т. н.  
От ИСС предупреждават, че в проекта на споразумението политиките не са разписани 
достатъчно прецизно, като освен това липсват секторите „Електронно управление“ и 
„Здравеопазване“.  
Препоръки за усвояването на евросредствата до 2020 г.  
От ИСС посочват, че с въвеждането на квоти за усвояване на определен размер средства от 
бизнеса и неправителствения сектор ще се избегне честото прехвърляне на пари между мерки 
и оси на оперативните програми, каквото имаше през този програмен период.  
Милена Ангелова подчерта, че това ще доведе до ръст на осъществяваните проекти, което ще 
бъде предизвикателство за администрацията. Ако процедурите по подготовката, изпълнението 
и отчитането на проектите се оптимизират обаче, този проблем ще отпадне.  
Опростяването на процедурите ще подпомогне и бенефициентите при по-доброто изпълнение 
на техните проекти и ще прекрати практиката за санкционирането им заради административни 
грешки, допълни тя.  
От ИСС препоръчват също така да се увеличи размерът на авансовите плащания до поне 40% 
и да се преразгледа политиката за тяхното гарантиране. В момента се изисква да се 
предостави банкова гаранция, таксите по която не се признават за разходи на бенефициента, 
припомни Ангелова. Тя посочи, че има по-гъвкави форми с по-малко разходи – застраховки, 
запис на заповед и други.  
От съвета посочват, че е необходимо да се подобри и администрирането на регистъра за 
държавната помощ, както и нормативната база. Законът за управление на средствата от ЕС 
остана недовършен, а Законът за общестевните поръчки продължава да има нужда от 
доусъвършенстване, подчерта Лалко Дулевски.  
Ангелова допълни, че е необходимо системата ИСУН да достигне пълната си функционалност, 
за да не се налага бенефицентите да предоставят подробни писмени справки на 
администрацията.  
От съвета призовават и за максимална мобилизация и партньорство между институциите за 
ефективното усвояване на средствата за този програмен период.  
Препоръки за новите оперативни програми  
От ИСС смятат, че най-изостанала е подготовката на новата оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Пламен Димитров подчерта, че има опасения, че програмата 
изобщо няма да е готова в момента, в който Споразумението за партньорство и пакетът 
оперативни програми трябва да бъдат изпратени в Брюксел.  
Съветът смята, че четирите водещи направления на програмата (предприемачество, 
иновации, интернационализация и околна среда) изобщо не покриват реалните потребности на 
бизнеса. Сред секторите, за които се предвиждат стимули, не са индустриалните и не става 
ясно на базата на какви критерии са подбрани посочените сектори и какви ще са резултатите от 
ускореното им развитие. Не са отразени и пропуските и постиженията от сегашния програмен 
период.  
Според ИСС насочването на средства към изграждане на сграден фонд и към финансови 
инструменти няма да доведе до разкриването на устойчиви работни места. Призивът е да се 
заложи повече на грантовите схеми съобразно потребностите на бизнеса, да се съкрати 
времето от подаването на проекта до подписването на договора и практическото му 
изпълнение, а в оценяването на проектите да се включат и независими експерти.  
По думите на Димитров най-добре върви подготовката на програмата „Региони в растеж“, като 
основната препоръка по нея е да се акцентира върху енергийната ефективност на сградния 
фонд.  
За оперативната програма „Транспорт“ се препоръчва да се намери баланс между 
инвестициите в пътна, жп, водна и летищна инфраструктура, както и БДЖ „Пътнически превози“ 
да се включи като бенефициента по програмата.  
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Съветът се притеснява и от намаляването на заявения бюджет на програмата, което може да 
компрометира изпълнението на заложените цели, включително и за подготовката на 
приоритетните проекти.  
За оперативната програма „Околна среда“ основна препоръка е бизнесът да се включи като 
бенефициент. Не е включена и възможност за дерогация по отношение закупуването на 
квотите за вредни емисии, което е важно за енергийния сектор, подчерта Пламен Димитров.  
Основна препоръка за програмата за човешките ресурси е да се обвържат помощите с 
ангажимент на безработните лица за обучение, квалификация, преквалификация и активно 
поведение на пазара на труда. Важно е също така да се подобри гъвкавостта и ефективността 
на пазара на труда, както и да се приложи подходът на интегрираните териториални 
инвестиции – комбинирано финансиране от различни програми и фондове, предназначено за 
цели региони и приоритетни социални групи. По думите на Пламен Димитров това са 
младежите и малцинствените групи.  
Що се отнася до науката, ИСС настоява да се осигурят евросредства за системно 
недофинансираните специалности и направления. За програмата за селските райони се 
предлага минимум 15% от директните плащания да се насочат към специфичните сектори 
(производство на зеленчуци, животновъдство, трайни насаждения), да се позволи 
прехвърлянето на средства между първия и втория стълб на подпомагане, да се включи 
напоителната структура, както и инвестициите в човешки капитал.  
Препоръчва се и прилагането на интегриран подход земеделие – преработка – туризъм, както и 
залагането на мярка за ранно оттегляне на по-възрастните фермери, за да се освободи място 
за навлизане на повече млади фермери на пазара.  
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Дата: 19.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14488647  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: 141 договори на обща стойност 173 371 360 лв. са сключени в област Кюстендил към 
04 юли 2013 г., отчетоха от Областен информационен център Кюстендил.От тях 
безвъзмездната финансова помощ е 158 478 378 лв.48 проекти на обща стойност 19 720 983 
лв. са приключили, в процес на изпълнение са 31 договора на обща стойност 111 110 015 
лв.48% от проектите са подготвени от общини, 33% от бизнеса, 9% от НПО сектора, 9 % от 
училища и 1 % от Дирекция НП Рила.  
 
Заглавие: ОИЦ Кюстендил отчете дейността си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 141 договори на обща стойност 173 371 360 лв. са сключени в област Кюстендил към 04 
юли 2013 г., отчетоха от Областен информационен център Кюстендил.От тях безвъзмездната 
финансова помощ е 158 478 378 лв.48 проекти на обща стойност 19 720 983 лв. са приключили, 
в процес на изпълнение са 31 договора на обща стойност 111 110 015 лв.48% от проектите са 
подготвени от общини, 33% от бизнеса, 9% от НПО сектора, 9 % от училища и 1 % от Дирекция 
НП Рила.Най- много договори - 62 са по “ОП “Човешки ресурси“ 30- по ОП 
“Конкурентоспособност“, 22 договора по “ОП “Регионално развитие“.За последните 6 месеца 
в област Кюстендил има сключени 22 нови договора на обща стойност 13 711 082 лв.6 нови 
договора са по ОП “Административен капацитет “ на обща стойност 471 645 лв., 12 нови 
договора на обща стойност 1 192 978 лв. по ОП “Човешки ресурси“, ОП “Регионално развитие“- 
4 нови договора на обща стойност 12 046 460 лв.163 са били посещенията в областния 
информационен център от началото на годината до сега, над 300 са зададените въпроси, което 
е с 50 % увеличение, в сравнение с миналата година.Най- често задаваните въпроси са били по 
програмата за енергийно обновяване на българските домове и за възможностите за 
финансиране на бизнеса с европейски средства.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14488647
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Дата: 19.07.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1118186  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: 141 договори на обща стойност 173 371 360 лв. са сключени в област Кюстендил към 
04 юли 2013 г., отчетоха от Областен информационен център Кюстендил.От тях 
безвъзмездната финансова помощ е 158 478 378 лв.  
48 проекти на обща стойност 19 720 983 лв. са приключили, в процес на изпълнение са 31 
договора на обща стойност 111 110 015 лв.  
 
Заглавие: ОИЦ Кюстендил отчете дейността си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 141 договори на обща стойност 173 371 360 лв. са сключени в област Кюстендил към 04 
юли 2013 г., отчетоха от Областен информационен център Кюстендил.От тях безвъзмездната 
финансова помощ е 158 478 378 лв.  
48 проекти на обща стойност 19 720 983 лв. са приключили, в процес на изпълнение са 31 
договора на обща стойност 111 110 015 лв.  
48% от проектите са подготвени от общини, 33% от бизнеса, 9% от НПО сектора, 9 % от 
училища и 1 % от Дирекция НП Рила.  
Най- много договори - 62 са по "ОП "Човешки ресурси" 30- по ОП "Конкурентоспособност", 22 
договора по "ОП "Регионално развитие".  
За последните 6 месеца в област Кюстендил има сключени 22 нови договора на обща стойност 
13 711 082 лв.  
6 нови договора са по ОП "Административен капацитет " на обща стойност 471 645 лв., 12 нови 
договора на обща стойност 1 192 978 лв. по ОП "Човешки ресурси", ОП "Регионално развитие"- 
4 нови договора на обща стойност 12 046 460 лв.  
163 са били посещенията в областния информационен център от началото на годината до сега, 
над 300 са зададените въпроси, което е с 50 % увеличение, в сравнение с миналата година.  
Най- често задаваните въпроси са били по програмата за енергийно обновяване на българските 
домове и за възможностите за финансиране на бизнеса с европейски средства.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1118186
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Дата: 19.07.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/44160__sofia_tech_park_uchredi_eksperten_savet_s_ucheni_i_predsta
viteli_na_biznesa  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: Днес бе учреден научно-експертен съвет към Sofia Tech Park (София тех парк), който 
има за цел да консултира дългосрочно работата по развитието на стратегическия проект на 
държавата в областта на иновациите, високите технологии и приложната наука. Пълният 
списък с имената на участниците в научно-експертния съвет ще бъде качен на сайта на парка.  
 
Заглавие: Sofia Tech Park учреди експертен съвет с учени и представители на бизнеса  
Подзаглавие: Председател на съвета е проф. дхн. Владимир Димитров от Института по 
органична химия към Центъра по фитохимия на БАН  
Автор:  
Текст: Днес бе учреден научно-експертен съвет към Sofia Tech Park (София тех парк), който 
има за цел да консултира дългосрочно работата по развитието на стратегическия проект на 
държавата в областта на иновациите, високите технологии и приложната наука. Пълният 
списък с имената на участниците в научно-експертния съвет ще бъде качен на сайта на парка.  
На първото заседание на съвета бе приет правилник за неговата дейност. За председател бе 
избран проф. дхн. Владимир Димитров от Института по органична химия към Центъра по 
фитохимия на Българската академия на науките (БАН), а за заместник председател – проф. 
Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации към ТУ-София и председател на 
Клъстъра по телекомуникации. В съвета влизат учени от СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, ТУ-
София и Медицинския университет, както и представители на бизнеса. Той ще работи заедно с 
екипа на Sofia Tech Park по проектирането и осъществяването на физическата и виртуална 
среда на бъдещия Научно-технологичен парк.  
Фокусът на парка са информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелената енергия. Sofia Tech Park е замислен като инкубатор, в който научно-
изследователските пробиви, с менторство от бизнеса, да формират продукти и технологии, от 
които печелят всички. Проектът цели създаване на икономика на знанието.  
В момента изграждането на парка е в интензивна подготвителна фаза. Предстои обявяване на 
обществените поръчки за инженеринг на шесттете лота и се очаква строителството да започне 
през 2014 г.  
Sofia Tech Park се осъществява по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Безвъзмездната финансова помощ е 
в размер на 42,5 млн. евро, а 7,5 млн. евро са съфинансиране от държавата.  
 

http://www.computerworld.bg/44160__sofia_tech_park_uchredi_eksperten_savet_s_ucheni_i_predstaviteli_na_biznesa
http://www.computerworld.bg/44160__sofia_tech_park_uchredi_eksperten_savet_s_ucheni_i_predstaviteli_na_biznesa


 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
0
/2

0
1
3

 

Дата: 19.07.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/минимални-квоти-за-усвояване-на-евросредства-
news47288.html  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: Икономическият и социален съвет предлага се при програмирането на период 2014 – 
2020 година да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните 
бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на 
социалните партньори.  
 
Заглавие: Минимални квоти за усвояване на евросредства?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическият и социален съвет предлага се при програмирането на период 2014 – 
2020 година да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните 
бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на 
социалните партньори. Представителите на социалните партньори и на организираното 
гражданско общество да имат блокиращо малцинство при взимането на важни решения на 
Комитета за наблюдение, за да се гарантира, че консенсусните виждания на тези групи да 
бъдат неглижирани, посочи д-р Милена Ангелова, член на Съвета, главен секретар на 
Асоциация на индустриалния капитал в България. Трябва да се опрости целият процес. „В 
момента се изискват изключително много документи, за които държавата вече е наясно. 
Настояваме целият процес да бъде цифровизиран. Да се намери по-добър начин на 
администриране на регистър за държавните помощи”, посочи д-р Ангелова. „Имаме много 
предложения по оперативните програми. Най-важната програма за бизнеса е 
„Конкурентоспособност”. Относно „Развитие на човешките ресурси” трябва да бъдат 
интегрирани най-голям брой лица в пазара на труда. Разочаровани сме, че бизнесът не може 
да бъде бенефициент по ОП „Околна среда”. За новия период срещаме отпор от страна на 
държавата да включи бизнеса като частен бенефициент”, каза още д-р Милена Ангелова. 
Предложенията са залегнали в становището по Приоритети и политики за усвояване на 
средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”.  
 

http://www.economynews.bg/минимални-квоти-за-усвояване-на-евросредства-news47288.html
http://www.economynews.bg/минимални-квоти-за-усвояване-на-евросредства-news47288.html
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Дата: 19.07.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/33490_biznesyt%20e%20gotov%20s%20konkretni%20predlojeniya%20za%20evrofon
dovete%20za%20perioda%202014%20g.%20-%202020%20g._bg/  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Икономическият и социален съвет (ИСС) има конкретни предложения по отношение 
на усвояването на евросредствата за следващия програмен период. Те са представени в 
становището по "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на 
Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.".  
 
Заглавие: Бизнесът е готов с конкретни предложения за еврофондовете за периода 2014 
г. - 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическият и социален съвет (ИСС) има конкретни предложения по отношение на 
усвояването на евросредствата за следващия програмен период. Те са представени в 
становището по "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на 
Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.".  
Така например от съвета предлагат при програмирането на периода 2014 – 2020 година да 
бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти 
във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните 
партньори.  
Представителите на социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат 
блокиращо малцинство при взимането на важни решения на Комитета за наблюдение, за да се 
гарантира, че консенсусните виждания на тези групи да бъдат неглижирани, посочи д-р Милена 
Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Трябва да се опрости целият процес. "В момента се изискват изключително много документи, 
за които държавата вече е наясно. Настояваме целият процес да бъде цифровизиран. Да се 
намери по-добър начин на администриране на регистър за държавните помощи", посочи д-р 
Ангелова.  
"Имаме много предложения по оперативните програми. Най-важната програма за бизнеса е 
"Конкурентоспособност". Относно "Развитие на човешките ресурси" трябва да бъдат 
интегрирани най-голям брой лица в пазара на труда. Разочаровани сме, че бизнесът не може 
да бъде бенефициент по ОП "Околна среда". За новия период срещаме отпор от страна на 
държавата да включи бизнеса като частен бенефициент", каза още д-р Милена Ангелова, 
цитирана от агенция "Фокус".  
 

http://www.3e-news.net/show/33490_biznesyt%20e%20gotov%20s%20konkretni%20predlojeniya%20za%20evrofondovete%20za%20perioda%202014%20g.%20-%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/33490_biznesyt%20e%20gotov%20s%20konkretni%20predlojeniya%20za%20evrofondovete%20za%20perioda%202014%20g.%20-%202020%20g._bg/
http://www.3e-news.net/show/33490_biznesyt%20e%20gotov%20s%20konkretni%20predlojeniya%20za%20evrofondovete%20za%20perioda%202014%20g.%20-%202020%20g._bg/


 

 

32 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
0
/2

0
1
3

 

Дата: 19.07.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58436  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: Общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 16 142 337 лева, 
които представляват свободния ресурс от средства по приоритетна ос 1 на програмата. Това 
реши Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“.  
По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата 
става от 19 558 300 лева на 35 700 637 лева.  
 
Заглавие: Увеличава се бюджетът на процедура „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България”  
Подзаглавие: Бенефициентите ще разполагат с 35,7 млн. лева  
Автор:  
Текст: Общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 16 142 337 лева, 
които представляват свободния ресурс от средства по приоритетна ос 1 на програмата. Това 
реши Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“.  
По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата 
става от 19 558 300 лева на 35 700 637 лева.  
Това ще даде възможност да се финансират проектни предложения, включени в Списъка с 
резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е 
достигнало финансиране.  
Основната цел на процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски 
организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна 
дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, 
необходимо за осъществяване на приложни изследвания.  
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а 
максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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