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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.7.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 23.07.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 14,15  
Брой думи: 1435  
 
 
Резюме: Брюксел реже таксите за плащане с карти  
488 милиона долара глоба за измама с цени на ток  
Петър Славов е изпълнителен директор на ПроКредит Банк. Председател е на управителния 
съвет на банката от 2008 г., а преди това 7 г. е бил член на съвета. Славов е завършил 
“Макроикономика" в УНСС.  
- Г-н Славов, какво мислите за идеята банката да поема за своя сметка част от кредита, ако 
продажбата на ипотекирания имот на кредитополучателя не покрие цялата сума, както 
предложи преди дни председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев?  
 
Заглавие: Петър Славов, изпълнителен директор на ПроКредит Банк: Рекламите на лесни 
пари са неморални  
Подзаглавие: Ипотечните заеми се смаляват през юни  
Автор: Цветелина Йорданова  
Текст: Петър Славов е изпълнителен директор на ПроКредит Банк. Председател е на 
управителния съвет на банката от 2008 г., а преди това 7 г. е бил член на съвета. Славов е 
завършил “Макроикономика" в УНСС.  
- Г-н Славов, какво мислите за идеята банката да поема за своя сметка част от кредита, ако 
продажбата на ипотекирания имот на кредитополучателя не покрие цялата сума, както 
предложи преди дни председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев?  
- Тази идея е абсурдна. В нея няма никаква икономическа логика.  
- В практиката има подобни случаи на разбити съдби на хора, които, освен че губят жилището 
си, остават и с един огромен дълг. Как да се реши този проблем?  
- В това е отговорността на банката при отпускането на кредита, независимо дали той е 
жилищен или бизнес заем. Както сме виждали съсипани семейства заради непосилни 
потребителски и жилищни кредити, така сме виждали съсипани семейства и заради непосилни 
бизнес кредити. При тези случаи финансовата институция е подхождала безкрайно 
безотговорно, търсейки печалба.  
- В такъв случай няма ли идеята на г-н Цонев да направи банките отговорни?  
- Този проблем не може да се реши с подобни административни мерки, още повече от хора, 
които нямат никакъв опит в тази сфера. Това зависи от поведението на самата финансова 
институция, от поведението на акционерите, от някакъв морал. Не би трябвало да говорим за 
морал във финансовата сфера, но истината е, че ако го няма този морал, каквито и 
административни мерки да бъдат предприети, те няма да работят.  
- Но клиентите как да се защитят от неморални банки и как да действа публичната власт, която 
би трябвало да не бъде безучастна?  
- Спасението се казва прозрачност и информираност. Това означава, че като влезете в една 
финансова институция, тя да бъде длъжна да ви каже точно и ясно параметрите по 
финансовата сделка, а също и какви могат да бъдат неблагоприятните последици за вас. Няма 
как да говорим за морал, когато виждаме реклами по улицата “Сега е лято, елате да вземете 
потребителски кредит, за да отидете на почивка, и през зимата ще го плащате". Това, освен че 
е неморално, несериозно и няма нищо общо с принципите на банкирането, това е и стъпка 
точно в тази посока - на вкарване на клиента в непосилна задлъжнялост. Отговорното 
банкиране означава, когато банката преценява дали да ви финансира, да не мисли само как ще 
си събере после без риск кредита, а най-вече да не ви вкара в беля.  
- Кога беше най-силен процесът на вкарване на клиентите в непосилна задлъжнялост?  
- Преди кризата. По време на кризата видяхме последствията, но проблемът беше създаден 
преди кризата, когато еуфорията беше обзела всички.  
- Смятате ли, че проблемът е масов?  
- Със сигурност има такива хора с такива съдби. Но всеки случай трябва да бъде разглеждан 
отделно, защото е индивидуален.  
- Но вие твърдо смятате, че с подобна регулация проблемът няма да се реши, така ли?  
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- Аз не виждам каква е идеята на тази мярка. Не само че няма да доведе до защита на онези, 
които имат нужда от защита, а по-скоро ще усложни диалога между банката и клиента. Ще 
направи диалога по-непрозрачен и онези клиенти, които и сега са достатъчно находчиви, ще 
злоупотребят. При всички положения подобна мярка ще усложни процеса на финансиране и ще 
оскъпи кредитите, което в крайна сметка ще рефлектира върху мнозинството клиенти, които 
имат нормални заеми.  
- В момента в общите условия пише, че ако стойността на обезпечението падне, клиентът е 
длъжен да осигури ново обезпечение.  
- Не е точно така. Когато се отпусне един заем, нито банката, нито кредитополучателят имат 
презумпцията, че той ще се плаща с обезпечението. То е някаква форма на гаранция при 
форсмажорни обстоятелства. Така че кредитът съществува и независимо от обезпечението 
трябва да се погасява. Можем да погледнем и случая от обратната страна. Когато един клиент 
депозира пари в банката, тя трябва да му ги върне в пълен размер. Няма друг вариант. Освен 
това не съм чувал за подобна практика, каквато се предлага където и да е по света.  
- Какво мислите за идеята за закон за личния фалит?  
- Аз не съм против такъв закон. Крайно време е за закони, които да уреждат на практика 
състоянието на фалит.  
- Какво се крие всъщност зад тази идея?  
- Идеята е всеки гражданин, както и всяка фирма, да може да обяви неплатежоспособност с 
всички последици от това. Но по принцип проблемът не е толкова в закона, а в това как се 
изпълнява.  
- Но и в момента е възможно да се разпродаде имуществото на длъжник, който е престанал да 
плаща. Какво ще се промени?  
- Такъв закон ще направи нещата по-абстрактни. Процедурата ще е подобна на тази при 
обявяване на фирмите в несъстоятелност. Това би трябвало да сложи много повече ред в 
системата. Самият процес по обявяване на несъстоятелност трябва да бъде много по-
справедлив и прозрачен. Ако едно физическо лице формира дългове, които не са обезпечени, 
то ще може да отговаря с цялото си имущество, което в момента не е регулирано точно по този 
начин.  
Проблемът с прилагането на закона обаче вероятно ще остане. И в момента има фирми, които 
се опитваме да обявим в несъстоятелност заради дългове, но те по няколко пъти сменят 
седалището си с цел да се прехвърлят в конкретен град при конкретни съдии. Липсата на 
закони не е толкова страшна, колкото наличието на закони, с които се злоупотребява. Аз не се 
плаша от закона за фалита, а от неговото прилагане.  
- Как ще коментирате изказването на управителя на БНБ Иван Искров, че лихвите ще започнат 
да вървят нагоре?  
- Аз съм безкрайно благодарен на БНБ за провежданата през последните години политика на 
капитализиране на банките, което държи в момента банковата система в изключително добро 
състояние и като ликвидност, и като капиталова позиция. Що се отнася до конкретното 
изказване на г-н Искров, мога да потвърдя, че очевидно в света започва тенденция към плавно 
повишаване на лихвените нива.  
Но другата част от изказването му, на която се обърна по-малко внимание според мен, се 
отнася до това, че когато една банка ценообразува, трябва да си дава сметка за риска, който е 
поела. Тоест цената на кредита не трябва да е по-ниска от цената на риска, който е поет с този 
кредит, а не да се ценообразува само като пазарна реакция. Защото по този начин 
финансовите институции се излагат на риск от декапитализация.  
В последните години някои от институциите пропуснаха шанса да си изчистят балансите от 
неща, които на практика са несъществуващи, да провизират достатъчно за сметка на 
финансовия си резултат, да създадат достатъчни капиталови буфери, да си оптимизират 
клоновата структура. Това са неща, които са неизбежни, и те рано или късно ще се сблъскат с 
тях.  
- Как оценявате идеята на управляващите да насочат 1 млрд. лева към държавната банка за 
развитие?  
- Идеята ме удивлява. Ние в ПроКредит Банк претендираме, че сме едни от най-добрите 
специалисти по управление и финансиране на много малък, малък и среден бизнес, каквато е 
нашата ниша. Досега обаче никой по никакъв повод не е дошъл да ни поиска мнение. 
Проблемът на малкия и средния бизнес в момента не е достъпът до финансиране. Все едно по 
време на наводнение да кажеш: “Спокойно, ще вали още дъжд." Банковата система в момента 
е безкрайно ликвидна. Има страшно много субсидирани програми с много ниски лихви. 
Например по “Джереми", с която ние работим, лихвите са под 4%. Тези програми обаче не 
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успяват да бъдат използвани максимално и усвояването по тях е много по-малко, отколкото се 
очакваше.  
По “Джереми 2", която стартирахме в края на м.г., до момента ние сме предоставили не повече 
от 10-12% от ресурса. Причината не е в нежелание от наша страна, а в това, че няма търсене. 
Фирмите не искат да вземат заеми и това е напълно разбираемо.  
От началото на т.г. ние сме отпуснали заеми на стойност около 180 млн. евро, т.е. точно 
толкова, колкото за същия период м.г. Има обаче много съществена разлика. Делът на 
инвестиционните кредити м.г. е бил 3 пъти по-голям в сравнение с т.г. Тоест, дори когато 
фирмите търсят финансиране, те го ползват за оборотни нужди, а не за инвестиции.  
- А защо фирмите не търсят кредити?  
- Защото има високо ниво на несигурност в икономиката, няма предсказуемост и в такива 
условия всеки бизнес се опитва да се консолидира и отлага или намалява инвестиции. Така че 
ако Българската банка за развитие получи тази сума, тя ще бъде изсипана в някоя банка и ще 
си остане там.  
- Има идея държавната банка да раздава заеми през клоновете на пощите по страната. Как ви 
се струва тя?  
- Преди години имаше подобна схема. И резултатът беше, че колкото кредита бяха отпуснати, 
толкова останаха несъбираеми и не бяха върнати. Няма как някой друг извън банките да 
отпуска подобни кредити.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 22.07.2013  
Източник: Ловеч Прес  
Страница: 4  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: Над шест пъти е нараснал броят на посетителите в Областния информационен 
център (ОИЦ) -Ловеч, през първите шест месеца на 2013 г., съобщиха от там. Общият брой на 
ползвателите е 377 души при едва 63 за същия период на миналата година. Една четвърт от 
потребителите са фирми, а останалите - читалища, неправителствени организации, общини и 
кметства, учебни заведения, безработни и др. от региона.  
 
Заглавие: Нарастват потребителите на услугите в Областния информационен център  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над шест пъти е нараснал броят на посетителите в Областния информационен център 
(ОИЦ) -Ловеч, през първите шест месеца на 2013 г., съобщиха от там. Общият брой на 
ползвателите е 377 души при едва 63 за същия период на миналата година. Една четвърт от 
потребителите са фирми, а останалите - читалища, неправителствени организации, общини и 
кметства, учебни заведения, безработни и др. от региона.  
През първото шестмесечие на 2012 г. ОИЦ - Ловеч, е получил едва 83 въпроса, а в периода 
януари - юни 2013 г. броят на зададените въпроси е 466, като голяма част от тях са свързани 
със схеми по оперативните програми "Конкурентноспособност" и "Развитие на човешките 
ресурси". Тройно повече са информационните събития на ОИЦ - Ловеч, през първото 
шестмесечие на тази година. 8 проведените 27 срещи са присъствали 543 души, а за същия 
период на 2012 г. се отчитат 126 участници в общо 7 информационни срещи. Сътрудничеството 
на центъра с различни институции, ведомства и организации при провеждане на 
информационни събития непрекъснато се разширява: за първите шест месеца на 2013 г. са 
проведени събития в партньорство с експерти от управляващия орган на оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, информационните мрежи 
"Глобални библиотеки", "Европа директно", "Enterprise Europe Network", банките посредници по 
инициативата JEREMIE и др.  
22.07.2013  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 22.07.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1808569  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Добрич. Бизнес центърът в Добрич е наистина едно работещо сдружение, което 
оказва много добра консултация и подпомага предприемачи и хора с творчески идеи, което е 
много полезно при създаването и поддържането на малки и средни предприятия в района. Това 
заяви по време на седмичната среща със своя екип и журналисти кметът на добруджанския 
град Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  
 
Заглавие: Кметът на Добрич Детелина Николова: Бизнес центърът в града подпомага 
предприемачи и хора с творчески идеи  
Подзаглавие:  
Автор: Жулиета Николова  
Текст: Добрич. Бизнес центърът в Добрич е наистина едно работещо сдружение, което оказва 
много добра консултация и подпомага предприемачи и хора с творчески идеи, което е много 
полезно при създаването и поддържането на малки и средни предприятия в района. Това заяви 
по време на седмичната среща със своя екип и журналисти кметът на добруджанския град 
Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Според кмета на 
Добрич центърът освен своите партньори и клиенти може да запази бъдещото си развитие като 
консултант, особено в посока на реализиране на Оперативната програма 
"Конкурентоспособност”. Николова подчерта, че по тази програма Бизнес центърът в Добрич 
е имал досега изключително много възможности за работа. Според нея схемата за финансов 
лизинг е най-печеливша и тя продължава да работи, около 80% от финансовите операции са 
изцяло с темпа, с който са сключени като договори, т.е. възвръщаемостта е много добра. Около 
5% има затруднения, като се осъществява предоговаряне за погасяване на лихви. „Това говори 
за един много добър ритъм на работа и на усвояемост със средствата, с които те оперират. По 
този начин те непрекъснато привличат клиенти”, коментира Детелина Николова. Тя допълни, че 
Община град Добрич ще се радва Бизнес центърът в града да продължи да устоява на 
трудностите в икономическия сектор и ще продължи да бъде един стабилен консултант и 
партньор на хората с креативни идеи не само от Добрич, но и от цялата област. Сдружението е 
представило своя отчет за работата и пред кмета на добруджанския град.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1808569
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14506797  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: Въпреки пръснатите пари за реклама на програмата за бизнеса над 40% от 
българските фирми дори не са и чували за “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Всяка втора фирма не е чувала за програма “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Въпреки пръснатите пари за реклама на програмата за бизнеса над 40% от 
българските фирми дори не са и чували за “Конкурентоспособност“. Това показват данните от 
национално представително проучване, направено по поръка на управляващия орган на 
програмата за периода 2007-2013 г. Обнадеждаващото е, че около 30% от предприемачите 
имат интерес към европарите, а 12.1 на сто дори са запланували конкретна идея за проект. 
Подготовката на документите остава пречка номер 1 пред фирмите, като 36% от тях твърдят, 
че това ги препъва. Други 27 на сто пък намират за сложно прилагането на нужните книжа при 
кандидатстването. Пречка е и осигуряването на съфинансирането на проектите, както и 
завишените изисквания за получаване на авансово плащане, отбелязват фирмите. Липсата на 
свежи пари за инвестиции бе подчертавана като проблем не само от бившия министър на 
еврофондовете Томислав Дончев, но и от ексминистъра Делян Добрев. Едва при служебното 
правителството обаче авансовото финансиране при вече одобрени проекти бе променено от 20 
на 65%, въпреки че това важи само за новите проекти, но не и за заварените. 
Любопитни са и данните за отхвърлените документи, при които първата година от прилагането 
на програмата - 2007 г., се оказва най-критична. Тогава - дали заради липсата на капацитет от 
страна на чиновниците, или заради грешки от страна на фирмите - са били отхвърлени около 
83% от проектите. Подобна е и ситуацията през следващите години, като осезаема промяна 
има чак през 2011 и през 2012 г. Тогава са били отхвърляни по около 24% от 
кандидатстващите, което означава, че почти всеки четвърти кандидат е оставал без 
финансиране. 
Неслучайно над 20% от запитаните фирми не виждат нужда и смисъл да кандидатстват по 
програмата. Бюрокрацията отказва други 20%, а липсата на информация - около 14 на сто. 
Около 7% от фирмите пък виждат несигурност в обективността и оценката на резултатите. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14506797
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=680725  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Добрич. Бизнес центърът в Добрич е наистина едно работещо сдружение, което 
оказва много добра консултация и подпомага предприемачи и хора с творчески идеи, което е 
много полезно при създаването и поддържането на малки и средни предприятия в района. Това 
заяви по време на седмичната среща със своя екип и журналисти кметът на добруджанския 
град Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  
 
Заглавие: Детелина Николова: Надявам се Бизнес центърът в града да продължи да 
бъде стабилен консултант и партньор на хората с креативни идеи не само от Добрич, но 
и от цялата област  
Подзаглавие:  
Автор: Жулиета НИКОЛОВА  
Текст: Добрич. Бизнес центърът в Добрич е наистина едно работещо сдружение, което оказва 
много добра консултация и подпомага предприемачи и хора с творчески идеи, което е много 
полезно при създаването и поддържането на малки и средни предприятия в района. Това заяви 
по време на седмичната среща със своя екип и журналисти кметът на добруджанския град 
Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Според кметът на 
Добрич центърът освен своите партньори и клиенти може да запази бъдещото си развитие като 
консултант, особено в посока на реализиране на Оперативната програма 
„Конкурентноспособност”. Николова подчерта, че по тази програма Бизнес центърът в 
Добрич е имал досега изключително много възможности за работа. Според нея схемата за 
финансов лизинг е най-печеливша и тя продължава да работи, около 80% от финансовите 
операции са изцяло с темпа, с който са сключени като договори, т.е. възвръщаемостта е много 
добра. Около 5% има затруднения, като се осъществява предоговаряне за погасяване на 
лихви. „Това говори за един много добър ритъм на работа и на усвояемост със средствата, с 
които те оперират. По този начин те непрекъснато привличат клиенти”, коментира Детелина 
Николова. Тя допълни, че Община град Добрич ще се радва Бизнес центърът в града да 
продължи да устоява на трудностите в икономическия сектор и ще продължи да бъде един 
стабилен консултант и партньор на хората с креативни идеи не само от Добрич, но и от цялата 
област. Сдружението е представило своя отчет за работата и пред кметът на добруджанския 
град.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=680725
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=615096  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: Десетки варненци днес посетиха приемната на ГЕРБ във Варна, за да търсят 
съдействие от депутата Лиляна Павлова за разрешаване на конкретни проблеми.  
Сред тях бе Георги Геров, който представи на вниманието на Павлова свое изобретение за 
енергийна ефективност. Тъй като иновацията все още не е патентована, народният 
представител посъветва Геров да сформира екип, да опише концепцията, след което да 
кандидатства за финансиране по програма „Конкурентоспособност“ или във фонд „Научни 
изследвания“.  
 
Заглавие: Десетки варненци търсят помощ от Лиляна Павлова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Десетки варненци днес посетиха приемната на ГЕРБ във Варна, за да търсят 
съдействие от депутата Лиляна Павлова за разрешаване на конкретни проблеми.  
Сред тях бе Георги Геров, който представи на вниманието на Павлова свое изобретение за 
енергийна ефективност. Тъй като иновацията все още не е патентована, народният 
представител посъветва Геров да сформира екип, да опише концепцията, след което да 
кандидатства за финансиране по програма „Конкурентоспособност“ или във фонд „Научни 
изследвания“. По думите на Геров, новата технология ще бъде на цена от 10 лв/кв.м, а в 
същото време ще бъде по-ефективна от частичното изолиране на жилищата.  
Приемната бе посетена и от Георги Теохаров, който при предишни срещи с Павлова, бе 
разказал притесненията си. Казусът касае варненското село Константиново, в което има редици 
проблеми от години. Единият е свързан с канал, който преминава през централната част на 
селото, в близост до детска градина. Относно това депутатът посъветва да бъде подаден 
сигнал в РИОСВ, които ще извършат съответните проверки и ще задължат местното кметство 
да реши проблема. Второто, което обезпокоява местните жители е липсата на вода и 
осветление в гробищния парк. Най-сериозен обаче е въпросът с контейнери с опасни отпадъци, 
които не се охраняват, а в близост играят деца. Не по-малко тревожно се оказа и твърдението 
на Теохаров, че в местната църква се крадат пари. „Някой е изкъртил пет- сантиметрова 
мазилка от църквата, която е със 120-годишна история. Дядо ми е дарил имота за построяване 
на храма. Казах на вече покойния Дядо Кирил, но той също не можа да разбера какво става 
там,“ добави Теохаров.  
Стоянка Янчева пък е в очакване за това новия кмет Иван Портних да подпише заповед за 
събаряне на незаконна къща на ул.“Страцин“15. 120 души живущи в района искат събарянето 
на постройката, чийто обитатели са се самонастанили и нарушават реда. Освен това къщата се 
оказва и опасна, като срокът за събарянето й е изтекъл през 2010 г. По този казус депутат 
Павлова изрази увереност, че новият кмет ще реагира в защита на интересите на гражданите в 
района.  
Павлова: Отнемат правомощия от местните власти  
Вместо облекчение за бизнеса, се случва точно обратното – той е затруднен, тъй като новото 
мнистерство на инвестиционното планиране не функционира, коментира пред медиите Лиляна 
Павлова. Според нея, сега хората трябва да хвърлят боб, за да разберат в кое министерство да 
отидат.  
Павлова посочи още, че вместо оптимизация, има раздуване на администрацията. 125 души ще 
бъдат назначени в новото министерство, като само 38 от тях идват от МРРБ. „Отнемат се 
правомощия на местните власти, което клони и към нарушение на Конституцията. Да изземаш 
правомощия и да ги концентрираш в едно министерство, за мен лично е недопустимо”, добави 
депутатът.  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=615096
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.segabg.com  
Връзка: http://www.segabg.com/article.php?id=658191  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Въпреки пръснатите пари за реклама на програмата за бизнеса над 40% от 
българските фирми дори не са и чували за "Конкурентоспособност". Това показват данните от 
национално представително проучване, направено по поръка на управляващия орган на 
програмата за периода 2007-2013 г. Обнадеждаващото е, че около 30% от предприемачите 
имат интерес към европарите, а 12.1 на сто дори са запланували конкретна идея за проект.  
 
Заглавие: Всяка втора фирма не е чувала за програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Една четвърт от проектите през миналата година са били отхвърлени  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Въпреки пръснатите пари за реклама на програмата за бизнеса над 40% от 
българските фирми дори не са и чували за "Конкурентоспособност". Това показват данните от 
национално представително проучване, направено по поръка на управляващия орган на 
програмата за периода 2007-2013 г. Обнадеждаващото е, че около 30% от предприемачите 
имат интерес към европарите, а 12.1 на сто дори са запланували конкретна идея за проект.  
Подготовката на документите остава пречка номер 1 пред фирмите, като 36% от тях твърдят, 
че това ги препъва. Други 27 на сто пък намират за сложно прилагането на нужните книжа при 
кандидатстването. Пречка е и осигуряването на съфинансирането на проектите, както и 
завишените изисквания за получаване на авансово плащане, отбелязват фирмите. Липсата на 
свежи пари за инвестиции бе подчертавана като проблем не само от бившия министър на 
еврофондовете Томислав Дончев, но и от ексминистъра Делян Добрев. Едва при служебното 
правителството обаче авансовото финансиране при вече одобрени проекти бе променено от 20 
на 65%, въпреки че това важи само за новите проекти, но не и за заварените.  
Любопитни са и данните за отхвърлените документи, при които първата година от прилагането 
на програмата - 2007 г., се оказва най-критична. Тогава - дали заради липсата на капацитет от 
страна на чиновниците, или заради грешки от страна на фирмите - са били отхвърлени около 
83% от проектите. Подобна е и ситуацията през следващите години, като осезаема промяна 
има чак през 2011 и през 2012 г. Тогава са били отхвърляни по около 24% от 
кандидатстващите, което означава, че почти всеки четвърти кандидат е оставал без 
финансиране.  
Неслучайно над 20% от запитаните фирми не виждат нужда и смисъл да кандидатстват по 
програмата. Бюрокрацията отказва други 20%, а липсата на информация - около 14 на сто. 
Около 7% от фирмите пък виждат несигурност в обективността и оценката на резултатите.  
 

http://www.segabg.com/article.php?id=658191
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2107870  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: "София тех парк", чиято цел е да консултира дългосрочно работата по развитието на 
стратегическия проект на държавата в областта на иновациите, високите технологии и 
приложната наука, учреди научно-експертен съвет.  
В съвета влизат учени от Софийския университет, Българската академия на науките (БАН), 
Технически университет – София, и Медицинския университет, както и представители на 
бизнеса.  
 
Заглавие: "София тех парк" учреди научно-експертен съвет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "София тех парк", чиято цел е да консултира дългосрочно работата по развитието на 
стратегическия проект на държавата в областта на иновациите, високите технологии и 
приложната наука, учреди научно-експертен съвет.  
В съвета влизат учени от Софийския университет, Българската академия на науките (БАН), 
Технически университет – София, и Медицинския университет, както и представители на 
бизнеса. Съветът ще работи съвместно с екипа на "София тех парк" по проектирането и 
осъществяването на бъдещия научно-технологичен парк. Фокусът на парка са 
информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелената енергия. 
Реализацията на проекта се финансира по ОП "Конкурентоспособност" с 42.5 млн. евро 
европейска безвъзмездна финансова помощ и 7.5 млн. евро държавно участие.  
В момента изграждането на парка е в интензивна подготвителна фаза, обяви ръководството. 
Предстои обявяване на обществените поръчки за инженеринг на шестте лота. Очаква се 
строителството да започне през 2014 г.  
На първото заседание на съвета, провело се на 18 юли т.г., бе приет правилник и избрано 
ръководството на съвета. За председател бе избран проф. дхн Владимир Димитров от 
Института по органична химия, Център по фитохимия към БАН, а за заместник-председател – 
проф. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации към ТУ - София, и 
председател на клъстъра по телекомуникации.  
 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2107870
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Дата: 22.07.2013  
Източник: www.briz15.com  
Връзка: http://www.briz15.com/novina-45038/  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: Десетки варненци днес посетиха приемната на ГЕРБ във Варна, за да търсят 
съдействие от депутата Лиляна Павлова за разрешаване на конкретни проблеми. Сред тях бе 
Георги Геров, който представи на вниманието на Павлова свое изобретение за енергийна 
ефективност. Тъй като иновацията все още не е патентована, народният представител 
посъветва Геров да сформира екип, да опише концепцията, след което да кандидатства за 
финансиране по програма „Конкурентоспособност“ или във фонд „Научни изследвания“.  
 
Заглавие: Десетки варненци търсят помощ от Лиляна Павлова  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Десетки варненци днес посетиха приемната на ГЕРБ във Варна, за да търсят 
съдействие от депутата Лиляна Павлова за разрешаване на конкретни проблеми. Сред тях бе 
Георги Геров, който представи на вниманието на Павлова свое изобретение за енергийна 
ефективност. Тъй като иновацията все още не е патентована, народният представител 
посъветва Геров да сформира екип, да опише концепцията, след което да кандидатства за 
финансиране по програма „Конкурентоспособност“ или във фонд „Научни изследвания“. По 
думите на Геров, новата технология ще бъде на цена от 10 лв/кв.м, а в същото време ще бъде 
по-ефективна от частичното изолиране на жилищата.  
Приемната бе посетена и от Георги Теохаров, който при предишни срещи с Павлова, бе 
разказал притесненията си. Казусът касае варненското село Константиново, в което има редици 
проблеми от години. Единият е свързан с канал, който преминава през централната част на 
селото, в близост до детска градина. Относно това депутатът посъветва да бъде подаден 
сигнал в РИОСВ, които ще извършат съответните проверки и ще задължат местното кметство 
да реши проблема. Второто, което обезпокоява местните жители е липсата на вода и 
осветление в гробищния парк. Най-сериозен обаче е въпросът с контейнери с опасни отпадъци, 
които не се охраняват, а в близост играят деца. Не по-малко тревожно се оказа и твърдението 
на Теохаров, че в местната църква се крадат пари. „Някой е изкъртил пет- сантиметрова 
мазилка от църквата, която е със 120-годишна история. Дядо ми е дарил имота за построяване 
на храма. Казах на вече покойния Дядо Кирил, но той също не можа да разбера какво става 
там,“ добави Теохаров.  
Стоянка Янчева пък е в очакване за това новия кмет Иван Портних да подпише заповед за 
събаряне на незаконна къща на ул.“Страцин“15. 120 души живущи в района искат събарянето 
на постройката, чийто обитатели са се самонастанили и нарушават реда. Освен това къщата се 
оказва и опасна, като срокът за събарянето й е изтекъл през 2010 г. По този казус депутат 
Павлова изрази увереност, че новият кмет ще реагира в защита на интересите на гражданите в 
района.  
Павлова: Отнемат правомощия от местните власти  
Вместо облекчение за бизнеса, се случва точно обратното – той е затруднен, тъй като новото 
мнистерство на инвестиционното планиране не функционира, коментира пред медиите Лиляна 
Павлова. Според нея, сега хората трябва да хвърлят боб, за да разберат в кое министерство да 
отидат. Павлова посочи още, че вместо оптимизация, има раздуване на администрацията. 125 
души ще бъдат назначени в новото министерство, като само 38 от тях идват от МРРБ. „Отнемат 
се правомощия на местните власти, което клони и към нарушение на Конституцията. Да 
изземаш правомощия и да ги концентрираш в едно министерство, за мен лично е недопустимо”, 
добави депутатът.  
dnesplus.bg  
 

 

http://www.briz15.com/novina-45038/

