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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
24.7.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 12 

 вестници, от които: 3 

 - национални 1 

 - регионални 2 

 периодични издания 3 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 23.07.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Нещо повече  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 817  
 
 
Резюме: Точния размер на средствата, които ще останат неусвоени ще бъде ясен в края на 
годината. Това заяви вицепремиера Зинаида Златанова при представянето на споразумението 
за партньорство на България с ЕК за финансирането от 2014 до 2020г. Нещо повече ще чуем от 
репортажа на Радостина Билярска.  
 
Текст: Точния размер на средствата, които ще останат неусвоени ще бъде ясен в края на 
годината. Това заяви вицепремиера Зинаида Златанова при представянето на споразумението 
за партньорство на България с ЕК за финансирането от 2014 до 2020г. Нещо повече ще чуем от 
репортажа на Радостина Билярска.  
Репортер: ЕК настоява да бъдат намалени градовете, които да получат финансиране по 
програмата Региони в растеж през следващия период 2014-2020г. Но България прави усилия да 
защити позицията си, посочи министър Зинаида Златанова.  
Зинаида Златанова: Сегашния екип, който при пълна приемственост работим, заварихме 65 
града. Идеята ни е да продължим толкова, колкото може да убеждаваме нашите партньори, тъй 
като България е най-бедната страна в ЕС ни е много трудно да ограничим този брой.  
Репортер: За колко и кои транспортни мрежи ще бъдат отпуснати евросредства от 2014 не стана 
ясно. Зам.-министъра на транспорта Петър Киров допълни:  
Петър Киров: Пътищата, които са втори и трети клас, те би трябвало да бъдат финансирани по 
ОП Региони в растеж. Към момента те са в програма Регионално развитие. Бих предпочел да не 
коментирам конкретните проекти. Със сигурност се знае, че Лот 3 на магистрала Струма ще бъде 
включен в следващия програмен период. Що се отнася до другите пътни проекти, които ще бъдат 
през следващия програмен период, това предстои да уточним в бъдеще.  
Репортер: За бизнеса най-важни са програмите Конкурентоспособност и Човешки ресурси, 
като е необходимо да се отстранят грешките от сегашния финансов период, коментира Васил 
Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал. Малките И средните предприятия 
често заявяват, че са лишени от еврофинансиране заради трудно изпълнимите условия за 
достъп до европейските средства. Ще има ли промяна – отговорът на Васил Велев.  
Васил Велев: Аванса, който досега се даваше за изпълнение на проекти беше 20%. Има 
разбиране той да се увеличи до 65. Това, за което ние настояваме – тези авансови плащания да 
не бъде задължително изискване банкова гаранция за тяхното получаване, а да има и други 
възможности за обезпечаване. Сметки под съвместно управление може да бъдат застраховани 
тези средства, защото през тази банкова гаранция трябва същите тея пари банката да ги вземе 
при себе си, за да издаде гаранция. Тогава какъв аванс е взело предприятието, като те са 
арестувани тези пари.  
Репортер: От асоциацията на индустриалния капитал настояват да се разшири финансирането 
при изпълнението на проектите за изграждане на пречиствателни станции и канализация и да се 
даде право и на фирмите да кандидатстват, не само общините да могат да подготвят проекти. 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал:  
Милена Ангелова: Като че ли администрацията разбира, че колкото и да е трудно за нея, най-
голям ефект дават грантовите схеми, защото така стигат наистина до малките и средни 
предприятия и до всеки гражданин и трето се надяваме поне за тоя програмен период да бъдем 
чути и бизнеса да бъде бенефициент по ОП "Околна среда", тъй като за този програмен период 
под 30% от средствата по оперативната програма ще бъдат усвоени, а достъпа на бизнеса до 
тези средства беше отказан с мотива, че и без това средствата са крайно недостатъчни за 
предвидените интервенции.  
Репортер: Министърът на околната среда Искра Михайлова заяви, че основното ще бъде 
реформата във водния сектор. Без нея няма да може да се планира финансирането.  
Искра Михайлова: Има групи въпроси, които са по директиви и ангажименти, има групи въпроси, 
които трябва да си решим, заради несвършена дотук работа.  
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Репортер: ВиК дружествата ще имат ли право да кандидатстват за европейски средства?  
Искра Михайлова: има експерти, които са радетели на тази идея и живот и здраве предстои ни да 
обсъждаме. Много е важно каква е стратегията за развитие на ВиК сектора, която предстои да 
бъде приета и там ние сме в тясна връзка с МРР.  
Репортер: Ще се окрупняват ли ВиК дружествата или ще се запази сегашното положение?  
Искра Михайлова: Това също е една от идеите. По принцип тенденцията би трябвало да бъде в 
посока регионализация.  
Репортер: За бъдещата програма Наука и образование, социологът Антоний Гълъбов 
коментира:  
Антоний Гълъбов: Нека не забравяме, че в предишния 7-годишен период от време 
образованието беше преместено в социалната политика, а за наука нямаше планирани никакви 
средства. За първи път в България, академията и университетите се обединиха в усилията си за 
подготовката на тази програма и аз съм абсолютно убеден, че България разполага с 
необходимия капацитет да направи това. Аз искрено се надявам, че приоритетите на бюджетите 
на България за 2014 и следващи години ще отразяват същите приоритети, за които говорим с 
ЕС.  
Репортер: В споразумението на България с ЕК за еврофинансирането през следващия период 
2014-2020г. са заложени 11 цели и 4 приоритета – образование, квалификация и заетост, научни 
изследвания, иновации И инвестиции за интелигентен растеж, свързаност и зелена икономика, 
добро управление и достъп до качествени обществени поръчки. Министърът на правосъдието 
Зинаида Златанова обобщи:  
Зинаида Златанова: През следващия програмен период все по-малко трябва да говорим колко 
сме усвоили, а все повече – какви резултати сме постигнали с тези средства. Ще инвестираме 
само в рекламирани сектори чрез обвързване на финансирането с изпълнението на 
предварителните условия.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 24.07.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 4  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Димитриос Зоис е юридически представител на фирмата "Евроконсултантс 
интернешънъл", която - изненада - отново е регистрирана на ул. "Алфонс Мюншан" 29. Същата 
компания е печелила търгове за изпълнител на европроекти в България в периода 2006-2008 г. 
Най-големият е на стойност 3,96 млн. евро, чиято цел била да подобри усвояването на пари от 
българските фирми по оперативните програми "Конкурентоспособност" и "Регионално развитие". 
В споменатия период Зоис и Рединг все още са семейни, а Вивиан е еврокомисар за 
информационното общество и медиите (2004-2010).  
 
Заглавие: Зоис печелил от европроекти в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Димитриос Зоис е юридически представител на фирмата "Евроконсултантс 
интернешънъл", която - изненада - отново е регистрирана на ул. "Алфонс Мюншан" 29. Същата 
компания е печелила търгове за изпълнител на европроекти в България в периода 2006-2008 г. 
Най-големият е на стойност 3,96 млн. евро, чиято цел била да подобри усвояването на пари от 
българските фирми по оперативните програми "Конкурентоспособност" и "Регионално 
развитие". В споменатия период Зоис и Рединг все още са семейни, а Вивиан е еврокомисар за 
информационното общество и медиите (2004-2010).  
Вчера "Преса" успя да се свърже с Димитриос Зоис. Той обаче отказа да уточни откога е почетен 
консул на България във Великото херцогство и от кого е назначен. От външното министерство в 
София също отказаха информация и препратиха към неговия сайт.  
Със сигурност Зоис е почетен консул на родината ни във Великото херцогство след 2005-а. 
Година по-късно в това си качество се среща със Симеон Сакскобургготски, вече бивш премиер 
на България.  
Зоис също така отклони и въпроса откога точно е разведен с Вивиан Рединг, тогава еврокомисар, 
сега заместник-председател на ЕК, с която се разделят след 2010 г. В официалната си 
биография след посочената година Рединг вече фигурира като разведена. Двамата имат три 
деца.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 18.07.2013  
Източник: в. Балчик  
Страница: 2  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Обявена е обществена поръчка за придобиване на дълготрайни материални активи за 
болницата в Балчик. Доставката е част от дейностите по договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за повишаване конкурентоспособността на МБАЛ - Балчик по 
оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-
2013 г.  
 
Заглавие: КУПУВАТ КОМПЮТРИ ЗА БОЛНИЦАТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Обявена е обществена поръчка за придобиване на дълготрайни материални активи за 
болницата в Балчик. Доставката е част от дейностите по договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за повишаване конкурентоспособността на МБАЛ - Балчик по 
оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013 г. Събирането на оферти приключи на 16 юли. За да може да бъде ефективно 
внедрена в здравното заведение софтуерна система за работа с клиенти, трябва да се закупи и 
въведе в експлоатация съвременна техника. Като резултат ще се съкрати значително времето на 
предоставяне на услугите на пациентите, като ще се повиши качеството им. Предвижда се 
купуването на четири многофункционални устройства, общо 25 компютърни конфигурации, една 
копирна машина, сървър и резервно захранване UPS. Стойността, без ДДС, на обществената 
поръчка е до 61 200 лева, а срокът за изпълнение - до един месец от датата на подписване на 
договора.  
По проекта, изпълняващ се по програма "Регионално развитие" за преустройство и нова 
апаратура, се търси доставчик на оборудване за операционна зала. Максималната стойност на 
обществената поръчка е 322 000 лв., без ДДС. Срокът на изпълнението й е не по-късно от 31 
декември тази година. Крайният срок за закупуване на документацията е 12 август, а за подаване 
на оферти - 22 август.  
18.07.2013 г.  
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Дата: 18.07.2013  
Източник: в. Балчик  
Страница: 4  
Брой думи: 1557  
 
 
Резюме: "През 2012 г. болницата в Балчик работи в условията на тежка финансова криза, в 
макросреда на различни и често променящи се изисквания и противоречивост на нормативната 
база. Административният и финансов натиск, налаган върху малките предимно общински 
болници, продължи. Както и в предходната година, рестриктивната политика е причина за 
намаление на преминалите болни", посочва в отчета си пред Общински съвет управителят на 
лечебното заведение д-р Иво Бойчев. Вече е в процес изпълнението на проекта за 
преоборудване и частичен ремонт на болницата, финансиран с европейски средства (3,765 
млн.лв.). В процес на реализация е и проектът по програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" - "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на 
системи за управление на предприятията" на обща стойност 357 хиляди лева и краен срок за 
изпълнение 30 октомври 2013 г.   
 
Заглавие: Над 4 млн.лв. влизат в общинската болница тази година, но сградният фонд 
остава в лошо състояние  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "През 2012 г. болницата в Балчик работи в условията на тежка финансова криза, в 
макросреда на различни и често променящи се изисквания и противоречивост на нормативната 
база. Административният и финансов натиск, налаган върху малките предимно общински 
болници, продължи. Както и в предходната година, рестриктивната политика е причина за 
намаление на преминалите болни", посочва в отчета си пред Общински съвет управителят на 
лечебното заведение д-р Иво Бойчев. Неблагоприятните условия са били подсилени и от 
увеличението на цените на електроенергията, горивата, водата, хранителните продукти, 
лекарствата. Голяма част от апаратурата е амортизирана, сградата и инсталациите се нуждаят 
от ремонт, се посочва още в документа.  
Всичко това, заедно с персистиращите от предходни години отрицателни демографски 
тенденции, лошото здраве на населението и ниската здравна култура, ниското равнище на 
доходите, кризата, големият брой здравнонеосигурени, обстановката на несигурност, в която 
работят общинските болници, водят до демотивация в изпълнителите на доболнична помощ", 
започва песимистично анализа си д-р Иво Войчев.  
ПРЕЗ 2012 Г. ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕГЛА В МНОГОПРОФИЛНАТА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В БАЛЧИК Е НАМАЛЯЛА С 5.65 % спрямо 2011г. Броят на 
преминалите болни е 2939 души при среден престой 5.75 дни. Използваемостта е 186 дни или 
близо 51 %, които през 2011 са 54 на сто. Запазва се тенденцията от последните години почти 
всеки седми жител на общината да е бил пациент.  
През 2012 г. МБАЛ - Балчик, работи по договор с РЗОК по 56 клинични пътеки по основните 
специалности, за които болницата има разрешително за дейност. Извършени са 601 операции в 
отделенията с хирургичен профил при 698 за предходната година. Със среден обем и сложност 
имат дял най-много операции -почти 76 на сто, а с голям обем и сложност са почти 10 на сто. В 
рентгеново отделение са проведени 3025 изследвания, а в клинична лаборатория - съответно 
6636. В приемно-консултативните кабинети са проведени 2654 прегледа.  
През последните седем години броят на леглата се е запазил в порядъка на 90, които са 
разпределени в шест клинични отделения - вътрешно, педиатрично, неврологично, акушеро-
гинекологично, хирургично, инфекциозно. Използваемостта обаче се е свила от 233 дни през 
2006 до 185.5 през 2012, броят на преминалите болни - също, но за сметка на това се е 
повишила издръжката на един пациент. Спад има при образните и драстичен при лабораторните 
изследвания. Преминалите болни от други области и общини се запазват. Те са общо от 48 
общини на 18 области - 772-ма души (26,39%), от които по-голямата част от областта - Добричка 
- селска, Каварна и Шабла.  
СПАД НА РАЖДАНИЯТА И ОТНОСИТЕЛНО ВИСОКО НИВО НА СМЪРТНОСТ  
Отрицателните здравно-демографски тенденции се запазват и през 2012 г., посочва управителят 
на болницата д-р Иво Войчев. Тъжната констатация е че от 2006 г. насам раждаемостта е 
спаднала почти двойно, а нивото на смъртност е относително високо.  
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Общо 92 са ражданията, с 23 по-малко от предходната година и с 51 от родените през 2010 г. 
Броят им е почти два пъти по-малко от новородените през 2006 г, когато на бял свят са се 
появили 164 дечица. 28 от ражданията (над 30%) са станали с оперативна намеса. Абортите са 
намалели с 29, което е положителен показател, при относителната постоянност в броя на 
спонтанните аборти (11) от 64 общо.  
Проблем в демографското развитие продължава да е високото ниво на смъртност сред 
населението. Основната причина за умиранията остават болестите на органите на 
кръвообращението, като при мъжете честотата е значително по-висока. От тях преобладават 
мозъчно-съдовите болести и исхемичната болест на сърцето. На второ място са умиранията от 
новообразувания. В структурата на останалите причини за смърт следват: Травми и отравяния, 
болести на ендокринната система, на дихателната система. Неблагоприятното развитие на 
раждаемостта и смъртността води до увеличаване на темповете на намаляване на населението. 
Увеличават се лицата над 60-годишна възраст и намаляват децата до 17 години. Особено силно 
изразено е застаряването по селата, се посочва в медицинския отчет.  
Поради социалната значимост на съдовите заболявания, които водят до летален изход или до 
инвалидизиране, ежегодно се следят и отчитат хоспитализираните с мозъчен инсулт и сърдечен 
инфаркт. 25 души са починали от регистрираните общо 226 случая на инсулт. Инфарктите са 8, 
един е починал, но този брой не е показателен и трудно може да се търси някаква тенденция за 
намаляване, тъй като според заповед на министъра на здравеопазването болните с инфаркт на 
миокарда се насочват към кардиологична клиника за интервенционално лечение, се отбелязва в 
болничния доклад. Мозъчните инсулти заемат 30.7 % от хоспитализираните в неврологично 
отделение пациенти и това показва значимостта на този медикосоциален проблем.  
Болестите на кръвообращението, към които се отнася исхемичната болест на сърцето и мозъчно 
съдовата болест са традиционно на второ място в ранглистата на болничната нозология - 16.6 
%, след болестите на дихателната система - 23. 97 % от преминалите болни. При децата до 17 
години най-голям е делът на болестите на дихателната система, както и някои инфекциозни и 
паразитни заболявания.  
ЧОВЕШКИ РЕСУРС  
Структурата и възрастовото разпределение на работещите в МБАЛ - Балчик, е без съществена 
динамика в сравнение с предходната година. Проблемът със застаряването на персонала 
продължава да се обостря с всяка изминала година. Над 60 процента от работещите в 
болницата са на възраст над 50 години.  
ФИНАНСИ  
Приходите на лечебното заведение за миналата година възлизат на 2 млн. 113 хиляди лева, а 
разходите са с около 140 хиляди повече. Постъпленията по договор със Здравната каса са 58,2 
процента или 1.226 млн.лв., платени за преминалите 2691 пациенти или средно по 456 лв. на 
човек; от общината - 765 хиляди (37,4%), като от тях 25 хиляди за дълготрайни активи и 50 
хиляди за ремонти, предписани от Регионалната здравна инспекция; 94 хиляди (4,4%) са парите 
от платени услуги и др.  
Разходите през 2012 възлизат на 2, 253 млн.лв., с 20 хиляди лева повече от 2011 г. 
Изразходваните средства за заплати са се увеличи от 1, 087 млн.лв. през 2011 на 1,135 млн.лв. 
Щатът на персонала се е запазил на 143 бройки при средна брутна заплата 661 лв. Останалите 
разходи са за материали, издръжка, медикаменти.  
Тенденцията в средногодишните приходи по отделения се запазва като през предходната година 
повече от половината от тях са реализирани от вътрешно и неврологично отделение -51,38%.  
През 2012 г. продължава възприетата от НЗОК формула на годишни и тримесечни задължителни 
прогнозни стойности на средствата за дейност.  
От представените показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова 
автономност на МБАЛ - Балчик, се очертават няколко извода: ръководството трябва да повишава 
рентабилността, за да стабилизира позицията на фирмата в условията на пазарна нестабилност, 
икономическа и финансова криза и натиск върху "малките" болници от страна на Министерство 
на здравеопазването и НЗОК. Налице е тенденцията на намаляване ефективността на 
разходите, както и висока себестойност на предлаганите здравни услуги. Показателите за 
ликвидност бележат тенденция за влошаване и лечебното заведение все по-трудно се справя с 
изплащането на краткосрочните си задължения. Автономността на болницата е намаляла, а 
зависимостта й от кредитори и задлъжнялостта е относително висока, коментира в отчета 
управителят д-р Войчев.  
Разчетът на бюджета за 2013 г. предвижда приходи от 2,362 млн.лв., от които по договор с РЗОК 
- 1,303 млн.лв., платени услуги от граждани - 27 500 лв., приходи от общината - 900 хил. лв. 
Болницата продължава да работи по същите клинични пътеки и при непроменени цени и 
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условия. Прогнозните стойности за първите десет месеца са за 2300 пациенти или 1, 053 млн.лв., 
средно по 458 лв.за пациент, съизмерими с дейността през 2012г.  
"В общинския бюджет разчетената субсидия за болницата е 700 хиляди лева. Тези средства 
няма да са достатъчни за работата в обем и качество както досега. Има недостиг на средства, 
както по договор със Здравната каса, така и от субсидията от Община Балчик", отбелязва 
управителят в доклада си до местния парламент.  
ИНВЕСТИЦИИ  
Тази година ръководството на балчишката болница е определило няколко направления за 
финансово развитие, сред които увеличаване на приходите от дейността, привличане на 
платежоспособни пациенти, ефективно управление на разходите, допълнителни източници на 
финансиране чрез проекти и програми по здравни приоритети, реализиране на проект за 
енергийна ефективност.  
Вече е в процес изпълнението на проекта за преоборудване и частичен ремонт на болницата, 
финансиран с европейски средства (3,765 млн.лв.). В процес на реализация е и проектът по 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" - "Покриване на 
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление на предприятията" на 
обща стойност 357 хиляди лева и краен срок за изпълнение 30 октомври 2013 г.  
Реализирането на тези два проекта ще е основната работа, която ще трябва да се свърши през 
2013 г, с помощта на общинското ръководство. Така в болницата ще бъдат инвестирани над 4 
млн.лв., което ще допринесе за финансовото оздравяване на дружеството, сто процента 
общинска собственост.  
Друга важна задача, предстояща за решаване, е подобряването на сградния фонд. Сградата е 
построена 1974 г. и е много амортизирана. Покривът е компрометиран, в резултат на което има 
сериозни течове, които спомагат за падането на мазилка, дограмата в по-голямата си част е 
дървена, което възпрепятства енергийната ефективност. Друг проблем е съществуващото 
централно отопление, захранвано от един котел, работещ с 50 процента от мощността си. 
Топлоподаване не осигурява изискания топлинен комфорт и се налага включването на 
допълнителни печки, което води до преразход.  
Необходимо е планиране на ремонтни дейност и мерки за енергийна ефективност, не само в 
помещенията, предвидени по изпълняващия се проект. Задачите са неотложни и изискват 
значителен финансов ресурс, подчертава още управителят в отчета си, който бе представен на 
вниманието на общинските съветници на 10 юли.  
Въпреки трудностите "МБАЛ - Балчик" ЕООД ще продължи да изпълнява високохуманната си 
дейност и социалната функция в името на здравето на жителите на община Балчик, заявяват от 
ръководството на лечебното заведение.  
18.07.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
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Страница: 9  
Брой думи: 613  
 
 
Резюме: Г-жо Панайотова, една от текущите процедури ОП "Конкурентоспособност", "Енергийна 
ефективност и зелена икономика", се изпълнява с прякото участие на банкови посредници, сред 
които е и МКБ Юнионбанк. При какви условия малките и средни предприятия могат да търсят 
финансиране по тази кредитна линия? Като банка-партньор, ние имаме ангажимента да 
извършваме оценката на финансовата допустимост, т.е. ние проверяваме доколко един проект е 
икономически целесъобразен и дали фирмата разполага с необходимите финансови средства, 
за да го изпълни.  
 
Заглавие: Компаниите не трябва да отлагат подготовката на своите европроекти за 
енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Г-жо Панайотова, една от текущите процедури ОП "Конкурентоспособност", "Енергийна 
ефективност и зелена икономика", се изпълнява с прякото участие на банкови посредници, сред 
които е и МКБ Юнионбанк. При какви условия малките и средни предприятия могат да търсят 
финансиране по тази кредитна линия? Като банка-партньор, ние имаме ангажимента да 
извършваме оценката на финансовата допустимост, т.е. ние проверяваме доколко един проект е 
икономически целесъобразен и дали фирмата разполага с необходимите финансови средства, 
за да го изпълни. По този начин се избягва един от основните недостатъци на схемите досега, а 
именно - липсата на ресурс за реализация на одобрените проекти. При нас финансовата 
проверка се извършва обстойно, преди издаването на индикативна оферта за участие в 
програмата, която обвързва банката с финансирането на проекта, ако бъде одобрен. 
Необходимо е проектът да бъде завършен поне в някаква част, за да може кандидатът да получи 
оферта за кредит. Другият вариант за реализиране на проекти е банката да издаде 
удостоверение, че компанията разполага с не по-малко от 80% от сумата за целия проект. За да 
получи субсидия от 30-50%, бенефициентът трябва да заплати 100% от проекта, даже и 120%, 
тъй като ДДС не е допустим разход по програмата. Затова е необходимо мостово финансиране.  
Кои типове инвестиции са допустими за финансова подкрепа?  
По отношение на банката, няма никакви ограничения спрямо типовете инвестиции - нито по 
отношение на избрания подход, нито на сектора на дейност. Програмата допуска изключително 
широк обхват дейности и затова ние можем да предоставим финансиране винаги, когато самият 
проект е икономически обоснован.  
Факт е, че от старта си през 2012 г., процедурата за енергийна ефективност като че ли забуксува. 
На този етап, могат ли вече да се обособят сектори, които проявяват по-засилен интерес към 
възможността за финансиране на зелени инвестиции? Действително, програмата не стартира с 
темпото, с което всички се надявахме, като остава много малко време да бъде усвоена 
безвъзмездна финансова помощ за близо 150 млн. евро. В началото кандидатите бяха леко 
притеснени, може би защото подходът за кандидатстване и изпълнение на проектите е коренно 
различен, но мисля, че в момента доста проекти са в етап на подготовка и до октомври ще може 
да се постигне известно наваксване. Що се отнася до секторите, има интерес от страна на тези, 
които досега нямаха достъп до нито една европейска програма. Такива са хотелиерството, 
частните медицински структури, медиите. Фирмите от промишлеността традиционно имат голям 
интерес и се възползват от ОП "Конкурентоспособност" - такива са химическа, полиграфическа 
дейност, тежка промишленост.  
Какво бихте посъветвали малките и средни фирми, които имат интерес към кредитната линия, но 
все още не са подали своите проекти?  
Който не е започнал досега, трябва да започне да готви проекта си веднага, тъй като 
програмата предвижда много стъпки преди самото кандидатстване. Разбира се, компаниите 
могат да се обърнат за съдействие и към нашата банка, в която сме създали специализирано 
звено, осъществяващо чисто консултантска помощ за кандидатите. Всеки, който не е сигурен в 
условията, в това дали е допустим за участие, в размера на помощта, която ще получи, може да 
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бъде консултиран от нас. Също така, ние работим и с външни консултантски фирми, които са 
дългогодишни наши партньори. Те могат да дадат подробни съвети за това кой подход да 
възприемат фирмите и какви стъпки да предприемат оттук нататък.  
***  
Владислава Панайотова ръководи отдел "Европейски програми" в МКБ Юнионбанк от 
създаването му през 2008 г. Работи в банката от 2004 г. Притежава богат опит в работата по 
европрограми и кредитирането на малки и средни предприятия. Била е част от екипа на банката 
за обслужване на големи корпоративни клиенти, както и в различни отдели към Управление 
Корпоративно кредитиране на банката - Управление на продажбите, Стратегически 
партньорство. Член на Работната група по "Европейски програми и външни финансирания" към 
УС на Асоциацията на банките в България.  
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Резюме: България трудно ще постигне целите си за устойчив растеж без активното участие на 
бизнеса. Компаниите разполагат с разнообразни възможности да направят дейността си по-
зелена - от най-елементарните ежедневни процеси до мащабните инвестиции в енергийна 
ефективност. Достъпът до тях обаче може да се окаже по-труден, отколкото изглежда. 
Положителна стъпка в тази насока безспорно бе дългоочакваната процедура "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" по оперативна програма "Конкурентоспособност", насочена 
към зелените инвестиции на микро, малки и средни предприятия, която е отворена още от юли 
2012 г. 
 
Заглавие: Зелени идеи за малки и големи  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ЧЕРЕШЕВА  
Текст: България трудно ще постигне целите си за устойчив растеж без активното участие на 
бизнеса. Компаниите разполагат с разнообразни възможности да направят дейността си по-
зелена - от най-елементарните ежедневни процеси до мащабните инвестиции в енергийна 
ефективност. Достъпът до тях обаче може да се окаже по-труден, отколкото изглежда.  
Господ все още е там горе. Арогантността на хората да си мислят, че ние, човешките същества, 
бихме могли да променим това, което Той прави с климата, за мен е скандална". Това заяви през 
2012 г. сенаторът на Оклахома Джеймс Инхоф в свой коментар за борбата с климатичните 
промени пред щатско радио. Сигурно няма да се изненадате, че Инхоф се нарежда на първо 
място в класацията на списание Human Events за най-изтъкнатите консервативни сенатори в 
САЩ, които, по традиция, са отявлени врагове на мерките срещу глобалното затопляне, за 
разлика от своите опоненти от демократическата партия на президента Обама.  
На Стария континент подобно разделение не съществува, или поне не в такива сериозни 
размери. Напротив, настроенията по-скоро са насочени в една обща посока - постигане на 
интелигентен, устойчив и зелен растеж за икономиките на страните членки на ЕС. За тази си цел 
европейските политици имат железни аргументи, които са в състояние да запушат устата дори и 
на най-големите скептици на идеите за спазване на стриктни екологични политики. Ето само един 
от тях - ако ЕС успее реализира 20% икономии на енергия до 2020 п, това би означавало 
годишно да се внасят 2.6 млрд. барела петрол по-малко, което в парично измерение се равнява 
на 193 млрд. евро, или на БВП за 2012 г. на една от най-богатите европейски страни - 
Финландия. По този начин, вместо да плаща ежедневно по 1 млрд. евро на ден, за да си доставя 
енергийни ресурси отвън, Европа ще може да инвестира спестените 20% в по-щедри 
образователни и социални политики, борба с безработицата. Всъщност, според оценки на ЕК, 
реализацията на трите 20-процентни цели на ЕС до 2020 г. (намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20% в сравнение с 1990 г., увеличение на енергийната ефективност с 20% и 
добив на 20% на енергията от ВЕИ), би създало възможност за разкриване на 2 млн. нови 
работни места в период, в който вече можем да говорим не за циклична, а за структурна 
безработица, особено в страните с дългови проблеми.  
Логиката е много проста, но изпълнението се оказва доста по-трудно, отколкото политическите 
архитекти на зелените европейски стратегии са очаквали. Малко са страните като Германия, 
които доброволно решават да преминат към слънчево и вятърно електрозахранване, 
разполагайки с капацитета и средствата за тази радикална стъпка. На другия полюс са новите 
страни членки, които страдат от силна енергийна зависимост и разполагат с остарели, 
неефективни и енергоемки производства.  
В тази група спада и България  
По данни на ЕК, икономиката на България е над 4.5 пъти по-енергоемка от средното за ЕС 
равнище, (макар и да регистрира 19% спад спрямо 2005 г.) и се очаква това съотношение да се 
запази до 2020 г. Дори и да страната да следва заложеното в приетата през 2011 г. Енергийна 
стратегия на Република България, страната ни ще достигне ниво на консумацията на енергийни 
ресурси, 3 пъти над осредненото равнище за ЕС. Ето защо, по думите на икономическия 
съветник на президента Росен Плевнелиев Евгени Ангелов, се налага агресивен подход към 
намаляване на енергоемкостта, за да бъде постигнато значимо подобрение. В тази посока 
президентът поставя по-амбициозна цел пред страната ни от тази, заложена от кабинета 
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"Борисов" две години по-рано, а именно ограничаване на енергоемкостта със 72% до 2020 г. (в 
сравнение с 2005 г.). Тук е добре да се отбележи, че страната ни се движи добре по отношение 
на потреблението на зелена енергия от ВЕИ, което през 2011 е близо 14% от общото за 
България и вероятно безпроблемно ще достигне 20-процентовия таргет в 7-годишен период. 
Съвсем различно обаче е положението с енергийната ефективност - както на индустриите, така и 
на жилищните и обществените сгради и инфраструктурата. Ако се фокусираме върху 
промишлеността, можем ясно да откроим един основен проблем: дори и предприятията да 
залагат подобряването на енергийната ефективност в стратегиите си за развитие, често те се 
сблъскват с отказ на банките да финансират проектите им. Причината е, че кредитният риск на 
подобен тип инвестиции е много висок, което автоматично прави банковото кредитиране или 
напълно невъзможно, или твърде скъпо. Като възможности за предоляване на тази бариера от 
президентската администрация предлагат осигуряването на субсидии за проектите за енергийна 
ефективност на бизнеса, както и на частични гаранции при загуби на средства. Положителна 
стъпка в тази насока безспорно бе дългоочакваната процедура "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" по оперативна програма "Конкурентоспособност", насочена към зелените 
инвестиции на микро, малки и средни предприятия, която е отворена още от юли 2012 г. Мярката 
е с бюджет от 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по линия на европейските 
фондове, в комбинация с още 150 млн. евро под формата на нисколихвени кредити, осигурени от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите се разпределят от общо 6 
банки-партньори на инциативата: "Алианц", ДСК, МКБ Юнионбанк, "Прокредитбанк", 
"Райфайзенбанк" и "Уникредит Булбанк", които финансират проекти в размер до 2 млн. евро. 
Независимо от големите надежди, процедурата започна с фалстарт - до май тази година бяха 
договорени под 0.5% от предвидените 150 млн. евро. Това наложи опростяване на процедурите 
по подбор на подизпълнител, както и разширяване на обхвата на оборудването, което може да 
се закупи с безвъзмездна финансова помощ.  
Особеностите на новия подход  
Може би основната причина, поради която успешното стартиране на процедурата удари на 
камък, беше изменената процедура за кандидатстване. Докато при всички други инвестиционни 
схеми по програмата за бизнеса, компаниите подават формуляр за кандидатстване и провеждат 
процедури за подбор на подизпълнител и в някои случаи енергиен одит едва след сключен 
договор, то тук нещата са обърнати. Първо се прави енергиен одит, избират се подизпълнители, 
осигурява се финансирането от банката чрез индикативна оферта и едва след това, когато вече 
предприятията имат готовност да закупят ново оборудване или да започнат саниране, 
кандидатстват по програмата.  
Това обаче увеличава шансовете им за одобрение многократно - на практика, ако фирмата има 
събрани всички документи, няма причина да й бъде отказано финансиране, което варира между 
30 и 50% от стойността на инвестицията. В случая, оценката е изнесена изцяло извън 
структурите на администрацията - в предпроектна фаза тя се изпълнява от банките, а след 
подаване на документите - от асистент по проекта в лицето на представители на консорциум 
между Техническия университет и фирма "Рувекс".  
Не липсват и подводни камъни  
Две са основните спънки пред кандидатите по процедурата, обяснява Василка Каменова, 
консултант по европейско финансиране в Огра ООД. По думите й, на първо място, банките са 
доста рестриктивни при извършването на предварителната оценка, независимо, че използват 
готов финансов ресурс.  
"Другият проблем е с енергийните одити - процедурата е в по-съкратена форма, но няма нищо 
общо с обичайната методология, която ползват одиторските компании. В резултат от това, те са 
затруднени, допускат грешки и постоянно се налага одитите да се връщат при асистента по 
проекта.", коментира още тя. Друг е въпросът, че инвестицията в предварителен одит за 
енергийна ефективност обикновено е в размер между 10 и 20 хил. лв. и на практика е 
невъзвръщаема. Той не може да се използва за придобиване на енергиен паспорт на сградата, 
който освобождава собственика от данъци, а е насочен само към изчисляване на спестяванията, 
които ще се реализират при изпълнение на проекта.  
Експертът предупреждава още, че по компонента за закупуване на оборудване реално има 
ограничения, изключващи инвестициите в медицинско оборудване, печатарски машини. Те са 
допустими по частта за подобряване на енергийната ефективност на сградите, но там средствата 
са под режим de minimis - до 200 хил. евро.  
Все пак, тя е категорична, че за кандидатите съществуват и сериозни облекчения. Откакто 
насоките за кандидатстване бяха изменени през април, изборът на изпълнител става по 
стандартния за бизнеса начин, според който всяка компания иска оферти от три фирми, сравнява 
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и избира най-подходящата за нея, като цената не е водещият фактор. "В идеалния вариант, 
може да се кандидатства без изискване за одит по двата компонента - за енергийно подобряване 
на сградите и за закупуване на оборудване", допълва консултантът.  
Василка Каменова прогнозира, че в най-добрия случай заложените цели на програмата ще се 
постигнат частично. "Към момента има внесени 180 проекта за разглеждане, и със сигурност до 
изтичането на процедурата на 30 октомври ще се подготвят още много нови. Но надали 
подадените проекти ще достигнат заложените 700. По-вероятно е изпълнението да е 
наполовина".  
Възможности и за големите  
Големите предприятия, които изпуснаха възможността да кандидатстват по вече изтеклата 
грантова схема за зелена индустрия на оперативна програма "Конкурентоспособност", 
разполагат със сериозен ресурс по линия на инициативата за устойчива енергия на 
Европейската банка за възстановяване и развитие. До 2013 г. реализирани мащабни проекти за 
енергийна ефективност с финансиране от ЕБВР имат КСМ, Аурубис, Свилоза, Тракия глас 
(Шишеджам), София мед и др. Финансирането обхваща разнообразни дейности, както по 
отношение на производствените процеси, така за създаване на нови продукти и бизнес практики. 
Още повече, че големите предприятия спокойно могат да използват и многобройните кредитни 
линии за енергийна ефективност на търговските банки, които често остават недостъпни за най-
малките.  
Дяволът е в детайлите  
До този момент ви представихме възможностите за финансиране на мащабни инвестиции, 
свързани с енергийната ефективност на производството и сградния фонд на бизнес 
организациите. Не трябва да забравяме обаче, че за да може една компания да се нарече 
зелена, тя трябва да постави устойчивото си развитие в центъра на своята цялостна стратегия. А 
това обхваща и най-дребните детайли, като например консумацията на хартия, организацията на 
сградата, осветлението, управлението на отпадъците. Макар и да изглеждат незначителни, 
подобни мерки дават резултат както в екологично, така и във финансово изражение. Например, 
за периода, откакто прилага директна екологична оценка на вътрешните си процеси (2008-2012 
г.), Пощенска банка успява да спести 32% (или близо 1.8 млн. лв.) от разходите за дейността си, 
свързани с консумацията на електричество, вода, хартия, тонери и др.  
От "Фасилити оптимум" припомнят, че 24% от разходите за енергия в един офис идват именно от 
осветлението, а поставянето на LED крушки намалява консумацията на електричество с 15 пъти 
в сравнение с използването на стандартно осветление. Същевременно, 40% от световните 
отпадъци са от хартия, огромно количество от което се генерира от административната дейност 
на предприятията. Затова и мерки като рециклиране и редуциране на документооборота на 
хартия са в основата на едно по-екологично, отговорно и икономично поведение както на 
компаниите, така и на техните служители. Без да изискват сериозни инвестиции.  
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Дата: 24.07.2013  
Източник: сп. Enterprise  
Страница: 16,17,18,19,20,22  
Брой думи: 2480  
 
 
Резюме: От 5 месеца насам, след старта на първите протести у нас през февруари, икономиката 
на България е под обсада. Бизнесът е спрял на едно място и изчаква, като "двигателят е оставен 
да работи за да не изгасне". Сериозни загуби засега не се инкасират. Поне докато има гориво в 
запас. Тази констатация е на самия бизнес и последно бе заявена от шефа в "Хюлет Пакард" 
Саша Безуханова, макар и доста по-просто - "икономиката ни е спряла". Особено големи са 
проблемите при бъдещите оперативни програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и 
образование за интелигентен растеж". Притеснителна за АИКБ се оказа публично обявената 
концепция за "Иновации и конкурентоспособност", която е обект на остри критики от страна на 
всички представители на реалния бизнес. 
 
Заглавие: Икономика под обсада  
Подзаглавие: Или как бизнесът възприема продължаващата от началото на годината 
политическа нестабилност.  
Автор: Светослав ЗАГОРСКИ  
Текст: От 5 месеца насам, след старта на първите протести у нас през февруари, икономиката 
на България е под обсада. Бизнесът е спрял на едно място и изчаква, като "двигателят е оставен 
да работи за да не изгасне". Сериозни загуби засега не се инкасират. Поне докато има гориво в 
запас.  
Тази констатация е на самия бизнес и последно бе заявена от шефа в "Хюлет Пакард" Саша 
Безуханова, макар и доста по-просто - "икономиката ни е спряла". Бизнесдамата не даде 
количествени измерения, но те са факт, ако се обърне внимание на последните данни на 
Националния статистически институт. В тези данни за стопанската конюнктура за изминалия юни 
ще видим една катастрофална картина по отношение на развитието на бизнеса в страната ни - 
спад в търговията на дребно с невижданите 5,3 пункта само за един месец. Най-сериозният 
фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да бъде несигурната икономическа 
среда, чието негативно влияние нараства с 12,7 пункта. Никой вече не говори са търсене и 
конкуренция, защото при неработещ пазар и липса на каквото и да е потребление, тези 
индикатори на практика не мерят нищо.  
В по-малка степен са засегнати другите два основни отрасъла, които се реализират изцяло на 
българския пазар - услуги и строителство, но и при тях спадът е с над 1 пункт за последния 
месец. Единствено при промишлеността се отбелязва ръст, но той идва основно от износа на 
предприятията за чуждите пазари. И при промишлеността се отчита силно негативно влияние от 
несигурната икономическа среда в страната, поради което даже най-големите оптимисти не 
предвиждат някакво увеличение на бизнеса в следващите 3 месеца.  
Ако икономиката ни в момента се огледа в огледалото ще види, че срещу нейния застинал образ 
стои още по-голямо намаление на средните възнаграждения в провинцията, а от дълго време 
насам за първи път се отчита и намаляване на ръста на спестяванията на домакинствата в 
банките.  
Това може би показва, че "черните дни" най-после са дошли и хората са започнали да харчат 
"белите пари", които неистово спестяваха от началото на икономическата криза през 2008 г. 
Проблемът сега е дали политическата ситуация в страната и промяната на икономическия 
модел, който се опитват да налагат новите управляващи, ще даде възможност на бизнеса 
наистина да заработи и да започне да генерира печалби и на вътрешния пазар и респективно 
нови работни места.  
Оказва се обаче, че еднозначен отговор никой от бизнеса не дава, а обединяващото мнение е, че 
се намираме в патова ситуация. Големите бизнес организации станаха изключително 
предпазливи в последните дни, но това което установи проверка на ENTERPRISE е, че 
първоначално силно негативното отношение, характерно от първите дни на протестите, в 
момента отстъпва на мнението, че все пак ще е добре да се изчака и да се види дали 
правителството действително ще изпълни краткосрочните си ангажименти и това ще доведе 
наистина до по-добра икономическа и социална ситуация в държавата.  
Председателят на едно от трите големи работодателски организации, коментира с уговорката, че 
няма да бъде цитиран лично, че голяма част от мерките на правителството са популистки и ще 
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имат негативен ефект, особено в енергетиката, но изборите във Варна са показали, че изход в 
нови избори просто няма  
Други икономисти бяха по-откровени, но и по-предпазливи.  
"Промените, които се предлагат в плана "Орешарски", безспорно са добри и звучат смислено и 
приложимо. Какви ще бъдат отделните секторни политики за реализацията им предстои да 
видим, и от това зависи дали и как тези мерки ще се проведат.  
Досега не съм чул никой да е против мерките в плана "Орешарски". По-скоро има само една 
бизнес организация, която е против кабинета и е за бързи предсрочни избори. Ясно е, че 
сегашната политическа нестабилност се отразява и ще се отразява негативно на развитието на 
икономиката в страната. Това негативно развитие означава увеличение на риска, увеличение на 
разходите и загуби за фирмите. От друга страна едни предсрочни избори в момента не биха 
променили нищо, само ще се възпроизведе сегашния политически модел. Полезният ход е 
всички да работим и да изчакаме по-добри времена, каквито безспорно ще настъпят. Виждаме, 
че външната пазарна конюнктура вече не се променя в негативен аспект. Тя продължава да е 
лоша за нас, но поне по отношение на общите разходи, като енергоносители например, 
негативни промени вече не се виждат, което предполага бизнеса да започне да работи по-
спокойно", коментира за ENTERPRISE финансистът Емил Хърсев.  
Повечето анализатори обаче не са такива оптимисти и въпреки това се оказва, че нямат рецепта 
за излизане от ситуацията, освен магическо възстановяване на поне малко от загубеното 
доверие.  
"Планът "Орешарски" е изпълнен с типични за всички нови правителства много разбираеми 
обещания, адресирани до широк кръг от хора, които обаче в нашия случай няма да повлияят 
съществено на икономиката ни. Те ще са безвредни и за бюджета, т.е. няма да го натоварят, 
защото парите за социалните мерки ще дойдат от преразпределение на разходите, но ще 
засегнат ограничена група от хора - майки и социално слаби. На бизнеса няма да се отразят 
осезаемо.  
Идеалният вариант в момента е правителството да заработи в поне някакво минимално доверие, 
за да осъществи тези мерки. Проблемът е, че такова доверие не се вижда, а не го виждат и 
самите управляващи. Именно затова в момента правителството се занимава главно с 
отбиването на проблеми пред самото него за седмица - две напред. Това правителство няма 
смелостта да промени едно заглавие от учебника по литература, камо ли да реализира мащабни 
стратегии за спасяване на БДЖ, например, или за реанимация на енергетиката.  
Нищо по-съществено и по-дългосрочно не би могло да се реализира в такава обстановка, но от 
друга страна е ясно, че нови избори биха възобновили сегашния модел. Затова ситуацията е 
патова и не се вижда полезен ход, обясни пред ENTERPRISE Лъчезар Богданов от Индъстри 
Уоч.  
Разбира се, има и бизнес организации като КРИБ например, които открито поискаха оставката на 
кабинета "Орешарски". Банкерът Левон Хампарцумян също заяви пред ENTERPRISE, че начинът 
на формиране на кабинета и първите му стъпки са пропилели големите надежди, свързани с 
личността на премиера, като безспорен авторитет сред финансистите. Затова и според 
Хампарцумян, по-разумният ход е оставката, защото икономиката много негативно се влияе от 
политическата нестабилност.  
В същото време обаче, правителството вече започна с реализация на пакета от мерки и всички 
трябва да се съобразим с новата реалност. Бяха вдигнати майчинските на 310 лв., беше 
разширен кръгът от хората, които ще получават енергийни помощи, а в същото време бяха 
вдигнати със 100 лв. сумите, които ще получат социално слабите семейства за всеки 
първокласник. Очаква се съвсем скоро да се тръгне и към промяна на пенсионната реформа, 
като се спре вдигането на пенсионната възраст и се върне швейцарското правило за 
индексиране на пенсиите. Третата стъпка е промяна на минималната работна заплата след 
съгласуване със синдикатите и вдигане на прага на максималните пенсии.  
И, докато реакциите срещу първите промени в социалния пакет все още са слаби и са свързани 
главно с протест срещу рязкото вдигане на минималната работна заплата, то по отношение на 
реформите в енергетиката чрез променения и на второ четене енергиен закон, вече има 
значителни протести от страна на бизнеса.  
"Хората в бизнеса сме обучени, че винаги, когато предлагаме възможности за решаване на 
даден проблем, трябва да показваме и рисковете. В момента по никакъв начин не чуваме какви 
ще са рисковете от промените, които правителството прави в енергийния сектор. Има един 
обаче, който се набива на очи и това е системата с връщането на единствения купувач. Излиза, 
че всички покупки и продажби ще минават през НЕК, с изключение на малкия свободен пазар. И, 
като си дадем сметката, че НЕК има изключително високи задължения -1,9 млрд. лв. при 
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годишен оборот в системата от 6 млрд. лв. то е ясно, че това дружество е рисково да се 
натоварва с нови допълнителни функции. Поради това, че НЕК и ДКЕВР декларират, че имат 
модел за преразпределение на финансовите потоци, без да е ясно какъв е той, индустрията е 
притеснена, защото хората от бизнеса знаят от опит, че някой трябва да плати сметката, и най-
вероятно е индустрията да бъде натоварена допълнително.  
Ако в края на миналата година всички разбрахме, че енергетиката е в криза, то от 6 месеца се 
мъчим да избягаме от истината и въвеждането на разумни решения. Българската енергетика ще 
застане на по-добра позиция, ако държавата се оттегли постепенно от сектора. Трябва да се 
увеличи либерализацията на пазара и повече субекти да излязат на свободния пазар. Ние не 
говорим за оставки, но правителството пое изключително високи отговорности и скоро ще се 
види дали ще има положителни резултати и това трябва да е критерия за оставане на власт. 
Трябва да изчакаме резултатите". Такова е мнението на члена на управителния съвет на 
Българския енергиен форум Антон Иванов, дадено специално за ENTERPRISE.  
Енергетиката обаче, съвсем не е единственият отрасъл, който предизвиква силно безпокойство 
сред бизнеса. Вторият проблем, който ясно се откроява и по който правителството определено 
не работи, е договарянето на европейските фондове за втория програмен период от 2014 до 
2020 г. И докато за усвояване на парите от първия програмен период има още две години, 
заради правилото п+2, то преговорите трябва да приключат до края на тази година иначе от 2014 
оставаме и без европейски средства. В същото време се оказва, че даже нямаме министър за 
европейските фондове, а вместо това има човек на "инвестиционното планиране" - конструкция, 
която до момента е куха без ясно съдържание.  
Първи от работодателите за проблема с евро фондовете алармираха от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. От АИКБ изразиха загриженост от чувствителното 
изоставане в подготовка на изключително важни документи, при много от оперативните програми 
за следващия програмен период. Особено големи са проблемите при бъдещите оперативни 
програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за интелигентен 
растеж". Притеснителна за АИКБ се оказа публично обявената концепция за "Иновации и 
конкурентоспособност", която е обект на остри критики от страна на всички представители на 
реалния бизнес. Те се обединиха около становището, че въпросният документ трябва да се 
бракува и да се напише наново, в партньорство и диалог с бизнеса. Основните недостатъци са 
свързани с липсата на приемственост на новия проект с постигнатите успехи и научените уроци 
от настоящия програмен период. Прави впечатление, че инвестиционните намерения са 
свързани основно с изграждане и оборудване на сграден фонд и създаване на различни 
финансови инструменти, въпреки ясната оценка на бизнеса, че най-голям положителен ефект за 
насърчаване на конкурентоспособността на реалната икономика дават грантовите схеми, 
насочени към максимално широк кръг фирми.  
Неясна остава и схемата за допълнително подпомагане на малкия и среден бизнес през 
Българската банка за инвестиции. Първоначално се говореше за увеличение на капитала на 
банката, а впоследствие се оказа, че банката ще ползва само кредитна линия, което е коренно 
различна опция - т.е. ресурсът ще е по-скъп.  
Единствената положителна новина, свързана с европейските фондове, е по линия на 
младежката безработица  
Този проблем е залегнал за разрешаване и в мерките на плана "Орешарски". Оказва се, че 
България ще вземе минимум 100 млн. евро от допълнителния пакет за младежка безработица, 
гласуван след приемането на бюджета на ЕС, но прави впечатление, че никой у нас от 
управляващите не прави стъпки за увеличение на сумата, а това е напълно възможно и отново 
излиза на преден план липсата на ресорен министър за евро фондовете.  
Тук е мястото да се отбележат и проблемите, до които биха довели предлаганите спасителни 
мерки от правителството, особено в социалната сфера. Европейският съюз при гласуването на 
бюджета ясно каза, че парите за младежка безработица и малък и среден бизнес ще се отпускат 
при ясно ангажименти от страна на правителствата. Специално за малкия бизнес сред 
изискванията са изравняване на възрастта за пенсиониране на мъже и жени и ограничаване на 
ранното пенсиониране. Точно в обратна насока са мерките на "Орешарски" и това може да 
доведе до рестрикции и намаляване на сумите по линия на евро фондовете. Другият проблем е 
свързан със събираемостта на приходите в хазната. Мерки, като тези за намаляване на цените 
на тока, чрез ограничаване на приходи и печалби на големите енергийни компании и 
електроразпределителните дружества, директно ще ударят по приходната част на бюджета по 
линия на събираемостта на данъците.  
За да се компенсира тази дупка е твърде вероятно да се стигне до увеличение на данъците и 
осигуровките a кабинетът "Орешарски" вече направи заявка в тази насока чрез деклариране на 
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желанието за вдигане на максималния осигурителен праг от 2200 на 2400 лв. От тук до 
премахването на плоския данък и до вдигане на данъците за "богатите" има само една крачка. 
Въпросът е дали тази крачка няма да е връщане назад и дали действително ще доведе до 
препълване на хазната или ще стимулира още повече "сивата икономика".  
Този въпрос е актуален по една много проста причина, която ни връща в самото начало на 
патовата ситуация - липсата на чуждестранни инвестиции, които да генерират естествен растеж 
на икономиката и да облекчат ситуацията на родния бизнес. Именно за привличането на чужди 
инвеститори в момента не се прави нищо, а и да се прави то това едва ли ще даде плодове, 
защото силно нестабилната икономическа обстановка е враг номер едно. Парите от чужбина 
буквално заобикалят България, защото не се знае как ще се променят правилата, а без яснота за 
правилата, никой не иска да прави бизнес. Поне тези, които имат чисти пари и чисти намерения. 
Докато за първото тримесечие на тази година преките чужди инвестиции у нас бяха над 380 млн. 
евро, то още от април започна срив, като за този месец те слязоха до 43 млн. евро, показват 
данните на БНБ.  
Изненадващо и за икономисти и за протестиращи обаче, правителството реши да не разчита на 
бюджета, приет от правителството на ГЕРБ за 2013 г., и напъните да увеличи събираемостта на 
данъците, а ще предприеме неговата актуализация  
Това обяви в първия ден от юли финансовият министър Петър Чобанов. Обяснението е, че 
резервите на сегашния бюджет са изпразнени, а се очаква дупка, която в края на годината далеч 
да надхвърли 1 млрд. лв. Другото обяснение е изтегленият заем за парите на 
зърнопроизводителите в началото на годината, заради който най-вероятно правителството ще 
емитира нов кредит до 1 млрд. лв.  
Зад това изненадващо действие с актуализацията на бюджета, най-вероятно стоят съвсем други 
подбуди. Правителството ще иска да използва летните месеци през които смята, че протестите 
ще поутихнат, като побърза да налее пари в невралгични отрасли. Ще се платят заплати и ще 
осигурят оборотни средства на големи закъсали държавни фирми, като ВМЗ Сопот, с което ще се 
спечелят цели региони. Заявка за това направи вече икономическият министър Драгомир 
Стойнев. Крайната цел е обаче да се върнат забавените средства от ДДС на фирмите, което бе 
сред основните обещания на новото правителство. Не случайно премиерът Орешарски заяви, че 
парите ще започнат да се връщат по план от август, когато ще дойдат и парите от ЕС за 
зърнопроизводителите. Така може да се окаже, че, докато голяма част от протестиращите 
прекарват летните горещини на плажа, правителството ще получи възможността спокойно да си 
"напазарува" популярност и доверие.  
Това е още една причина протестите по-бързо да дадат категоричен отговор на въпроса - ще се 
стигне ли до край и ще се свали правителството с цел да се даде нов рестарт на системата, или 
ще се остави да работи и да покаже резултати, по които да се прецени дали вървим в 
правилната посока, или отново сме загубили цяла година.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 23.07.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14524741  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: Проекти на стойност 494 млн. лв. са спечелили, общините от Област Варна в периода 
2007-2013 г. Най- много са реализирани проекти по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси“, следвани от проекти по “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“. 
 
Заглавие: Варненска област усвоила 494 млн. лв. от европроекти  
Подзаглавие: Община Варна е спечелила два големи европейски проекта  
Автор:  
Текст: Проекти на стойност 494 млн. лв. са спечелили, общините от Област Варна в периода 
2007-2013 г. В сумата са включени и проектите, реализирани и от бизнеса в областта, а не само 
от държавните и общински администрации. Това показа отчетът на Областния информационен 
център, една година след създаването му.  
Най- много са реализирани проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, 
следвани от проекти по “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. В 
област Варна успешно се реализират и програми по ОП “Регионално развитие“ и 
“Административен капацитет“. В процес на изпълнение в областта към днешна дата са 86 
проекта.  
За изминалия програмен период община Варна е спечелила два големи европейски проекта -
“Интегриран градски транспорт“ на стойност 114 438 434…  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14524741
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Дата: 23.07.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=615194  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Общо 422 на стойност 494 млн. лв. са реализираните европейски проекти във 
Варненска област през периода 2007-2013 г. Това отчита Областния информационен център във 
Варна една година от създаването му. Най- много са реализирани проекти по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, следвани от проекти по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
 
Заглавие: Проекти на стойност 494 млн. лв. спечелени във Варненска област през периода 
2007-2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общо 422 на стойност 494 млн. лв. са реализираните европейски проекти във Варненска 
област през периода 2007-2013 г. Това отчита Областния информационен център във Варна 
една година от създаването му.  
Най- много са реализирани проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
следвани от проекти по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”. В област Варна успешно се реализират и програми по ОП „Регионално развитие” и 
„Административен капацитет”.  
За изминалия програмен период Варна е спечелила и няколко големи европейски проекта- 
„Интегриран градски транспорт” на стойност 114 438 434, „Естсетизация и модернизация на 
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих”, който струва 9 522 235 лв. и „Реставрация и 
консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк” на стойност 9 806 010 лв. В 
момента тече изпълнението на тези програми.  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=615194
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Дата: 23.07.2013  
Източник: www.varnautre.bg  
Връзка: http://www.varnautre.bg/2013/07/23/178383-
varnenska_oblast_usvoila_494_mln_lv_ot_evroproekti  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Проекти на стойност 494 млн. лв. са спечелили, общините от Област Варна в периода 
2007-2013 г. В сумата са включени и проектите, реализирани и от бизнеса в областта, а не само 
от държавните и общински администрации. Най- много са реализирани проекти по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси", следвани от проекти по "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Варненска област усвоила 494 млн. лв. от европроекти  
Подзаглавие: Община Варна е спечелила два големи европейски проекта  
Автор:  
Текст: Проекти на стойност 494 млн. лв. са спечелили, общините от Област Варна в периода 
2007-2013 г. В сумата са включени и проектите, реализирани и от бизнеса в областта, а не само 
от държавните и общински администрации. Това показа отчетът на Областния информационен 
център, една година след създаването му.  
Най- много са реализирани проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
следвани от проекти по "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". В 
област Варна успешно се реализират и програми по ОП "Регионално развитие" и 
"Административен капацитет". В процес на изпълнение в областта към днешна дата са 86 
проекта.  
От началото на периода община Варна е спечелила общо 282 проекта на стойност 295, 2 млн.лв. 
В тях са включени и проектите спечелени от бизнеса.  
Към този момент в града се реализират 129 проекта на стойност 206, 3 млн. лв. В тях влизат 
двата големи европейски проекта -"Интегриран градски транспорт" на стойност 114 438 434 лв. и 
"Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих", които 
струва 9 522 235 лв. и стартираха в последната година, малко преди края на програмния период.  
Проект за "Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк" на 
стойност 9 806 010 лв., също е спечелен във Варна, но бенефициент по него е администрацията 
на Министерски съвет.  
 

http://www.varnautre.bg/2013/07/23/178383-varnenska_oblast_usvoila_494_mln_lv_ot_evroproekti
http://www.varnautre.bg/2013/07/23/178383-varnenska_oblast_usvoila_494_mln_lv_ot_evroproekti
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Дата: 23.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 37  
 
 
Резюме: Още проектни предложения, одобрени за финансиране по BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели връзка чрез Областен 
Информационен Център Габрово.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 6 часа  
Още проектни предложения, одобрени за финансиране по BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:  
 

https://www.facebook.com/oic.vratza
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Дата: 23.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 37  
 
 
Резюме: Още проектни предложения, одобрени за финансиране по BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Още проектни предложения, одобрени за финансиране по BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 23.07.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 29  
 
 
Резюме: Предложения на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”  
http://www.bcci.bg/news/5846  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Предложения на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”  
http://www.bcci.bg/news/5846  
Предложения на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” | БЪЛГАРСКА...  
www.bcci.bg  
Новини на БТПП | БЪЛГАРСКА  
 
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872

