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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.6.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

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

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 17.06.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5.25  
Брой думи: 671  
 
 
Резюме: ОП Конкурентоспособност осигурява подкрепа за развитието на производителността и 
ефективността на малки и средни предприятия. Насърчава развитието на иновациите, 
увеличаването на инвестициите и експорта, както и подобрява общия климат на бизнес средата. 
По тази програма с период 2007-2013 са осъществени много успешни проекти, които са дали нов 
импулс за развитието на много предприятия.  
 
Текст: ОП Конкурентоспособност осигурява подкрепа за развитието на производителността и 
ефективността на малки и средни предприятия. Насърчава развитието на иновациите, 
увеличаването на инвестициите и експорта, както и подобрява общия климат на бизнес средата. 
По тази програма с период 2007-2013 са осъществени много успешни проекти, които са дали нов 
импулс за развитието на много предприятия. IT компанията IBS ЕООД е едно от тях. Тя е 
специализирана в области като изграждане на динамични облачни инфраструктури, управление 
и защита на IT активи, решения за продуктивност и развитие на служителите, както и 
проектиране и реализиране на софтуерни решения, специфични за всеки бизнес.  
Горан Ангелов: Ние сме българска IT компания, основани сме 2003 година. Вече 11 години сме 
на пазара. С какво се занимаваме – системни интеграции, разработка на софтуер. Оперираме 
предимно на българския пазар, но изнасяме услуги и за чуждестранни компании.  
Репортер: IBS ЕООД е бенефициент по проект Увеличаване капацитета на центъра за 
предоставяне на дистанционни IT услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от 
износ. То е на стойност 1 028 037 лв, като 64% са безвъзмездна помощ от ЕС чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Според управителя на компанията Горан Ангелов възможностите 
за европейско финансиране са помогнали на компанията да планира своето развитие и най-вече 
да го реализира.  
Горан Ангелов: Проектът беше разширяване на нашия data-център. Центърът за управление на 
данни в IT компания като нашата е до голяма степен сърцето на това, което се случва. Почти 
всички операции на компанията, както търговски операции, така и софтуерните разработки 
практически разчитат на този ресурс. Инвестицията в разширяването и това е съществено 
разширяване на data-центъра беше необходима, както да се осигурят ресурсите, които са 
необходими на софтуерния отдел, така и да се отвори нова бизнес ниша, като се предоставят 
тези ресурси като услуга към трети компании, което си е допълнителен приход за нас и 
допълнителна бизнес линия.  
Репортер: Според него другите възможности за финансиране за проекта не са ефективни.  
Горан Ангелов: Банков кредит при всички случаи натоварва много инвестицията с лихви, с много 
задължения. В България лихвените проценти съвсем не са ниски и много рядко се прави 
инвестиция от подобен мащаб за малка или средна компания, каквато ние все още сме 
всъщност. В този аспект това, което помагат средствата от ЕС е именно това да се разпредели 
част от риска, тази инвестиция практически като идва при нас по този начин, прави 
себестойността на услугите ни по-конкурентна.  
Репортер: Екипът на IBS се похвали, че не е срещнал никакви проблеми при реализиране на 
проекта, но като недостатък на програмата изтъкна скоростта на усвояване на средствата.  
Горан Ангелов: Самата програма имаше някакви проблеми с колаборацията между 
министерството и малки и средни предприятия. Тъй като крайният валидиращ орган е дирекция в 
министерството и се наложи няколко пъти ние практически да изтичаме една и съща процедура 
по валидиране на резултатите от проекта. Това доведе до съществено забавяне при 
възстановяването на средствата. А тези средства, които се инвестират, практически са наши 
оперативни средства.  
Репортер: Според Ангелов проектът за техническа модернизация е причина и за създаването на 
нови работни места и услуги.  
Горан Ангелов: Ние бяхме под 50 човека, 44-45 човека беше нашият средносписъчен състав. 
Днес той клони към 70.  
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Репортер: Дори и в тежкия период на икономически колапс IBS запазва позициите си.  
Горан Ангелов: Кризата е криза за всички. Ние практически сме растели през кризисния период. 
Аз не мога да кажа, ние бяхме в криза и беше ни много трудно. Не е било лесно, но кризата има 
възпитателен ефект както върху бизнеса, така и върху обществото като цяло. Така че спукването 
на балона просто ни върна в реалността.  
Репортер: След три успешно реализирани европейски проекта зад гърба си и с ясна визия за 
бъдещето компанията има амбиция да кандидатства за евросредства и през новия програмен 
период 2014-2020.  
Горан Ангелов: Тъй като това е успешен проект за нас, при всички случаи ние възприемаме това 
като една възможност за развитие на бизнеса. Така че и в новия програмен период ще обръщаме 
внимание какво се предлага по инвестиции.  
Репортер: Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват още през септември по 
новата програма за подпомагане 2014-2020.  
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Дата: 17.06.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 9  
Брой думи: 983  
 
 
Резюме: Водещ: Следващите минути ще посветим на поредния успешен пример за усвояване на 
средства по европейските фондове. На пряката ни телефонна линия е Красимир Митев, който е 
изпълнителен директор на Рубела Бюти. Здравейте.  
Красимир Митев: Здравейте.  
 
Текст: Водещ: Следващите минути ще посветим на поредния успешен пример за усвояване на 
средства по европейските фондове. На пряката ни телефонна линия е Красимир Митев, който е 
изпълнителен директор на Рубела Бюти. Здравейте.  
Красимир Митев: Здравейте.  
Водещ: Ръководите компания в козметичния сектор, която е с около 20 годишна традиция на 
пазара. С какво допринесоха, каква роля изиграха европейските фондове в развитието на 
компанията?  
Красимир Митев: Ами компанията дори е повече от 30 години основана. В последните около 6-7 
години ориентацията на компанията е основно към западноевропейските пазари. Делът на 
експорта към тези пазари е над 70% от общия обем на производство, което има в компанията и 
съответно поради тази причина изискванията, които се спазват в нашето производство...  
Водещ: Са по-високи.  
Красимир Митев: Са на ниво, естествено, на нивото на европейските изисквания. Компанията е 
може би единствената не само в България, която има интегрирана система за управление, в 
която са включени 5 международно признати стандарта (..) в козметиката, три вида ISA и 
съответно (..) това, което е стандарта на западноевропейските (..)  
Водещ: По кои европейски...  
Красимир Митев: Наши партньори в Западна Европа това са големите вериги магазини- 
Карфур, (..) и т.н.  
Водещ: Т.е. успели сте да пробиете на големите западноевропейски пазари. По кои фондове, по 
кои програми кандидатствахте вие, с какви проекти, така че да подобрите своите позиции на 
пазарите в Западна Европа?  
Красимир Митев: Рубела е реализирала успешно приключва и разплатила 6 проекта. Като се 
започне първият от ФАР и последните 4 са по програмата за конкурентоспособност.  
Водещ: Т.е. от кога започнахте? ФАР е предприсъединителна програма.  
Красимир Митев: Ами ако не се лъжа това беше преди 5 години, когато за първи път 
кандидатствахме по ФАР и след това с появата на първите, с първите проекти по 
конкурентоспособност ние участвахме и съответно реализирахме по тази програма 4 проекта. 
Междувпрочем да, кандидатствахме и за пети проект от последната сесия по тази програма.  
Водещ: Може ли да направите сравнение между работата по различните проекти? Имаше ли 
подобрение в партньорството ви с администрацията?  
Красимир Митев: Ами в общи линии единственият съществен проблем през първите 4 проекта 
при нас беше единствено факта, че твърде често се променяха някои от нормативните 
изисквания и поради тази причина се налагаше ние да подготвим едни документи, след това във 
времето те да бъдат променяни, но в общи линии не сме имали съществени проблеми. 
Единственото, което също трябва да се добави, че това за съжаление не са проекти, които биха 
могли да отговорят на настоящи, бързи нужди на едно производство.  
Водещ: Те са по-дългосрочни?  
Красимир Митев: Точно така. Т.е. действително (..) обновление на производството, за 
перспективно развитие и въвеждане на нови технологии.  
Водещ: Усетихте ли вече ефекта на първите проекти, които сте реализирали с европейски пари?  
Красимир Митев: Ами естествено новите технологии и новите автоматизирани линии за 
производство, които ние одобрихме първо повишиха нашата производителност, второ 
допринесоха за изпълнение на новите изисквания в производството по (..) и не на последно 
място в общи линии дадоха някои нови, принципно нови решения за технологията на 
производство. Последните две програми ние реализирахме автоматизирани линии за 
управление, които са уникални в нашия бранш и подобни в световен мащаб към момента не са 
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реализирани и това, което е хубаво, че партньор по тези програми беше българска компания. Т.е. 
разработката и реализацията на тези поточни линии беше изпълнена от българска компания.  
Водещ: В сайта на компанията ви пише, че бележите и сериозен ръст в оборота вероятно 
благодарение и на тези програми и проекти. Какви са вашите бъдещи планове?  
Красимир Митев: Ами внедряването на новите автоматизирани линии повиши нашата 
производителност и повиши и нашия капацитет. Към момента само в едно от производствата ни 
за паста за зъби ние имаме капацитет около милион и половина бройки, туби на ден. Това е едно 
от най-големите производства в Европа. Към момента към нашата компания са (..) едни големи 
количества от международна компания и благодарение всъщност на тези инвестиции, които бяха 
направени ние в момента представляваме сериозен интерес за по-големите вериги магазини и 
мултинационални компании, които търсят (..) на своето производство в държави като България, 
които към този момент представляват атракция по повод на по-ниските производствени разходи 
и високото ниво на производство.  
Водещ: И още един въпрос, тъй като приоритет за управляващите у нас, както настоящия 
кабинет така и за предишните, са експортно ориентираните компании. Виждаме, че това е един 
от малкото начини и за по-добри резултати и за икономиката включително.  
Красимир Митев: Само ще ви съобщя за съжаление един такъв факт, извинявайте, че ви 
прекъсвам, значи аз ви съобщих, че ние имаме 6 проекта по европейски програми, 
кандидатствахме със седми проект, който в общи линии касаеше почти същите предходни два 
проекта само машини, които са насочени в друг вид производство.  
Водещ: И какво се случи?  
Красимир Митев: Ами ако досега ние бяхме класирани с точки, които са между 82 и 94 на 
последния проект бяхме оценени с 56,5 и бяхме класирани на 231 място в резервите.  
Водещ: Как си го обяснявате този факт?  
Красимир Митев: Ами смяната на правителството очевидно смени някои от критериите, които 
очевидно не са много обективни. Иначе нямам никакво друго обяснение.  
Водещ: Разбирам ви.  
Красимир Митев: Една компания, която расте, инвестира и в един момент да влоши своите 
показатели и от 90 точки да падне на 46, на 56 е просто смешно.  
Водещ: Аз исках точно това да ви попитам. Реално какви действия очаквате от управляващите 
които и да бъдат те, за да могат да подкрепят експортно ориентираните компании, компаниите с 
потенциал?  
Красимир Митев: Ами първото и най-важно е да не се вмесват в критериите и класирането на 
компаниите, защото компания като нас, която е експортно ориентирана като профил тя изцяло 
покрива тези изисквания на този вид програми. Значи, за да не бъде класирана там има някакво 
вмешателство или по-скоро ще го кажа така, ако не могат да ни помагат поне да не ни пречат.  
Водещ: Да не пречат. Много ви благодаря за този разговор. Красимир Митев с информация за 
ефекта от кандидатстването по европейски програми за развитието на българския бизнес.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 18.06.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 4  
Брой думи: 437  
 
 
Резюме: В България има тотален нормативен хаос по отношения на концесиите, което е довело 
до пропуснати ползи за близо 1 млрд. лв. Това показва проучване на Центъра за 
противодействие на корупцията (БОРКОР). Органът е направил анализ на законите за 
концесиите, за подземните богатства и за устройството на черноморското крайбрежие, както и на 
договори, по които вече са открити нередности. "Няма единен подход към обектите на концесия, 
за което е виновна липсата на законодателство, както и на норми за осъществяването на 
контрол", коментира директорът на БОРКОР Бойко Великов.  
 
Заглавие: Близо 1 млрд. лв. са загубите от лоши концесии  
Подзаглавие: БОРКОР разкри нормативен хаос при раздаването на разрешения за добив на 
подземни богатства, плажове и минерална вода  
Автор: Панайот АНГАРЕВ  
Текст: В България има тотален нормативен хаос по отношения на концесиите, което е довело до 
пропуснати ползи за близо 1 млрд. лв. Това показва проучване на Центъра за противодействие 
на корупцията (БОРКОР). Органът е направил анализ на законите за концесиите, за подземните 
богатства и за устройството на черноморското крайбрежие, както и на договори, по които вече са 
открити нередности. "Няма единен подход към обектите на концесия, за което е виновна липсата 
на законодателство, както и на норми за осъществяването на контрол", коментира директорът на 
БОРКОР Бойко Великов.  
Загубите се дължат най-вече на пропуски в нормативната уредба и липсата на капацитет на 
министерствата и общините да контролират концесионерите. Като пример Великов даде факта, 
че съществува законодателна възможност собствениците на приватизирани дружества да 
придобият без търг и конкурс концесии, които са пряко свързани с дейността им. По този начин 
са предоставени 400-500 находища на подземни богатства. Тук влизат Медет, Челопеч, Елаците, 
плажната ивица към комплексите "Русалка", "Елените", "Дюните", както и част от къмпингите по 
Южното Черноморие. За част от тях са сключени концесионни договори през годините, но все 
още съществуват неуредени контракти, което води до загуби, са отбелязали в проучването си от 
БОРКОР. В самия Закон за концесиите и правилника за прилагането му пък дори липсва правна 
регламентация за начина и принципите на изчисляване на срока на концесията и определянето 
на компенсацията. В момента има и 67 концесии за добив по право, които не плащат 
възнаграждение.  
В Закона за устройство на черноморското крайбрежие липсва задължението да се поддържа 
публичен регистър от регионалното министерство за отдадените на концесия плажове. Това 
според доклада на БОРКОР означава липса на публичност и прозрачност. Пропуски са открити и 
в Закона за водите. Липсва методика, по която да бъде определено концесионното плащане. В 
страницата на Министерството на околната среда и водите се води регистър само за концесиите 
на води, изключителна държавна собственост, но не и за останалите минерални води.  
В доклада се посочва още, че няма единна и координирана политика в областта на 
концесионирането. Липсва централен държавен орган, който да носи отговорност за даването на 
концесия на национално значими обекти. Затова БОРКОР предлага да бъде създадена такъв 
към Министерския съвет. Засега обаче не е ясно какъв ще е резултатът от проучването на 
центъра. Той няма законодателна инициатива, което означава, че единствено правителството 
може да реши да се съобрази ли с доклада на БОРКОР, или не.  
НА МУШКА  
Следващият проект, с който се е заел БОРКОР, е оперативна програма 
"Конкурентоспособност". По неофициална информация от центъра са засекли проект, по който 
са платени близо 2 млн. лв., но нищо не е направено. БОРКОР ще се занимава и с 
лекарствената политика и намаляването на корупцията, както и с фотоволтаиците.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 16.06.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 6  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Експертите от Управляващите органи на оперативните програми "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" - Мустафа Чаушов и Цветан Балевски, 
представиха на конференция в Разград най-важните моменти по приоритетните оси и мерки на 
програмите от новия седемгодишен период.  
 
Заглавие: Експерти представиха в Разград две оперативни програми от новия програмен 
период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Експертите от Управляващите органи на оперативните програми "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" - Мустафа Чаушов и Цветан 
Балевски, представиха на конференция в Разград най-важните моменти по приоритетните оси и 
мерки на програмите от новия седемгодишен период.  
Форумът бе на тема "Новият програмен период 2014-2020", съобщи управителят на Областния 
информационен център Юлиян Данаилов.  
Събитието бе организирано в рамките на третата поредна кампания "Дни на Европа в Разград", 
която Центърът проведе от 11 до 13 юни в общинските центрове Разград, Исперих, Кубрат, Завет 
и Лозница.  
Участие в конференцията взеха представители на местните и регионални власти, бизнеса, 
неправителствения сектор, социално-икономически партньори, учебни заведения, ръководители 
и членове на проектни екипи, медии и граждани.  
В началото на форума, управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов открои важността на 
срещата за навременната подготовка и активно участие на всички заинтересовани в 
предстоящите процедури и схеми за набиране на проектни предложения, първите от които ще 
бъдат обявени след окончателното одобрение на оперативните програми от Европейската 
комисия.  
Приветствие към участниците отправи председателят на Общинския съвет Милена Цанева, 
която подчерта значимата роля на ОИЦ за региона и сподели, че за пореден път е приятно 
изненадана от големия интерес на настоящите и потенциални бенефициенти от областта към 
събитията, повишаващи информираността им относно европейските фондове и програми.  
Тя пожела на всички да разработват и реализират още повече европейски проекти от 
предходния програмен период, за да се възползват в максимална степен от възможностите за 
икономическо и социално развитие, предоставяни от еврофондовете.  
Темите по които дискутираха участниците в конференцията бяха относно за насочеността и 
обхвата на интервенциите, допустимостта на кандидатите, видовете проекти и дейности, които 
ще могат да получат финансова подкрепа от двете оперативни програми, допълни Юлиян 
Данаилов.  
16.06.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 17.06.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Полицаи-и-протестиращи-пред-
президентството_l.a_i.550763_at.1.html  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: По време на Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) при президента 
Росен Плевнелиев, който тече в момента, се очаква да бъде постигнат консенсус и да се  
набележи дата за предсрочни избори.  
 
Заглавие: Полицаи и протестиращи пред президентството  
Подзаглавие: Политическите лидери обсъждат дата за нови избори  
Автор:  
Текст: По време на Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) при президента 
Росен Плевнелиев, който тече в момента, се очаква да бъде постигнат консенсус и да се  
набележи дата за предсрочни избори. В дневния ред следва да бъдат обсъдени и въпросите за 
провеждането на референдум за изборните правила, а също така  
и българската кандидатура за еврокомисар. Пред сградата има засилено полицейско присъствие 
заради събралите се протестиращи.  
На влизане в Президентството лидерите на политическите партии отказаха коментари. 
Единствено лидерът на "Атака" Волен Сидеров обяви, че според него има договорки между БСП 
и ГЕРБ за съставяне  
на ново правителство в този мандат.  
Припомняме, че миналата седмица президентът заяви, че от днешното обсъждане очаква да 
бъде постигнато и съгласие за важните реформи пред България.  
"Визирам "Южен поток", визирам спрените еврофондове по две оперативни програми, които 
могат да станат четири. От ЕК разбирам, че още две оперативни програми са напът да бъдат 
спрени – ОП  
"Транспорт" и ОП "Конкурентоспособност", коментира тогава Плевнелиев.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Полицаи-и-протестиращи-пред-президентството_l.a_i.550763_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Полицаи-и-протестиращи-пред-президентството_l.a_i.550763_at.1.html
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Дата: 17.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16888297  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Изграждането на поточна линия за бутилиране на минерална вода чрез геотермално 
захранване е проектът-победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти“ за област Търговище. Иновативната идея е на Йоанна Андонова, ученичка от XI б на I 
СОУ „Св. Седмочисленици“, съобщи Денислава Атанасова, експерт „Комуникация, информация и 
логистика“ в Областния информационен център.  
 
Заглавие: Ученик е победител в конкурса за младежки проекти за Търговищка област  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на поточна линия за бутилиране на минерална вода чрез геотермално 
захранване е проектът-победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти“ за област Търговище. Иновативната идея е на Йоанна Андонова, ученичка от XI б на I 
СОУ „Св. Седмочисленици“, съобщи Денислава Атанасова, експерт „Комуникация, информация и 
логистика“ в Областния информационен център.  
Разработката е подпомогната от нейния съученик Дилян Димитров. Двамата младежи гостуваха 
днес в Областния информационен център в Търговище, за да получат своите грамоти и 
подаръци. На победителката Йоанна беше връчена и наградата - електронен четец. Тя има и 
право на участие в националния кръг на конкурса.  
Призьорите от страната са поканени на специално събитие в София, на което ще бъде 
оповестен победителят на национално ниво. То ще се състои на 30 юни, в Гранитната зала на 
Министерския съвет.  
В унисон с приоритетите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-
2020) за намаляване на разходите за електроенергия и използването на възобновяеми 
източници младежите предлагат да се захранва поточна линия в цех за бутилиране на вода, като 
се използва хипертермалната характеристика на минерален извор в Търговище, чиято 
температурата е от 46 градуса. Проектът има и обществен фокус, като предвижда изграждането 
на нова инфраструктура, зелени зони и кътове за отдих край минералния извор.  
Младежкият конкурс “Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ е инициатива на мрежата от 28 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16888297
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Дата: 17.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1282184  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Изграждането на поточна линия за бутилиране на минерална вода чрез геотермално 
захранване е проектът-победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти" за област Търговище. Иновативната идея е на Йоанна Андонова, ученичка от XI б на I 
СОУ „Св. Седмочисленици", съобщи Денислава Атанасова, експерт „Комуникация, информация и 
логистика" в Областния информационен център.  
 
Заглавие: Ученик е победител в конкурса за младежки проекти за Търговищка област  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на поточна линия за бутилиране на минерална вода чрез геотермално 
захранване е проектът-победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти" за област Търговище. Иновативната идея е на Йоанна Андонова, ученичка от XI б на I 
СОУ „Св. Седмочисленици", съобщи Денислава Атанасова, експерт „Комуникация, информация и 
логистика" в Областния информационен център.  
Разработката е подпомогната от нейния съученик Дилян Димитров. Двамата младежи гостуваха 
днес в Областния информационен център в Търговище, за да получат своите грамоти и 
подаръци. На победителката Йоанна беше връчена и наградата - електронен четец. Тя има и 
право на участие в националния кръг на конкурса.  
Призьорите от страната са поканени на специално събитие в София, на което ще бъде 
оповестен победителят на национално ниво. То ще се състои на 30 юни, в Гранитната зала на 
Министерския съвет.  
В унисон с приоритетите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (2014-
2020) за намаляване на разходите за електроенергия и използването на възобновяеми 
източници младежите предлагат да се захранва поточна линия в цех за бутилиране на вода, като 
се използва хипертермалната характеристика на минерален извор в Търговище, чиято 
температурата е от 46 градуса. Проектът има и обществен фокус, като предвижда изграждането 
на нова инфраструктура, зелени зони и кътове за отдих край минералния извор.  
Младежкият конкурс "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" е инициатива на мрежата от 28 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1282184
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Резюме: Независимо че предсрочните избори се задават на хоризонта, то пред правителството 
и парламента стоят за разрешаване немалко задачи, които не търпят отлагане. Една от тях - 
емитиране още през юни или в началото на юли на външен дълг, което бе одобрено неотдавна 
от НС.  
 
Заглавие: Какво свърши за година и какво не успя кабинетът "Орешарски"?  
Подзаглавие: Правителството и парламентът следва до последно да са полезни на българския 
бизнес  
Автор: Йосиф Аврамов  
Текст: Независимо че предсрочните избори се задават на хоризонта, то пред правителството и 
парламента стоят за разрешаване немалко задачи, които не търпят отлагане. Една от тях - 
емитиране още през юни или в началото на юли на външен дълг, което бе одобрено неотдавна 
от НС. В средата на юни не успя петият вот на недоверие по фискалната политика. ГЕРБ го 
поиска, независимо че в края на април приходите съставляват 30,5% от планираните, което е 
най-добрият резултат за последните пет години. Според премиера фискалната политика не е 
повод за крайни негативни оценки, тъй като: "фискалните ни показатели са между най-добрите 
измежду 28-те страни членки". Това е валидно както по отношение на държавния дълг, който е 
вторият най-нисък дълг в ЕС след Естония - едва 18,9 %, така и по отношение на бюджетния 
дефицит, който е планиран в Закона за държавния бюджет за 2014 г. - 1,8 %. В него е планиран и 
предстоящият за емитиране външен дълг от 3 млрд лв., от който около половината е за 
погасяване на стар дълг, емитиран по времето, когато министър на финансите бе Милен Велчев. 
Другата половина ще се насочи към разходната част на бюджета.  
Вдигането на много шум  
около предстояща дългова емисия на международните финансови пазари по принцип е вредно и 
опасно, но не и за българската опозиция, която за пореден път показа, че действа национално 
безотговорно. На заседанието на бюджетната комисия в НС, когато се разглеждаше този заем, 
присъстваше цялата парламентарна група на ГЕРБ, предвождана от своя първи зам.-
председател и бивш министър на вътрешните работи Цветанов. Някои депутати се държаха като 
на футболен мач и след всяко изказване имаше дюдюкания, освирквания и неприлични възгласи.  
За спешно разрешаване са някои текущи въпроси по отношение на оползотворяването на 
еврофондовете, тъй като периодът в средата на годината съвпада с тяхното съгласуване с ЕК. 
Независимо че България бе сред първите, която предостави Споразумението за партньорство за 
официални преговори с Европейската комисия, то бе върнато с препоръки, по които следва 
екстрено да се направят необходимите доуточнения и да се отстранят бележките от ЕК. Налице 
са и някои успехи при работата с еврофондовете, като:  
- Спасени бяха около 500 млн. лв от ЕС, тъй като при идентифициран риск през май 2013 г. от 
автоматично освобождаване на 272 млн. евро, то в края на декември 2013 г. загубите са 
намалени до 35 млн. евро.  
- За първи път правителството разработи Стратегия за развитието на Северозападна България. 
Тя ще се финансира със средства на ЕС през програмен период 2014-2020 г. с оглед 
възстановяване развитието на най-изостаналия регион в Европа.  
- МС одобри оперативните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни 
фондове, за новия програмен период, както и нормативните актове, необходими за тяхното 
прилагане. Те бяха изпратени на ЕК за одобрение.  
- В известна степен бе преодоляно забавянето на изпълнението на предварителните условия за 
усвояването на европейски средства за периода 2014-2020 г. по сектори. В сравнително кратки 
срокове с участието и на неправителствения сектор бяха разработени и приети стратегии за 
периода 2014 - 20120 г. - за развитие на електронното управление в Република България, 
развитие на държавната администрация и насърчаване на развитието на малките и средни 
предприятия.  
- Постигнато бе средният дял на изпълнение на оперативните програми от бюджета към май 
2014 г. да е 54,36%, което е сериозен напредък в сравнение с постигнатото преди една година. 
То обаче е все още недостатъчно и е налице вероятност в края на 2015 г. България да не е в 

http://www.duma.bg/node/79638
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състояние да изпълни между 20 и 30% от предвидените средства за програмен период 2007-2013 
г. В крайна сметка, независимо от постигнатите частични успехи при  
работата с европрограмите  
бяха спрени напълно средствата по ОП "Околна среда" и частично по ОП "Регионално развитие". 
Официален говорител на ЕК опроверга празнословието на президента, че е предстоящо 
спирането на средствата по ОП "Транспорт" и ОП "Конкурентоспособност". МОСВ взе 
необходимите мерки и остава да се надяваме, че ще се изпълнят очакванията за отблокиране на 
евросредствата по ОП "Околна среда".  
В оставащите не повече от два-три месеца до края на работата на правителството и на 
парламента е възможно да бъдат приети важни за малкия и средния бизнес законопроекти 
(повечето от тях са изготвени, а някои са в НС и са разгледани от комисиите му). Сред тях са: за 
защита на конкуренцията; за управление на държавната собственост и на държавните 
предприятия; за иновациите; за личния фалит; за улесняване на сливанията и придобиванията 
на задлъжнели компании и за по-гъвкаво "изчистване" на дълговете им; за облекчаване на 
водената отчетност от МСП по КТ, във връзка с безопасните и здравословните условия на труд.  
За цялата 2013 г. ръстът на БВП е 0,9 на сто. За първото тримесечие на 2014 г. е отчетен ръст на 
БВП от 1,2%. През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна 
номинално едва с 2,3% на годишна база, а реалният ръст е 4,8%. В частния сектор средната 
месечна работна заплата реално нарасна с 3%. За първото тримесечие на 2014 г. индексът на 
промишленото производство се повиши с 3,6% на годишна база, а продажбите нараснаха с 5,1%. 
Благодарение на този крехък икономическия растеж през първото тримесечие на 2014 г. са 
разкрити 39 100 нови работни места. Това обаче е крайно недостатъчно и на България е 
необходим ръст от над 3% от БВП, за да догони поне някои от останалите страни от ЦИЕ, членки 
на ЕС, и да се "откъсне" от незавидното последно място по равнище на доходите в ЕС.  
Независимо че в управленската програма на Министерския съвет  
бяха изведени с приоритет  
спешни стабилизационни мерки в икономиката, както и повече политики в социалната сфера, то 
в българската икономика и в обществото ни, не се почустваха видими изменения в посока на 
подобрение на бизнессредата и най-вече по отношение на увеличение на доходите. Това е 
свързано и с вътрешното потребление, което е на рекордно ниско ниво. В някои области като 
Сливен и Кърджали НСИ неотдавна оповести, че е налице понижение на доходите с няколко 
десетки лева, в сравнение се тези от преди няколко години! Същевременно в банките са вложени 
близо 41 млрд. лв. спестявания на населението, което предпочита да получава известна 
неголяма лихва за това, а не да ги инвестира.  
За една година управление правителството отчита:  
- известно намаляване на административни тежести, което в резултат на изпълнението на 
мерките в периода юли-декември 2013 г. води до спестяване на близо 124 млн. лв. годишно на 
бизнеса. Планираните за реализиране до края на 2014 г. мерки ще намалят административната 
тежест с още около 100 млн. лв. годишно;  
- въведена бе строга отчетност на процеса по възстановяване на ДДС и акцизи. МФ отчита, че 
към края на май 2014 г. невъзстановеният данъчен кредит е на безпрецедентно ниското ниво от 
около 180 млн. лв.;  
- държавата възстанови задълженията си към бизнеса, които правителството на ГЕРБ бе 
забавило;  
- с приемането на промените в ЗОП, стартира най-амбициозната антикорупционна реформа в 
обществените поръчки, което остава да се проследи на практика, след обнародването на новия 
Правилник за прилагане на ЗОП и влизането му в сила на 01.07.2014 г.;  
- по отношение на проведената нова политика за насърчаване на външната търговия и 
подпомагане на бизнеса в навлизането на нови пазари, резултатите могат да се определят като 
спорни, тъй като има намаляване на износа през първото тримесечие на 2014 г.;  
- подготвена е Национална програма за насърчаване на индустрията и в тази връзка за първи 
път е заделена значителна сума (20 млн. лв.) за иновации. Това несъмнено е постижение, но 
новата политика на реиндустриализация на икономиката не се дискутира в достатъчна степен с 
бизнеса;  
- започна процес на ребалансиране на енергийната система. Резултатите са спорни, тъй като 
дълговете на НЕК са все още твърде големи;  
- стартира известна промяна в подхода към регионалната политика и бюджетирането й. 
Пренасочиха се част от ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с 
висока безработица. Това се осъществи чрез Публичната инвестиционна програма и независимо 
от протестите на кметовете на някои големи общини като Пловдив, то този подход е правилен. 
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Около 540 млн.лв. получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за 
страната, а други 140 млн. лв. се отделиха за образованието.  
Частично стартира първият етап  
на електронното правителство чрез въвеждане на нови 500 електронни услуги и нова 
институционална система за електронно управление, но това е само "добро начало";  
- бяха въведени и някои мерки за пресичане на контрабандата с храни, но не бе преустановен 
вноса им от Гърция и Румъния, където субсидиите за плодове и зеленчуци са по-високи от 
българските. Налице е нелегален внос и от Турция и Македония;  
- незначително бяха увеличени минималният и максималният размер на пенсиите. Средният 
месечен размер на изплатените пенсии реално нарасна с 12,3%, но равнището им е твърде 
ниско и то изостава значително от средното в ЕС. Възстановено бе т. нар. швейцарско правило, 
в резултат на което от 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени с 2,7 на сто.  
- Налице е слабо редуциране на равнището на безработица с около 0,8% и за първото 
тримесечие на 2014 г. то е 13%, а преди една година, нивото й бе 13,8 %. През 2013 г. има 
известен ръст на коефициента на икономическа активност с 1,3%. За периода юни 2013 - април 
2014 г. в реалната икономика (или в т. нар. несубсидирана заетост) започнаха работа 213 578 
безработни лица, но други - останаха без работа след затварянето (частично или напълно) на 
големи заводи в Търговище, Ихтиман и др.  
Мисията на МВФ, която бе в София в началото на юни, изрази позиция, че: "рисковете относно 
предвидените в държавния бюджет приходи тази година остават значителни, особено поради 
дефлацията". Изразяват се и тревоги относно натиска от страна на разходите, което вероятно ще 
се наложи правителството да "ореже" някои разходи и да задейства буферите в бюджета. 
Фондът обръща специално внимание на нарастващите дългове на държавните компании, 
особено на тези в сектор "Енергетика". Вътрешната политическа несигурност в България и 
продължаващите проблеми в страни, ключови търговски партньори на България от еврозоната, 
представляват основни рискове пред прогнозата за ръста тази година според МВФ. Фондът 
очаква икономическият растеж у нас през 2014 г. да се повиши до 1,6% от БВП.  
Вътрешната политическа несигурност  
бе и основната причина кредитната агенция "Стандарт енд Пуърс" за първи път от началото на 
финансовата криза да намали кредитния рейтинг на България. От ВВВ дългосрочният рейтинг на 
страната в национална и в чуждестранна валута бе намален с една степен и вече е ВВВ-, а 
краткосрочният от А-2 бе понижен на А-3, като перспективата остава стабилна. Муудис и Фитч не 
са разглеждали кредитния ни рейтинг все още. Според министър Чобанов основна причина за 
това решение също е политическата нестабилност. Намалението на рейтинга е на фона на 
положителното развитие на пазара на труда у нас, подкрепено и от нарастването на реалната 
средна работна заплата с 4,2%. Увеличението на тези два показателя доведоха до повишаване 
на индикатора на потребителското доверие, който през април 2014 г. достигна най-високата си 
стойност от средата на 2007 г.  
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Източник: www.kvorum-silistra.info  
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Резюме: На официално събитие за представяне на резултатите в конкурса "Бизнесмен 
Европеец", бяха отличени и наградени фирми-бенефициенти, които успешно са реализирали 
свои проекти с европейско финансиране. Инициатор и организатор бе Областният 
информационен център в Силистра, а домакин - Община Силистра.  
 
Заглавие: ОИЦ-Силистра и Община Силистра отличиха победителите в конкурс 
„Бизнесмен европеец“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На официално събитие за представяне на резултатите в конкурса "Бизнесмен Европеец", 
бяха отличени и наградени фирми-бенефициенти, които успешно са реализирали свои проекти с 
европейско финансиране. Инициатор и организатор бе Областният информационен център в 
Силистра, а домакин - Община Силистра.  
Конкурсът има за цел да популяризира добрите практики от изпълнени проекти на бизнеса от 
област Силистра, както и да привлече вниманието на тези, които все още се колебаят относно 
възможностите за финансиране на своите бизнес идеи от Европейските фондове.  
Г-жа Денка Михайлова, заместник кмет "Хуманитарни дейности" на Община Силистра, поздрави 
победителите и връчи плакети на представителите на отличените фирми, които се състезаваха в 
три категории. Обективни критерии определиха класирането - на база реално инвестирани 
средства по успешно приключили проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г., 
информация за тях е налична в публичния модул на ИСУН (Информационна система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС).  
Първите две категории са за направени инвестиции в материални активи и човешки капитал, по 
схеми на Оперативните програми "Развитие конкурентоспособността на българската 
икономика" (ОПРКБИ) и "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), които са били най-
атрактивни за бизнеса - най-много фирми са реализирали проекти по тях. Това са мерките 
"Технологична модернизация в МСП" по ОПРКБИ и "Безопасен труд" по ОПРЧР. В третата 
категория попадат предприятия, допринесли за развитието на бизнеса на територията на 
областта, инвестирайки европейски средства.  
НАГРАЖДАВАНЕ  
Категория "Европейски инвестиции в ново оборудване"  
1-во място - "ХРОМ" АД - проект "Технологично развитие, оптимизация и модернизация - пътят 
на "ХРОМ" АД към нови продукти и пазари" - обща стойност 993 хил. лв.;  
2-ро място - "СИЛОМА" АД - проект "Повишаване конкурентоспособността на "Силома" АД 
гр.Силистра чрез инвестиции за модернизиране и обновление на производственото оборудване" 
- обща стойност 570,7 хил. лв.;  
3-то място - ЕТ "НИК ПЛАСТИК - ВАЛЯ ПЕТРОВА" гр.Тутракан - проект "Инвестиции в нови 
технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и 
реорганизиране на производственият процес за ЕТ "Ник Пластик - Валя Петрова" - обща 
стойност 378,7 хил. лв.  
Категория "Безопасни европейски условия на труд"  
1-во място - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр.Силистра - проект "Подобряване 
условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности във "ВиК"ООД-Силистра" - обща 
стойност: 167,8 хил. лв.;  
2-ро място - "БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД (община Тутракан) - проект "Да подобрим заедно 
работната среда в "Брезентови изделия"АД" - обща стойност: 110,1 хил. лв.;  
3-то място - "ЖОАН" ЕООД - проект "Подобряване на условията на труд във фирма "Жоан" 
ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за 
управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на 
работната среда" - обща стойност: 106,5 хил.лв.  
Категория "Принос" - "Първи европейски бизнес-проект в област Силистра"  
1-во място - "КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ" ООД - проект "Компютърни и офис системи" 
ООД - конкурентоспособно дружество на IT пазара в регион Долен Дунав;  
Категория "Принос" - "Външна фирма-инвеститор в Силистра"  

http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=6978
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2-ро място - "НАЙС 2002" ЕООД - проект: "Повишаване конкурентоспособността на "НАЙС" 2002 
ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология - CNC-струг";  
Категория "Принос" - "Успешно сътрудничество между бизнес и НПО"  
3-то място - Фирма: "СТРОЙПРОЕКТ" ООД - партньор на НПО: Център за професионално 
обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) - проект "Повишаване на 
адаптивността и квалификацията на заетите лица в "Стройпроект" ООД" - Силистра.  
Още 4 фирми получиха грамоти за успешното приключване на своите проекти - "СОЛАРИС" 
ООД, "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД, "АБВ КОНСУЛТ" ЕООД и "ДЖЕНИ СТИЛ" ЕООД.  
След подписано споразумение между Община Силистра, като бенефициент по проекта за 
създаване и функциониране на Областен информационен център-Силистра, и Управляващия 
орган на Оперативна програма Техническа помощ, дейността на центъра е продължена с нови 11 
месеца - до юни 2015 г. Предстоят нови информационни кампании за запознаване на настоящи и 
бъдещи бенефициенти с Оперативните програми, по които ще може да се кандидатства за 
финансиране до 2020 г.  
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Дата: 17.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 17  
 
 
Резюме: Проведе се Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проведе се Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 17.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 453  
 
 
Резюме: От управляващия орган на ОП "Техническа помощ" ни увериха, че до края на другата 
седмица ще имаме подписан анекс за продължаване дейността на центъра, обяви на 
пресконференция Данаил Данчев - ръководител на проекта: "Европейски информационен център 
- Шумен". Най-често задаваните въпроси от посетителите в ОИЦ са по проекта "Енергийно 
обновяване на българските домове", актуални процедури за кандидатстване по ОП "Развитие на 
човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дейността на ОИЦ-Шумен ще продължи до юни 2015г.  
 
Предстои обявяването на конкурси за експерти в центъра  
 
От управляващия орган на ОП "Техническа помощ" ни увериха, че до края на другата седмица 
ще имаме подписан анекс за продължаване дейността на центъра, обяви на пресконференция 
Данаил Данчев - ръководител на проекта: "Европейски информационен център - Шумен". Той 
уточни, че веднага след получаването на анекса ще бъдат обявени и конкурси за попълване на 
овакантените към момента позиции в центъра - за експерт "Комуникация, информация и 
логистика" и за експерт "Информационно обслужване". За почти едногодишното продължаване 
на дейността на ОИЦ - Шумен, ще бъдат осигурени около 110 хил. лв., като 30% от средствата са 
за обезпечаването на общи инициативи, планирани от мрежата от 28 информационни центъра. С 
новия анекс, ОИЦ - Шумен ще се снабди с мобилен щанд за приемни на открито, допълнително 
обзавеждане и ще заложи на по-агресивна медийна кампания. Предстои и отпечатването на 
тематични издания - за значими проекти в сферата на туризма и социалните дейности в община 
Шумен. Каталозите ще бъдат преведени на два езика, като по този начин проектите ще бъдат 
популяризирани и сред чуждестранни посетители и гости на града. Ръководителят на проекта 
даде много добра оценка за работата на центъра досега и благодари на управителят на ОИЦ за 
положените усилия. За времето от създаването си в началото на 2012г. досега, ОИЦ - Шумен е 
реализирал общо 121 информационни събития, като 54 от тях са проведени в деветте общини на 
област Шумен. От 15 на 22 души се е увеличил средния брой на посетителите в събитие в 
периода 2012-2014г. Най-успешната от 6 - те кампании на центъра до момента е тази за 
електронното подаване и електронното отчитане на проекти, отбеляза управителят на ОИЦ-
Шумен Галина Минчева. Тя поясни, че кампанията е проведена със съдействието на 
администрацията на Министерски съвет. От създаването си през 2012г. досега за информация 
на място в ОИЦ са дошли над 1300 души, като средният брой на посетителите за месец нараства 
от 31 на 64 към м. юни, т.г. Най-често задаваните въпроси от посетителите в ОИЦ са по проекта 
"Енергийно обновяване на българските домове", актуални процедури за кандидатстване по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". През първото полугодие на 2014г. ОИЦ е посетен от 323 души - приблизително 
толкова, колкото е бил броят на посетителите за цялата първа година на ОИЦ. Галина Минчева 
благодари на партньорите, подпомагали ОИЦ - Шумен през годините - Териториалното 
статистическо бюро, Областната и общинската администрации, на РБ "Стилиян Чилингиров" и ХГ 
"Елена Карамихайлова". С тези институции ОИЦ е реализирал съвместни кампании. Експертна 
подкрепа, центърът е получил в работата си и от Управляващите органи на ОП "Регионално 
развитие", "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда" и Министерството на образованието 
и науката.  
(6 снимки)  
 

https://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 17.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/groups/287680148002611/  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: В унисон с приоритетите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
(2014-2020) за намаляване на разходите за електроенергия и използването на възобновяеми 
източници младежите предлагат да се захранва поточна линия в цех за бутилиране на вода, като 
се използва хипертермалната характеристика на минерален извор в Търговище, чиято 
температурата е от 46 градуса. Проектът има и обществен фокус, като предвижда изграждането 
на нова инфраструктура, зелени зони и кътове за отдих край минералния извор.  
 
Заглавие: УЧЕНИК Е ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на поточна линия за бутилиране на минерална вода чрез геотермално 
захранване е проектът-победител в младежкия конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти“ за област Търговище. Иновативната идея е на Йоанна Андонова, ученичка от XI б на I 
СОУ „Св. Седмочисленици“. Разработката е подпомогната от нейния съученик Дилян Димитров. 
Двамата младежи гостуваха днес в Областния информационен център в Търговище, за да 
получат своите грамоти и подаръци. На победителката Йоанна беше връчена и наградата - 
електронен четец. Тя има и право на участие в националния кръг на конкурса.  
 
Призьорите от страната са поканени на специално събитие в София, на което ще бъде 
оповестен победителят на национално ниво. То ще се състои на 30 юни, в Гранитната зала на 
Министерския съвет.  
 
В унисон с приоритетите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-
2020) за намаляване на разходите за електроенергия и използването на възобновяеми 
източници младежите предлагат да се захранва поточна линия в цех за бутилиране на вода, като 
се използва хипертермалната характеристика на минерален извор в Търговище, чиято 
температурата е от 46 градуса. Проектът има и обществен фокус, като предвижда изграждането 
на нова инфраструктура, зелени зони и кътове за отдих край минералния извор.  
 
Младежкият конкурс “Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти” е инициатива на мрежата от 28 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България.  
 

https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

