
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

11 юли 2014 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/7

/2
0

1
4

 

Медиен мониторинг 
11 юли 2014 

Съдържание                                                                                                
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................3 

Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................4 

Няма намерена информация. ..........................................................................................................4 

 
Национални печатни медии ...................................................................................................................5 

Източник: в. Труд ...............................................................................................................................5 

Заглавие: 100-годишна фирма снабдява Bosch .............................................................................5 

 
Източник: в. Капитал Daily ................................................................................................................7 

Заглавие: Кабинетът одобри мецанин фонда по JEREMIE ...........................................................7 

 
Регионални печатни медии ....................................................................................................................8 

Източник: в. 100 вести, Габрово .......................................................................................................8 

Заглавие: "Български пощи" работи върху киберсигурността на мрежите си .............................8 

 
Периодични печатни издания ................................................................................................................9 

Няма намерена информация. ..........................................................................................................9 

 
Интернет издания и социални мрежи ................................................................................................ 10 

Източник: www.focus-news.net ....................................................................................................... 10 

Заглавие: Лиляна Павлова: Строителният бранш има готовност да се предприемат 
протестни действия от вторник ..................................................................................................... 10 

 
Източник: www.investor.bg .............................................................................................................. 11 

Заглавие: Строителният бранш чака около 1 млрд. лева от държавата и общините ............. 11 

 
Източник: www.darikfinance.bg ....................................................................................................... 13 

Заглавие: По-добро финансиране за бизнеса ............................................................................. 13 

 
Източник: www.frognews.bg ............................................................................................................ 16 

Заглавие: Л. Павлова: Строителният бранш има готовност за протести ................................. 16 

 
Източник: www.44paralel.com ......................................................................................................... 17 

Заглавие: В Белоградчик се проведе обучение от Областния информационен център......... 17 

 
Източник: www.dariknews.bg .......................................................................................................... 18 

Заглавие: Е. Стоев: Провалът на управлението е завладял всички сектори ........................... 18 

 
Източник: www.regal.bg .................................................................................................................. 19 

Заглавие: IT пазарът в България продължава възхода си ......................................................... 19 

 
Източник: www.24chasa.bg ............................................................................................................. 20 

Заглавие: Строители: Държава и общини не плащат, ще спираме обекти .............................. 20 

 
Източник: www.livenews.bg............................................................................................................. 21 

Заглавие: Лиляна Павлова предупреди за нови протести от строителите .............................. 21 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/7

/2
0

1
4

 

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.7.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

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

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.07.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 33  
Брой думи: 840  
 
 
Резюме: Сложни метални отливки, произведени в старозагорски завод със 100-годишни 
традиции, заливат световния пазар и зареждат складовете на фирми като Bosch. Пак от там 
излизат изящни осветителни стълбове, които се издигат край булевардите на оживените 
марокански градове.  
 
Заглавие: 100-годишна фирма снабдява Bosch  
Подзаглавие:  
Автор: Иван СЛАВОВ  
Текст: Сложни метални отливки, произведени в старозагорски завод със 100-годишни 
традиции, заливат световния пазар и зареждат складовете на фирми като Bosch. Пак от там 
излизат изящни осветителни стълбове, които се издигат край булевардите на оживените 
марокански градове.  
Благодарение на иновациите и инвестициите през последните години леярният завод "Прогрес" 
се превърна в лидер на Балканския полуостров при производството на висококачествени 
технически отливки от сив и сферографитен чугун. Клиенти на предприятието са 
световноизвестни фирми от областта на хидравликата, енергетиката, автомобилната и 
тракторната промишленост. Там се произвежда едни от най-сложните отливки за 
световноизвестни фирми като Bosch Rexroth Group, Danfoss, Interpump Hydraulics и Casappa. 
Работи сей за традиционните партньори на вътрешния пазар като казанлъшкия завод "М+С 
Хидравлик" и "Капрони".  
В същото време не се изоставя и традиционното производство на атрактивни декоративни 
елементи като осветителни стълбове, градински пейки и чешми.  
"Сега месечно предприятието прави по 800 тона продукция, но всичко това е свързано с много 
високо технологично производство, както и с постоянни инвестиции в оборудване, в софтуерни 
продукти и в обучение на специалистите", казва изпълнителният директор на "Прогрес" инж. 
Славин Янакиев. Той признава, че преди да се решат да преминат в производството на 
висококачествени продукти, са достигали и 1200 тона продукция на месец, но пък оборотът е 
бил доста по-нисък от сегашния. Освен това конкуренцията в ниския клас е голяма, особено от 
страна на Китай.  
"Решихме да вдигнем нивото и да се борим с малък кръг от фирми, които могат да си позволят 
това качество", казва Янакиев. Това издига старозагорската леярна до световно ниво.  
В "Прогрес" непрекъснато се наливат средства в иновации и подобряване на производството. 
Сред водещите звена, отговорни за прогреса, са проектантите. От близо 6 години техният 
отдел работи с модерни софтуерни продукти като SolidWorks. С тях конструкторите спестяват 
часове работа над чертежите и по-лесно осъществяват творческия процес по създаването на 
новия продукт. Благодарение на новите технологии изящните улични стълбове, с красиви 
дейтайли, както и механичните отливки с всевъзможни сложни елементи могат да се видят 
триизмерно, чрез специалните 3D програми и машини, които използват в предприятието.  
"Без добри инженери не може, защото всеки клиент идва с конкретна поръчка за продукт, който 
ние трябва да осъществим. Новите технологии позволяват по-лесно и бързо да визуализираме 
идеите си, да намерим адекватни решения при отливките със сложни конфигурации, с което 
скъсяваме пътя до крайния продукт", коментира изпълнителният директор на "Прогрес". В 
момента се работи и по три европейски проекта. Най-големият е по програма 
"Конкурентоспособност" за 1,5 млн. евро и вече е пред приключване. Благодарение на него 
са купени нови екологични пещи за топене за чугун и инсталации за рециклиране на отработени 
леярски смеси. С новите съоръжения ще се намали и годишният разход за електроенергия в 
предприятието.  
"Няма година, в която да не отделим за инвестиции поне 1 млн. лв., за миналата година тези 
средства надхвърлиха 3 млн. лв.", обяснява Янакиев. Той е начело на завода от 2003 г., но 
работи в него от 1996 г. - първоначално като конструктор, минава през длъжности като 
началник отдел, технически директор и така до управленското място. фирмата се гордее и със 
100-годишната си история. Предприятието е основано през далечната 1913 г. и още оттогава 
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носи това име. В началото производството е било насочено предимно към дребното 
машиностроене като изработка на помпи за поливане и за пожарни коли, преси за грозде и 
други подобни съоръжения, свързани с тогавашния поминък. През 1945 година фирмата е 
одържавена, а през 1996 г. е приватизирана от холдинг "Загора", част който е и досега.  
"През миналата година предприятието е отчело оборот от 24 млн. лв., а през тази предвиждаме 
ръст около 15%", обяснява изпълнителният директор. В момента в завода работят 480 души, 
като 100 от тях са назначени през последната една година.  
Янакиев признава, че фирмата дължи успеха си на специалистите и работниците. "Самите те 
имат желание да се обучават и да са на ниво", хвали служителите си изпълнителният директор. 
Сред тях е и 26-годишният старозагорец Георги Гайдаров. Преди година и половина започнал 
работа в завода по програма "Ново начало" за осигуряване на стаж на млафирма "Прогрес" 
разчита на младите си кадри и не си е позволявала съкращения дори в най-жестоките месеци 
на финансовата криза, разказва пред "Труд" управителят Славин Янакиев. ди специалисти.  
В "Прогрес" държат на работниците си, но през последните години най-сериозният проблем е с 
набирането на обучени кадри. "За съжаление все по-малко младежи се обучават за стругари, 
фрезисти, заварчици, шлосери, настройчици на ЦПУ-машини, а именно от такива имаме 
нужда", споделя Янакиев, затова и фирмата залага на обучение на своите кадри.  
Заплатата на работниците в "Прогрес" е над средната в бранша. Отделно за всички е осигурено 
безплатно хранене, имат допълнително здравно осигуряване и дори ведомствен лекарски и 
зъболекарски кабинет, където се грижат за тях напълно безплатно. Изпълнителният директор 
разказва, че дори в пика на кризата не си позволили никакви съкращения.  
През 2008-2009 г. поръчките спадат рязко. Имахме месеци с оборот по-малък от фонд "Работна 
заплата", спомня си Янакиев. Тогава се налага да теглят кредити, за да плащат 
възнагражденията на работниците. Излизат от положение, като залагат в друг сегмент на 
производството, а именно на атрактивните декоративни отливки, като стълбове за осветителни 
тела, градинско и парково обзавеждане и други.  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,12  
Брой думи: 459  
 
 
Резюме: След над двегодишно забавяне скоро може да заработи мецанин фондът по 
евроинициатива JEREMIE. Кабинетът одобри в сряда споразумението между правителството, 
Европейския инвестиционен фонд и "Джереми България", с което се дава зелена светлина на 
инвестиционната схема за 60 млн. евро. Това одобрение се чакаше почти година, след като 
преди това фондът намери допълнителния частен капитал, изискван, за да стартира дейност.  
 
Заглавие: Кабинетът одобри мецанин фонда по JEREMIE  
Подзаглавие: Той ще е с 60 млн. евро капитал и ще инвестира в малки и средни български 
компани  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: След над двегодишно забавяне скоро може да заработи мецанин фондът по 
евроинициатива JEREMIE. Кабинетът одобри в сряда споразумението между правителството, 
Европейския инвестиционен фонд и "Джереми България", с което се дава зелена светлина на 
инвестиционната схема за 60 млн. евро. Това одобрение се чакаше почти година, след като 
преди това фондът намери допълнителния частен капитал, изискван, за да стартира дейност.  
Трудният път дотук  
Фондът ще се управлява от Bulgaria Mezzanine Capital -съвместно дружество между 
австрийското Growth Capital Partners AG (GCP) и българското Rosslyn  
Capital Partners (RCP).  
GCP е създадено от основателите на австрийската инвестиционна компания Mezzanine 
Management Central Europe, която е и сред най-големите в нишата си в Централна и Източна 
Европа. RCP пък е българска инвестиционна компания, създадена и управлявана от опитни 
инвестиционни мениджъри като Иво Евгениев, Спас Шопов и др.  
Тe бяха избрани да управляват мецанин фонда през есента на 2011 г. Половината от ресурса 
му бе осигурен от парите по евроинициатива JEREMIE, а останалата част трябва да бъде 
осигурена от избраните фонд мениджъри. Заради трудната икономическа среда набирането на 
частен капитал се забави известно време. След като обаче бе намерен, забавянето по 
действителния старт на фонда дойде и по линия на последните правителства, които трябваше 
финално да одобрят споразуменията между държавата, фонд мениджърите и частните 
инвеститори във фонда.  
"Проведохме дълги и ползотворни преговори с Европейската инвестиционна банка, с 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и с Черноморската банка за търговия 
и развитие (ЧБТР). В резултат 40 - 50 малки и средни фирми ще могат да финансират свои 
проекти от фонда на "Джереми България", представлявано от ЕИФ, ЕБВР и ЧБТР", заяви в 
официално съобщение по темата вицепремиерът Даниела Бобева, след като в сряда 
кабинетът одобри финалното споразумение между страните, участващи във фонда. ЕБВР и 
ЧБТР са сред основните частни инвеститори във фонда.  
"Малките и средните фирми в България скоро ще могат да се възползват от нов финансов 
инструмент", казва още тя в официалното съобщение и допълва, че вече има внесени проекти, 
които чакат финансиране от фонда. Преди това да се случи обаче, следва икономическият 
министър да подпише споразумението за фонда и то да бъде ратифицирано от парламента, 
преди Народното събрание да се разпусне.  
Кого ще финансира фондът  
Мецанин фондът ще инвестира в малки и средни за българската икономика компании, които 
имат приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. Вложението на проект ще е между 2 млн. и 5 
млн. евро. Самото финансиране ще е хибридно между дълг и капитал, затова се казва 
мецанин, като ще е както за разширяване на бизнеса, така и за покупка, изграждане и 
преструктуриране на компаниите. Както коментира през есента управляващият директор от 
Mezzanine Management Никлас Пихлер, целта на фонда ще е да инвестира в малки и средни 
предприятия в страната с оперативна печалба от 2 млн. до 4-5 млн. евро.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.07.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 1,2  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: "Български пощи" ЕАД работи върху повишаване на надеждността на предлаганите от 
компанията електронни услуги като участва в разработването на проект, свързан с 
киберсигурността, съобщи Дора Цветкова от пресцентъра на дружеството. Работата е свързана 
с участието на специалистите по информационни и комуникационни технологии в шестия 
конкурс за проекти по "Подкрепа за ИКТ политики" по рамковата програма на ЕК 
"Конкурентоспособност и иновации". "Направлението "Киберсигурност" е насочено към 
разработка и внедряване на иновативен програмен продукт за борба с паразитен софтуер от 
тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на 
компютъра без знанието на неговия собственик - обясни Дора Цветкова.  
 
Заглавие: "Български пощи" работи върху киберсигурността на мрежите си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Български пощи" ЕАД работи върху повишаване на надеждността на предлаганите от 
компанията електронни услуги като участва в разработването на проект, свързан с 
киберсигурността, съобщи Дора Цветкова от пресцентъра на дружеството. Работата е свързана 
с участието на специалистите по информационни и комуникационни технологии в шестия 
конкурс за проекти по "Подкрепа за ИКТ политики" по рамковата програма на ЕК 
"Конкурентоспособност и иновации". "Направлението "Киберсигурност" е насочено към 
разработка и внедряване на иновативен програмен продукт за борба с паразитен софтуер от 
тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на 
компютъра без знанието на неговия собственик - обясни Дора Цветкова.  
Проектът е за изграждане на "Съвременен център за киберзащита" (Advanced Cyber - Defense 
Center) или ACDC и е на обща стойност от 15 538 831 евро със срок на изпълнение от 30 
месеца. В него участват 28 компании от 14 страни-членки на ЕС, а "Български пощи" ЕАД 
единствена от България е подписала договор с ЕК за изпълнението му.  
Според Цветкова със своята иновативност и мащабност проектът ACDC няма аналог в 
България. Цветкова отбеляза още, че предвид критичността на ИТ-инфраструктурата на 
"Български пощи" ЕАД от гледна точка на лични данни, възможни нерегламентирани 
финансови транзакции с тях и други киберзаплахи, целта на проекта е да се елиминират 
подобни възможности и да се опазят личните данни в базите данни на компанията.  
Участието на "Български пощи" ЕАД в този проект е на стойност 360 700 евро, като 50 процента 
от сумата е безвъзмездна финансова помощ от ЕК, а останалите са собствен финансов принос. 
"Като лидер за страната на тази иновативна стратегия "Български пощи" ЕАД ще инвестират в 
проекта с участието на висококвалифицирани специалисти от дирекциите "Сигурност" и ИКТ 
със собствени финансови средства от паричния поток на компанията за следващите две и 
половина години, както и с привличане на инвестиции от администрацията на Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, принципал на "Български пощи" 
ЕАД, от институции в лицето на Националния център за действие при инциденти в 
информационната сигурност "CERT -България" и други потенциални участници в целевата 
група на пилотния проект" - уточниха от пресцентъра на компанията.  
09.07.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 10.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/10/1941863/lilyana-pavlova-stroitelniyat-bransh-
ima-gotovnost-da-se-predpriemat-protestni-deystviya-ot-vtornik.html  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: София. Вчера имахме среща с Камара на строителите, със строителния бранш, които 
имат готовност, ако до понеделник не получат желаната от тях среща съвместно с 
Националното сдружение на общините, с правителството за решаване на проблемите, от 
вторник да се предприемат необходимите протестни и всякакви други действия, които да 
алармират ситуацията.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Строителният бранш има готовност да се предприемат 
протестни действия от вторник  
Подзаглавие:  
Автор: Яница ТАНЕВА  
Текст: София. Вчера имахме среща с Камара на строителите, със строителния бранш, които 
имат готовност, ако до понеделник не получат желаната от тях среща съвместно с 
Националното сдружение на общините, с правителството за решаване на проблемите, от 
вторник да се предприемат необходимите протестни и всякакви други действия, които да 
алармират ситуацията. Това каза на брифинг в парламента народният представител от ПГ на 
ГЕРБ Лиляна Павлова, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Вече има 1 милиард 
неразплатени на фирми, на бизнес, на работници за последните месеци”, заяви Павлова. 
„Освен природните бедствия, с които видимо управляващите не могат да се справят, 
управляващите са едно природно бедствие, което доведе до апокалипсис в системата на 
еврофондовете. Имаме 3 милиарда, които са под риск. Те са от европейската солидарност и не 
могат да достигнат до българските граждани, до българския бизнес, благодарение на 
безхаберието, некомпетентността и абсолютното своеволие в управлението на еврофондовете. 
Имаме риск да загубим средства в сектор „Земеделие” и тези 800 милиона там може би са 
много малка част от това. Виждаме какво се случва с „Околна среда” – още 800 милиона под 
риск”, посочи депутатът. „Програмата за регионално развитие” с блокирани и спрени 
еврофондове и приоритетни оси на стойност 1,5 милиарда. Междувременно 
„Конкурентоспособност” също спря парите за малкия и средния бизнес. От три седмици 
Министерство на финансите спря всички разплащания с европейски фондове и национално 
съфинансиране по всички програми, финансирани от ЕС, освен „Програмата за развитие на 
човешки ресурси”, добави Лиляна Павлова.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/10/1941863/lilyana-pavlova-stroitelniyat-bransh-ima-gotovnost-da-se-predpriemat-protestni-deystviya-ot-vtornik.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/10/1941863/lilyana-pavlova-stroitelniyat-bransh-ima-gotovnost-da-se-predpriemat-protestni-deystviya-ot-vtornik.html
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelniiat-bransh-chaka-okolo-1-mlrd-leva-ot-dyrjavata-i-
obshtinite,175959/  
Брой думи: 590  
 
 
Резюме: Държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева, 
съобщи за Investor.bg Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в 
България.  
 
Заглавие: Строителният бранш чака около 1 млрд. лева от държавата и общините  
Подзаглавие: Голяма част от новите обществени поръчки за строителство и ремонти не са 
финансово обезпечени, коментира изпълнителният директор на Строителната камара  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева, 
съобщи за Investor.bg Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в 
България.  
Проблемът идва заради спрените пари по оперативните програми „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“, със средства от които основно се финансират строителни дейности. 
Има голям риск от загуба на средства и налагане на санкции не само на общините, но и на 
строителните фирми заради неизпълнението на договорите по отношение на сроковете. 
Фирмите обаче не могат да си позволят да работят, без да им се плаща, тъй като не разполагат 
с оборотни средства. Затова може да се стигне и до замразяване на обекти, коментира той.  
Заради кризата обемите в строителството силно се свиха и браншът разчита основно на 
обществени поръчки на държавата и общините и на европейските средства. Данните на 
Националния статистически институт (НСИ) потвърждават, че основен двигател на строителния 
сектор у нас е гражданското/инженерно строителство, в което попада и строителството на 
пътна, социална, ВиК и друга инфраструктура - основен източник на работа за фирмите през 
последните над 5 години.  
Иван Бойков алармира и за проблеми с Публичната инвестиционна програма на 
правителството. Припомняме, че кабинетът „Орешарски“ заложи в бюджета за настоящата 
година 500 млн. лева, които да бъдат разпределени на общините за реализацията на проекти в 
областта на ВиК и управление на отпадъците, транспортната и социална инфраструктура. 
Правителството разпредели парите в началото на тази година.  
По думите на Бойков парите за реализацията на някои проекти още не са преведени. Някои 
общини пък закъсняват с провеждането на процедурите за избор на изпълнители, има и 
обществени поръчки, които се бавят заради обжалване, което поставя в риск отпуснатото 
финансиране по програмата.  
Изпълнителният директор на Строителната камара предупреждава още, че голяма част от 
обществените поръчки за строителство и ремонти, които бяха публикувани в края на юни 
непосредствено преди влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки, не са 
финансово обезпечени. Така фирмите, които кандидатстват, „затварят“ огромен ресурс под 
формата на банкови гаранции и не могат да оперират с него, а същевременно и няма да 
работят, докато очакват намирането на финансиране.  
Иван Бойков каза, че от бранша настояват за спешна среща с правителството. Ако до 
понеделник представители на строителния бранш не разговарят с управляващите, през 
следващата седмица Камарата и общините ще решават какви действия да предприемат.  
По думите му проблемите в строителния бранш са по-сериозни и от проблемите на Здравната 
каса и ако не се решат, това ще рефлектира директно върху служебното и следващото 
правителства.  
Изпълнителният директор на Строителната камара обясни, че организацията е поискала да се 
срещне и с лидерите на парламентарно представените партии. Засега са се отзовали само от 
ГЕРБ.  
Депутатът и бивш министър на регионалното развитие Лиляна Павлова съобщи днес в 
Парламента, че строители готвят и протести, ако не се намери решение на проблема и парите 
на фирмите не бъдат разплатени, съобщи Агенция "Фокус".  
Павлова посочи, че от три седмици Министерство на финансите е спряло всички разплащания 
с европейски фондове и национално съфинансиране по всички програми, финансирани от 
Европейския съюз, освен Програмата за развитие на човешки ресурси. Тя допълни, че около 3 

http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelniiat-bransh-chaka-okolo-1-mlrd-leva-ot-dyrjavata-i-obshtinite,175959/
http://investor.bg/bylgariia/451/a/stroitelniiat-bransh-chaka-okolo-1-mlrd-leva-ot-dyrjavata-i-obshtinite,175959/
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млрд. лева от еврофондовете са под риск – от Програмата за развитие на селските райони, 
както и от програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“.  
По думите на Павлова са спрени и плащанията по програма „Конкурентоспособност“ за 
малкия и средния бизнес.  
Депутатът апелира правителството да се разплати с бизнеса с парите от резерва. „Служебното 
правителство има правомощия за разплащания, но няма правомощия, ако няма актуализиран 
бюджет, да прави промени в бюджета на Здравната каса и други критични области. Затова 
настояваме за актуализация на цялостния бюджет“, коментира тя.  
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: http://www.darikfinance.bg/novini/108193/%CF%EE-
%E4%EE%E1%F0%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%E0%ED%E5+%E7%E0+%E1%E8
%E7%ED%E5%F1%E0  
Брой думи: 1311  
 
 
Резюме: През последните години нови за България схеми за финансиране набират скорост. До 
голяма степен това се дължи на влошената кредитна среда след финансовата криза през 2008 
г., но процесът е и част от естественото развитие на финансовата система на страната.  
 
Заглавие: По-добро финансиране за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последните години нови за България схеми за финансиране набират скорост. До 
голяма степен това се дължи на влошената кредитна среда след финансовата криза през 2008 
г., но процесът е и част от естественото развитие на финансовата система на страната.  
Ограниченото търсене на кредити, заради понижените икономически очаквания на бизнеса, 
накара банките да се огледат за алтернативи. Те ги намериха в специализираните кредитни 
линии и иновативни за българския пазар финансови продукти като факторинг и лизинг.  
На фона на сравнително високите лихвени нива в България и затегнатите условия за отпускане 
на заеми, тези схеми за финансиране дават нови възможност за бизнеса, тъй като предлагат 
по-добри условия, гъвкавост и по-ниска цена на кредитите.  
Освен това програми като JЕREMIE са насочени към малките и средните предприятия, които 
традиционно се отличават с по-рисков профил, тъй като размерът им не позволява 
натрупването на големи финансови резерви. А по-високият риск при стандартните кредитни 
продукти, означава и повишени лихви и обезпечения.  
За да разберем какви са предимствата и трудностите при специализираните кредитни линии, се 
обърнахме към Добромир Добрев, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на 
Райфайзенбанк (България).  
Какви са ползите за бизнеса от специализираните кредитни линии?  
Ползите от специализираните кредитни линии за финансиране на бизнеса като тези на 
Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, КфВ, 
Националния гаранционен фонд, могат да бъдат разделени най-общо в три направления: 
линии с грантов елемент за енергийна ефективност, гаранционни схеми и линии за 
финансиране при по-благоприятни условия.  
Гаранционните схеми са изключително подходящи за фирми, които не могат да осигурят 
необходимото обезпечение за исканото финансиране, като по някои линии дори получават и 
преференциални лихвени нива.  
Линиите с грантов елемент стимулират бизнеса за обновяването на различни дълготрайни 
активи с цел подобряване на енергийната ефективност, както и намаляване на вредните 
емисии.  
Каква е спецификата на тези програми?  
При програмите на Европейски финансови институции и Европейския съюз предоставените 
средства се усвояват целево в зависимост от конкретна линия – например подобряване на 
енергийната ефективност на малките и средни предприятия. Също така са завишени и 
изискванията относно спазването на местната регулативна рамка за опазването на околната 
среда и условията труд и откриването на нови работни места, а фирмите, възползващи се от 
финансиране по програмите за енергийна ефективност обикновено си сътрудничат с наетия 
независим консултант. В някои случаи кредитополучателят трябва да се съобразява с „de 
minimis” критериите и критериите за малки и средни предприятия, като брой персонал, размер 
на активите и годишен оборот.  
Има ли конфликт между кредитирането по тези програми и традиционното банкиране?  
Не съществува такъв конфликт – кредитите, отговарящи на критериите на съответната линия 
се отпускат по нея.  
Достатъчни ли са средствата по тях, за да изпълнят заявените цели?  
За голяма част от програмите средствата са достатъчни. Относно кредитите за енергийна 
ефективност, както и кредитите по инициативата JEREMIE, се наблюдава засилено търсене, 
докато средствата по програмите са ограничени.  

http://www.darikfinance.bg/novini/108193/%CF%EE-%E4%EE%E1%F0%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%E0%ED%E5+%E7%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/108193/%CF%EE-%E4%EE%E1%F0%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%E0%ED%E5+%E7%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/108193/%CF%EE-%E4%EE%E1%F0%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%E0%ED%E5+%E7%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
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Допринасят ли тези програми за подобряване на експертния капацитет на банките по 
отношение на бизнес кредитирането? И ако, да, как?  
Принципите на кредитиране по тези линии са аналогични спрямо стандартното кредитиране.  
Би могло да се каже, че програмите допринасят за подобряване на експертния капацитет на 
банките, чрез провежданото допълнително обучение и презентации по отношение на 
екологичните изисквания, енергоемкост, структура на обезпеченост и др.  
Какви затруднения могат да срещнат компаниите при кандидатстване по тях?  
Преди всичко бих искал да посоча, че няма значителни разлики между кандидатстването за 
кредит по различните специализирани програми и кандидатстването за стандартен банков 
кредит. В зависимост от конкретната програма, се налага предоставянето на допълнителна 
информация и/или деклариране на дадени обстоятелства. В допълнение, особено в случаите 
на финансиране на енергийно ефективни проекти се изисква активното сътрудничество с 
външен консултант. При някои програми е важно фирмите да се съобразяват с получените 
помощи чрез грантови схеми и преференциални лихвени нива с цел спазването на 
европейските регулации, като режим „de minimis”.  
Какъв е процентът на отказ при кандидатстване по програми като JEREMIE?  
Процентът на отказ по програмата JEREMIE, както и по останалите целеви програми, не е 
висок и преди всичко се дължи на критериите за допустимост за финансиране по съответната 
програма. Например, отказ при кандидатстване е възможен ако дружеството не е малко и 
средно предприятие или ако оперира в забранени за финансиране икономически отрасли, като 
земеделие, производство и търговия с оръжия, алкохол и тютюневи изделия, казина и др.  
Какво точно представлява JEREMIE?  
Накратко, инициативата JEREMIE, която вече е доста добре позната, подпомага устойчивото 
бизнес развитие на малките и средни предприятия в страната.  
Чрез предоставянето на гаранции по портфейли от заеми, клиентите получават възможност за 
финансиране при облекчени изисквания за обезпечение, намаление на лихвения процент.  
Какви са постигнатите резултати по програмата до момента?  
До момента Райфайзенбанк е финансирала проекти на стойност над 170 млн. евро по 
инициативи на Европейския инвестиционен фонд, сред които е и JEREMIE и над 100 млн. евро 
за проекти по енергийна ефективност.  
Във вашия ресор са и лизинга, и факторинга. Как, според вас се развива лизинговият пазар в 
страната?  
Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към март 2014 г. са за 
близо 3 млрд. лв., което представлява 3.8% от БВП на страната.  
Пазарният портфейл е намалял с 4% спрямо същия период на миналата година, в резултат на 
това, че генерираният нов бизнес от лизинговите компании, все още не може да компенсира 
изцяло амортизацията по съществуващия лизингов портфейл, който е натрупан последните 3-4 
години.  
Обемът на новия лизингов бизнес в страната за първото тримесечие на 2014 г. е 261 млн. лв., 
което е с 19% повече от новия бизнес за първите три месеца на 2013г. За да можем да кажем 
обаче, че има трайна тенденция за ръст на лизинговия бизнес, този позитивен резултат трябва 
да се повтори и през следващите тримесечия.  
От друга страна, поради данъчните облекчения, въведени в началото на 2013 г. много 
дружества започнаха да се насочват към ползване на оперативен лизинг. Става въпрос най-
вече за големи мултинационални компании, както и фирми, които поддържат големи 
автопаркове, като това им дава възможност периодично да го обновяват. За миналата година 
обемът на оперативния лизинг е почти двоен спрямо нивата от 2012 г. Въпреки това, по-
голямата част от клиентите предпочитат финансов лизинг.  
Какви са предимствата на финансовия лизинг?  
Едно от основните предимства на финансовия лизинг е, че не се изисква допълнително 
обезпечение, което нарежда лизинга сред инвестициите с минимален първоначален капитал. 
Други предимства пред алтернативните форми на финансиране са еднократните такси в 
началото и изплащане на актива след ефективната му доставка до клиента. И не на последно 
място - инвестицията на лизинг оказва положителен ефект върху финансовите показатели и 
кредитния рейтинг на фирмата.  
Какво представлява факторингът?  
Факторингът е вид продукт, при който дадена компания прехвърля бъдещите си вземания от 
свой контрагент в полза на банка или факторингова компания.  
Срещу тези бъдещи вземания, компанията може да получи аванс, като за тази услуга плаща 
съответната цена на банката или факторинговата компания. Това е основната, но не 
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единствена услуга, която предлага факторингът като продукт. При факторинговите сделки, 
фирмите доставчици, могат да проучват потенциалните си клиенти, благодарение на 
експертизата на банката, тъй като започвайки да ползва факторинг, фирмата има съдействието 
й при събирането на бъдещите вземания.  
Може да се каже, че факторингът е допълващ продукт при външнотърговските 
взаимоотношения на фирмите, като освен изброеното се ползва и услугата покритие на 
търговски риск. При нея в случай на неплащане от страна на платеца, банката, посредством 
партньор, който може да бъде друга банка или застраховател, събира проблемните вземания 
или в краен случай се покрива процент от неплатената сума.  
Възползват ли се фирмите от него?  
В последните години се забелязва повишаващ се интерес към продукта, като всяка година 
пазарът бележи среден ръст от 20-30 %. В момента факторинг услуги ползват над 500 
български компании.  
Какви са тенденциите на факторинг пазара?  
Очакваме пазарът да продължи да расте. В момента се предлагат основно два вида факторинг 
- с регрес и без регрес, като факторингът с регрес представлява около 80% от всички 
факторингови сделки на пазара. Очакванията ни са да се увеличи гамата от видове 
факторингови услуги, както и значително нарастване на факторинга без регрес.  
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_72857/L_Pavlova_Stroitelniiat_bransh_ima_gotovnost_za_protesti/  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: Вчера имахме среща с Камара на строителите, със строителния бранш, които имат 
готовност, ако до понеделник не получат желаната от тях среща съвместно с Националното 
сдружение на общините, с правителството за решаване на проблемите, от вторник да се 
предприемат необходимите протестни и всякакви други действия, които да алармират 
ситуацията.  
 
Заглавие: Л. Павлова: Строителният бранш има готовност за протести  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вчера имахме среща с Камара на строителите, със строителния бранш, които имат 
готовност, ако до понеделник не получат желаната от тях среща съвместно с Националното 
сдружение на общините, с правителството за решаване на проблемите, от вторник да се 
предприемат необходимите протестни и всякакви други действия, които да алармират 
ситуацията.  
Това каза на брифинг в парламента народният представител от ПГ на ГЕРБ Лиляна Павлова, 
предаде „Фокус”. Вече има 1 милиард неразплатени на фирми, на бизнес, на работници за 
последните месеци, заяви Павлова. Освен природните бедствия, с които видимо 
управляващите не могат да се справят, управляващите са едно природно бедствие, което 
доведе до апокалипсис в системата на еврофондовете. Имаме 3 милиарда, които са под риск. 
Те са от европейската солидарност и не могат да достигнат до българските граждани, до 
българския бизнес, благодарение на безхаберието, некомпетентността и абсолютното 
своеволие в управлението на еврофондовете.  
Имаме риск да загубим средства в сектор „Земеделие” и тези 800 милиона там може би са 
много малка част от това. Виждаме какво се случва с „Околна среда” – още 800 милиона под 
риск”, посочи депутатът. „Програмата за регионално развитие” с блокирани и спрени 
еврофондове и приоритетни оси на стойност 1,5 милиарда. Междувременно 
„Конкурентоспособност” също спря парите за малкия и средния бизнес. От три седмици 
Министерство на финансите спря всички разплащания с европейски фондове и национално 
съфинансиране по всички програми, финансирани от ЕС, освен „Програмата за развитие на 
човешки ресурси, добави Лиляна Павлова.  
 

http://www.frognews.bg/news_72857/L_Pavlova_Stroitelniiat_bransh_ima_gotovnost_za_protesti/
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-5415  
Брой думи: 304  
 
 
Резюме: В Белоградчик се проведе информационна среща на тема "Електронното 
кандидатстване чрез ИСУН", организирана от ОИЦ-Видин. В нея взеха участие зам. кметът на 
община Белоградчик Росен Младенов и представители на общинската администрация, които 
участват в разработването и кандидатстването с проектни предложения. Мариела Савкова, 
управител на ОИЦ-Видин, представи Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), като разгледа и запозна 
присъстващите с модула "Електронно кандидатстване".  
 
Заглавие: В Белоградчик се проведе обучение от Областния информационен център  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В Белоградчик се проведе информационна среща на тема "Електронното 
кандидатстване чрез ИСУН", организирана от ОИЦ-Видин. В нея взеха участие зам. кметът на 
община Белоградчик Росен Младенов и представители на общинската администрация, които 
участват в разработването и кандидатстването с проектни предложения. Мариела Савкова, 
управител на ОИЦ-Видин, представи Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), като разгледа и запозна 
присъстващите с модула "Електронно кандидатстване".  
ИСУН предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на оперативните 
програми "Транспорт", "Околна среда", "Регионално развитие", "Конкурентоспособност", 
"Техническа помощ", "Развитие на човешките ресурси" и "Административен капацитет" - 
договорени и изплатени средства, разпределението на проектите по региони, области и 
общини, данни за всеки проект. Системата гарантира пълна прозрачност, като чрез 
електронния й модул се осигурява възможност за кандидатстване с проектни предложения по 
електронен път, водещо до намаляване на административната тежест. Специално внимание бе 
отделено на Европейската гаранция за младежта 2014-2020, насочена към реалния сектор. 
Кампанията за популяризиране вече е започнала в Бюрата по труда. Предвижда се на работа 
да бъдат наети лица до 29 годишна възраст за срок от 6 месеца. Бюджетната й рамка е в 
размер на 35 млн. лв. за 8000 работни места в страната.  
Цветомир Ценков, експерт в ОИЦ, предостави информация за изпълнение на Оперативните 
програми в област Видин в програмния период 2007-2013 г. Община Белоградчик е на първо 
място сред 10-те по-малки общини в областта с 14 договорени проекти на стойност близо 5 
милиона и 500 хил лв. Като най-предпочитани в областта са Оперативните програми "Развитие 
на човешките ресурси", "Околна среда" и "Административен капацитет".  
Представителите на ОИЦ изказаха благодарности на кмета и зам. кмета за успешната работа и 
сътрудничество по време на информационните събития. Бе отчетено, че ОИЦ-Видин е провел 
общо 196 информационни срещи и събития в областта за период от 2 години за 
популяризиране на кохезионната политика на ЕС.  
Пресслужба на община Белоградчик  
 

http://www.44paralel.com/politiki-5415
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1294230  
Брой думи: 371  
 
 
Резюме: Актуализацията на бюджета на Здравната каса е едно от нещата, които трябва да 
свършим на финала на работата си в 42-ия парламент, тъй като служебният кабинет не може 
да го направи при неработещо Народно събрание, което неминуемо ще доведе до затваряне на 
болници. Това заяви народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев. „Сега Орешарски 
предупреждава, че това може да стане единствено за сметка на други пера, но само преди три 
месеца управляващите изхарчиха 500 милиона лева за безумни проекти в определени 
региони”, допълни великотърновският депутат. Според него провалът на управлението вече е 
завладял всички сектори и тепърва българските граждани ще усещат последиците от това.  
 
Заглавие: Е. Стоев: Провалът на управлението е завладял всички сектори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Актуализацията на бюджета на Здравната каса е едно от нещата, които трябва да 
свършим на финала на работата си в 42-ия парламент, тъй като служебният кабинет не може 
да го направи при неработещо Народно събрание, което неминуемо ще доведе до затваряне на 
болници. Това заяви народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев. „Сега Орешарски 
предупреждава, че това може да стане единствено за сметка на други пера, но само преди три 
месеца управляващите изхарчиха 500 милиона лева за безумни проекти в определени 
региони”, допълни великотърновският депутат. Според него провалът на управлението вече е 
завладял всички сектори и тепърва българските граждани ще усещат последиците от това.  
По думите на Стоев най-голямата тежест хората ще изпитат още тази есен при покачване 
цената на тока, което ще се случи, тъй като задълженията към НЕК вече са надхвърлили 3 
млрд. лева. „Подобна беше политиката на тройната коалиция и по отношение на пенсионната 
реформа, която беше замразена и сега възрастта за пенсиониране вместо да се качва с 4 ще 
трябва да се увеличава с 6 месеца”, каза Евгени Стоев. Според него БСП трябва да получат 
Златен скункс за най-много изречени лъжи в предизборната си кампания и за цялостен принос 
по отношение на управлението си.  
„В периода на голямото лъгане социалистите обещаха да строят Белене, но вместо това сега 
водят преговори с „Уестингхаус” за седми реактор на АЕЦ Козлодуй, което разбира се е по-
добрият вариант. Обещаха да разкрият 250 000 нови работни места, а безработицата се 
увеличава. Обещаха да увеличат пенсиите и заплатите, а залъгаха възрастните хора с 
великденски и коледни добавки”, допълни депутатът от ГЕРБ. Според него всичките им опорни 
точки са рухнали със заминаването на лидера им за Брюксел. По думите на Стоев най-тежко 
страната ни ще усети провала на управляващите по отношение на усвояването на 
евросредства.  
„Най-лошото е, че наскоро спряха и Оперативна програма „Конкурентоспособност”, и то 
заради доказана корупция. Така лишиха много фирми от средства за закупуване на нова 
техника и дълготрайни материални активи”, допълни народният представител. Според него 
политическата криза и липсата на държавност са довели и до ниската събираемост на данъци, 
до стрес тестът в банковия сектор, повлиял не само на кредитните институции, но и на 
българските граждани и до свалянето на кредитния рейтинг на страната ни от международната 
рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс”.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1294230
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2340949  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: ИТ пазарът в България е продължил възхода си през миналата година и оборотът на 
най-големите компании в сектора е надхвърлил 1.57 млрд. лв.  
 
Заглавие: IT пазарът в България продължава възхода си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ИТ пазарът в България е продължил възхода си през миналата година и оборотът на 
най-големите компании в сектора е надхвърлил 1.57 млрд. лв. Това показва годишната 
класация на списание Computerworld за Топ 100 ICT фирми в страната. Година по-рано 
приходите им са били 1.296 млрд. лв., което означава, че повишението е 21%. За поредна 
година с най-голям относителен дял е бизнесът с дистрибуция на хардуер, софтуер и 
комуникационни продукти, като на тези компании се пада една трета от всички приходи в 
сектора. На второ място излизат дейностите по аутсорсинг услуги с дял от над 17.2%, като 
изпреварват традиционно силния сегмент на системната интеграция. Последният генерира 
15.6% от приходите на IT сектора в страната. Това се дължи основно на липсата на големи 
проекти и инициативи в областта на електронното правителство. Повечето реализирани 
комплексни IT конкурси, особено в държавната администрация, са в резултат от търгове, 
спечелени още през 2012 г., и съфинансиране с европейски пари по оперативните програми 
"Административен капацитет" и "Конкурентоспособност", коментират от Computerworld. 
Следват софтуерните разработчици, които имат дял от 14.5% от общите приходи на сектора.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2340949
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4184055  
Брой думи: 449  
 
 
Резюме: Строителните фирми не могат да си позволят да работят без да им се плаща, тъй 
като не разполагат с оборотни средства. Затова може да се стигне и до замразяване на обекти, 
финансирани по оперативните програми. За това предупреди Иван Бойков, изпълнителен 
директор на Камарата на строителите в България, пред Investor.bg.  
 
Заглавие: Строители: Държава и общини не плащат, ще спираме обекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Строителните фирми не могат да си позволят да работят без да им се плаща, тъй като 
не разполагат с оборотни средства. Затова може да се стигне и до замразяване на обекти, 
финансирани по оперативните програми. За това предупреди Иван Бойков, изпълнителен 
директор на Камарата на строителите в България, пред Investor.bg.  
Според него държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лева. 
Проблемът идва от спрените пари по програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“, със 
средства от които основно се финансират строителни дейности.  
Има голям риск от загуба на средства и налагане на санкции не само на общините, но и на 
строителните фирми заради неизпълнението на договорите по отношение на сроковете.  
Заради кризата обемите в строителството силно се свиха и браншът разчита основно на 
обществени поръчки на държавата и общините и на европейските средства. Данните на НСИ 
потвърждават, че основен двигател на строителния сектор у нас е строителството на пътна, 
социална, ВиК и друга инфраструктура - основен източник на работа за фирмите през 
последните над 5 години.  
Иван Бойков алармира и за проблеми с Публичната инвестиционна програма на 
правителството. Кабинетът „Орешарски“ заложи в бюджета 500 млн. лева, които да бъдат 
разпределени на общините за реализацията на проекти в областта на ВиК и управление на 
отпадъците, транспортната и социална инфраструктура.  
Парите за някои проекти обаче още не били преведени. Някои общини закъсняват с 
провеждането на процедурите за избор на изпълнители, има и обществени поръчки, които се 
бавят заради обжалване.  
Изпълнителният директор на Строителната камара предупреждава още, че голяма част от 
обществените поръчки за строителство и ремонти, които бяха публикувани в края на юни 
непосредствено преди влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки, не са 
финансово обезпечени. Така фирмите, които кандидатстват, „затварят“ огромен ресурс под 
формата на банкови гаранции и не могат да оперират с него, а същевременно и няма да 
работят, докато очакват намирането на финансиране.  
Иван Бойков каза, че от бранша настояват за спешна среща с правителството. Строителната 
камара е поискала да се срещне и с лидерите на парламентарно представените партии. Засега 
се отзовали само от ГЕРБ. Депутатът и бивш министър на регионалното развитие Лиляна 
Павлова съобщи днес, че строители готвят и протести, ако не се намери решение на проблема 
и парите на фирмите не бъдат разплатени.  
Павлова посочи, че от три седмици Министерство на финансите е спряло всички разплащания 
с европейски фондове и национално съфинансиране по всички програми, финансирани от 
Европейския съюз, освен Програмата за развитие на човешки ресурси. Тя допълни, че около 3 
млрд. лева от еврофондовете са под риск – от Програмата за развитие на селските райони, 
както и от програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“. По думите на Павлова са 
спрени и плащанията по програма „Конкурентоспособност“ за малкия и средния бизнес.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4184055
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Дата: 10.07.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/lilqna-pavlova-predupredi-za-novi-protesti-ot-stroitelite-69339.html  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: „Вече има 1 милиард неразплатени на фирми, на бизнес, на работници за последните 
месеци”, заяви тя. 
 
Заглавие: Лиляна Павлова предупреди за нови протести от строителите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Вече има 1 милиард неразплатени на фирми, на бизнес, на работници за последните 
месеци”, заяви тя. 
Вчера имахме среща с Камара на строителите, със строителния бранш, които имат готовност, 
ако до понеделник не получат желаната от тях среща съвместно с Националното сдружение на 
общините, с правителството за решаване на проблемите, от вторник да се предприемат 
необходимите протестни и всякакви други действия, които да алармират ситуацията.  
Това каза на брифинг в парламента народният представител от ПГ на ГЕРБ Лиляна Павлова.  
„Вече има 1 милиард неразплатени на фирми, на бизнес, на работници за последните месеци”, 
заяви Павлова.  
„Освен природните бедствия, с които видимо управляващите не могат да се справят, 
управляващите са едно природно бедствие, което доведе до апокалипсис в системата на 
еврофондовете. Имаме 3 милиарда, които са под риск. Те са от европейската солидарност и не 
могат да достигнат до българските граждани, до българския бизнес, благодарение на 
безхаберието, некомпетентността и абсолютното своеволие в управлението на еврофондовете. 
Имаме риск да загубим средства в сектор „Земеделие” и тези 800 милиона там може би са 
много малка част от това. Виждаме какво се случва с „Околна среда” – още 800 милиона под 
риск”, посочи депутатът.  
„Програмата за регионално развитие” с блокирани и спрени еврофондове и приоритетни оси на 
стойност 1,5 милиарда.  
Междувременно „Конкурентоспособност” също спря парите за малкия и средния бизнес. От 
три седмици Министерство на финансите спря всички разплащания с европейски фондове и 
национално съфинансиране по всички програми, финансирани от ЕС, освен „Програмата за 
развитие на човешки ресурси”, добави Лиляна Павлова.  

 

http://livenews.bg/lilqna-pavlova-predupredi-za-novi-protesti-ot-stroitelite-69339.html

