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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
19.07.2014 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: 9 

 вестници, от които: 6 

 - национални 4 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 19.07.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 31,32,41  
Брой думи: 1678  
 
 
Резюме: Добре че е последната минута. Иначе отиващото си правителство можеше и да не 
свърши нищо с отлежаващите десетки милиони евро за фирмите по инициативата "Джереми". 
Цяла година не се намери време, та чак на 9 юли (две седмици преди очакваното сдаване на 
властта) Министерският съвет одобри проекта на мандатното споразумение между 
Министерството на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и "Джереми 
България" за създаването на нов финансов инструмент - Мецанин фонд. Шумно 
прокламираната новина, че малките и средните предприятия скоро ще могат да се възползват 
от 60-те млн. евро по въпросния фонд, се оказа чудесен пиар ход.  
 
Заглавие: Нови еврозалъгалки за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Добре че е последната минута. Иначе отиващото си правителство можеше и да не 
свърши нищо с отлежаващите десетки милиони евро за фирмите по инициативата "Джереми". 
Цяла година не се намери време, та чак на 9 юли (две седмици преди очакваното сдаване на 
властта) Министерският съвет одобри проекта на мандатното споразумение между 
Министерството на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и "Джереми 
България" за създаването на нов финансов инструмент - Мецанин фонд. Шумно 
прокламираната новина, че малките и средните предприятия скоро ще могат да се възползват 
от 60-те млн. евро по въпросния фонд, се оказа чудесен пиар ход. Истината обаче е, че той 
трябваше да започне работа още в началото на миналата година, ако политическата криза у 
нас не го бе запратила в девета глуха. Всъщност и сега може да се случи същото, ако в идните 
две-три седмици парламентът не сколаса да ратифицира споразумението.  
"Проведохме дълги и ползотворни преговори с Европейската инвестиционна банка, с 
Европейската банка за възстановяване и развитие и с Черноморската банка за търговия и 
развитие. Очаквам и народните представители да си свършат работата. В противен случай се 
опасявам, че фондът няма да успее да заработи. Но радващото е, че вече са внесени проекти, 
които чакат финансиране", коментира вицепремиерът Даниела Бобева.  
Фирмите, които ще могат да кандидатстват за получаването на средства, трябва да имат 
годишни приходи между 5 млн. и 50 млн. евро. Фондът ще отпуска от 2 млн. до 5 млн. лв. за 
един проект, като самото финансиране ще е хибридно - между дълг и капитал (б.а. - поради 
което се казва "Мецанин") и ще се ползва както за разширяване на бизнеса, така и за покупка, 
изграждане и преструктуриране на компаниите. Това означава, че ще могат да бъдат 
подкрепени между 40 и 50 български малки и средни предприятия. Приоритетно ще се 
финансират секторите с добавена стойност, при които има завършен продукт, като 
индустрията, преработващата промишленост и други. Няма да се инвестира в дружества, 
занимаващи се с производство и търговия с оръжие, хазартни дейности, тютюнопроизводство, 
клониране на хора и генномодифицирани организми.  
Иначе Мецанин фондът ще се ръководи от Bulgaria Mezzanine Capital - съвместно дружество, 
създадено между Growth Capital Partners AG и Rosslyn Capital Partners. Първата компания е 
собственост на най-големия мецанин фонд мениджър в Централна и Източна Европа - 
Mezzanine Management Central Europe. Втората пък е българска, основана е през 2002 г. от Иво 
Евгениев, Спас Шопов и др., като вече е структурирала пет фонда за дялово инвестиране с над 
30 директни инвестиции, направени основно в България.  
Като цяло огромният финансов ресурс на инициативата "Джереми", който бе отнет от схемите 
за директно финансиране на фирмите, не се използва по най-ефективния начин. На практика 
само три от шестте й фонда работят реално и имат видим успех. Става дума за Гаранционния 
фонд, а също за Фонда за споделяне на риска и този за начално финансиране на стартиращи 
предприятия. Освен Мецанина, който тепърва ще тръгва, все още буксуват фондовете за 
рисков капитал и за съфинансиране. Това стана ясно от отчета на икономическото 
министерство, който бе представен в края на юни по време на последния комитет по 
наблюдението на програмата "Конкурентоспособност".  
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От наличните 301 млн. евро по Гаранционния фонд са усвоени над 97 процента. Гарантираните 
кредити са над 4600 за общо 291 млн. евро. По инструмента за споделяне на риска са 
отпуснати 1900 нисколихвени заема и за над 250 млн. евро от общо 400 млн. евро. А 
управляваният от компаниите Eleven и LAUNCHub фонд за предоставяне на първоначално 
финансиране е разпределил около 40% от "своите" 21 млн. евро.  
Колкото до фонда за рисков капитал, управляван от "Невек", за него се казва единствено, че са 
подписани предварителни споразумения за инвестиции с три технологични фирми. Но каква 
част от наличните по него 20.4 млн. евро са влезли в употреба, не става ясно. Подобно е 
положението и с фонда за коинвестиране, който разполага с 50 млн. евро. Там дори още не са 
подписани договорите с избраните мениджъри, които трябва да го управляват - Empower 
Capital и BlackPeak Capital.  
Ако пък погледнем цялата програма "Конкурентоспособност", картинката е следната: при 
бюджет от 2 273 096 041 лв. към 2 юли са били подписани контракти за 2 370 220 461 лв., или с 
4.3% над предвидените средства. Усвоените пари обаче са много по-малко - едва 1 563 744 569 
лв., което е 68.8 на сто от цялата сума. При това в сметката са включени близо 700-те млн. лв., 
предоставени на "Джереми". Така че фактически разплатените средства са почти двойно по-
малко.  
Все пак, докато за стария програмен период нещата са що-годе ясни, мъглата около бъдещата 
програма "Иновации и конкурентоспособност" изобщо не се е вдигнала. Почти сигурно е 
вече, че българският бизнес няма да може да се възползва от схемите й за финансиране през 
тази година. Надеждите, че през есента на 2014-а ще бъдат отворени първите процедури по 
еврофондовете угаснаха съвсем, след като и последният вариант на Споразумението за 
партньорство с Брюксел не бе одобрен.  
***  
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Дата: 19.07.2014  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 2  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева посети УБ "Св. Георги" в 
Пловдив, където откри обновени и новосъздадени структури в лечебното заведение.  
Новият център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с 
Медицинския университет в Пловдив след изпълнение на проект по оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (ОПК). 
 
Заглавие: Обновление  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева посети УБ "Св. Георги" в Пловдив, 
където откри обновени и новосъздадени структури в лечебното заведение.  
В База 1 на болницата са прехвърлени и обновени Клиника по клинична токсикология, 
отделение по диализно лечение и отделение по професионални заболявания. Клиничните 
звена са пребазирани и обновени с капиталова субсидия от Министерството на 
здравеопазването в размер на 1 млн. лева и с 400 хил. лева собствени средства на лечебното 
заведение.  
Министър Андреева посети и Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по 
клинична хематология, което е създадено в унисон с модерните тенденции в тази сфера.  
Обект на посещението бяха и високотехнологичен Център по образна диагностика на 
онкологични заболявания и високотехнологичен Център за трансфер на знания и здравни 
технологии.  
Центърът по образна диагностика на онкологични заболявания е създаден благодарение на 
финансирането по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОПРР. 
Проектът е на обща стойност 9 701 887,69 лева, от които финансирането от ЕФРР е 8 115 
200,42 лв.  
Новият център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с 
Медицинския университет в Пловдив след изпълнение на проект по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (ОПК). 
Инвестицията възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова 
помощ.  
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Дата: 19.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 4  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: "Голям проблем при ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020" (ОПИК) е 
сериозната информационна недостатъчност по отношение на публичността на групите фирми, 
които пряко участват в процеса на обществени поръчки" - това заяви Бойко Великов, директор 
на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по 
време на пресконференция, на която бе представен доклад-анализ за корупционните рискове 
при ОПИК.  
 
Заглавие: ЦПРС е добър пример за прозрачност  
Подзаглавие:  
Автор: Мирослав ЕЛЕНКОВ  
Текст: "Голям проблем при ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020" (ОПИК) е 
сериозната информационна недостатъчност по отношение на публичността на групите фирми, 
които пряко участват в процеса на обществени поръчки" - това заяви Бойко Великов, директор 
на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по 
време на пресконференция, на която бе представен доклад-анализ за корупционните рискове 
при ОПИК.  
"11 са проблемните групи, които сме идентифицирали. Сред тях са празноти и противоречия от 
системно-правен характер, констатирани в законовата и подзаконовата нормативна уредба, 
недостатъчни механизми за проверка на интегритета, за конфликт на интереси, както и такива 
при определяне изискванията към кандидат-бенефициентите и при изпълнение на проекта от 
тяхна страна", посочи Великов. "На базата на направените констатации е изготвено 
предложение за внедряване на 6 групи мерки за превенция и преодоляване на установените 
корупционни рискове. Те са включени в доклада на центъра, депозиран в Министерския съвет в 
края на миналата седмица", поясни Бойко Великов.  
Той отново даде като добър пример Камарата на строителите в България с Централния 
професионален регистър на строителя, които по неговите думи "са успели да въведат яснота 
относно компаниите, които имат потенциал и ресурс да участват при търговете".  
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Дата: 19.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 10,11  
Брой думи: 2320  
 
 
Резюме: Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени 
поръчки и подписаните контракти по тях. Мониторингът на сключените договори по обект на 
обществена поръчка за януари - юни на 2014 г. е изготвен на базата на данни от Агенцията за 
обществени поръчки, обработвани в Камарата на строителите в България ежедневно. 
Контрактите за този период са 11 955: в строителството - 940. Наблюдава се ръст на броя на 
сключените договори в отрасъл "Строителство" спрямо първото полугодие на 2013 г. със 138. 
Секторът заема втора позиция по критерий "Стойност" с 38% дялово участие от общо всички 
контракти за януари - юни 2014 г. след сегмента "Доставки" с 50%.  
 
Заглавие: Сключени договори по обществени поръчки януари - юни 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Таня БЪЧВАРОВА, ръководител на проект "Мониторинг на обществените поръчки"  
Текст: Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени поръчки 
и подписаните контракти по тях. Мониторингът на сключените договори по обект на обществена 
поръчка за януари - юни на 2014 г. е изготвен на базата на данни от Агенцията за обществени 
поръчки, обработвани в Камарата на строителите в България ежедневно. Контрактите за този 
период са 11 955: в строителството - 940. Наблюдава се ръст на броя на сключените договори в 
отрасъл "Строителство" спрямо първото полугодие на 2013 г. със 138. Секторът заема втора 
позиция по критерий "Стойност" с 38% дялово участие от общо всички контракти за януари - 
юни 2014 г. след сегмента "Доставки" с 50%. Сключените договори за полугодието на т.г. са на 
стойност от 1,5 млрд. лв. и бележат изоставане в сравнение със същия период на 2013 г. от 500 
млн. лв.:  
S До 200 хил. лв. - наблюдава се нарастване от 9,4% на броя и 38,8% увеличение на 
стойността в сравнение с първото шестмесечие на миналата година.  
S До 2150 хил. лв. -регистриран е ръст на броя от 17,3% и повишаване на нивата на стойността 
от 26%, или 62 млн. лв.  
S Над 2150 хил. лв. -има нарастване на броя на контрактите с 48,2% и намаляване на 
стойността от 594 млн. лв.  
Сключените договори по критерий "Брой"  
•/ Сградно строителство - 242, или 25,7% от всички.  
•/ Инженерна инфраструктура - 478 контракта, или 50,9% от всички.  
•/ Енергийна инфраструктура - 128, или 13,6%.  
•/ ВиК - 92, или 9,8%.  
Доминиращ сегмент по критерий "Брой сключени договори" в отрасъла за първото 
шестмесечие на годината е инженерната инфраструктура, следвана от сградното строителство, 
енергийнато инфраструктура и ВиК.  
Сключени договори по критерий "Стойност"  
•/ Сградно строителство - сключените договори са на стойност 225 млн. лв., или 15% от общата 
стойност на контрактите по обявени процедури за периода януари - юни 2014 г.  
•/ Инженерна инфраструктура - договорите са за 793 млн. лв., или 52,8% от всички.  
•/ Енергийна инфраструктура - контрактите са за 181 млн. лв., или 12% от всички.  
•/ ВиК - договорите са за 304 млн. лв., или 20,2% от общата стойност.  
Подписаните конкракти по критерий "Стойност" при инженерната инфраструктура са с най-
висока цена, следвани от ВиК, сградното строителство и енергийната инфраструктура.  
Разпределение на регистрираните в ЦПРС фирми по критерий "Персонал"  
Сключените договори за януари - юни на 2014 г. са 940 на стойност 1,5 млрд. лв., както следва:  
•/ Малки строителни фирми - 305, или 32,4% от общо сключените договори за разглеждания 
период. Наблюдава се ръст от 32,5% в сравнение със същия период на 2013 г.  
•/ Средни строителни фирми - 465, или 49,6% от общо подписаните контракти. Има 
незначително увеличение от 9,7% спрямо първото шестмесечие на м.г.  
•/ Големи строителни фирми - 131, или 13,9% от общо сключените договори за разглеждания 
период. Ръстът е от 7,4% в сравнение със същия период на 2013 г.  
•/ Нерегистрираните фирми в ЦПРС са общо 39 на брой, или 4,1%. Увеличението е с 50% 
спрямо първото полугодие на м.г.  



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/1
9
/2

0
1
4

 

82% се изпълняват от малки и средни фирми. Големите компании работят по 13,9% от 
сключените договори за разглеждания период. Разпределението на контрактите се диктува 
основно от вида на обществената поръчка и изискванията към изпълнителя. Обекти от голям 
мащаб и на висока стойност могат да се изпълняват единствено от средни и големи фирми по 
критерий "Персонал" и критерий "Нетни приходи от продажби". Нараства процентно делът на 
контрактите, изпълнявани от нерегистрираните фирми в ЦПРС в сравнение със същия период 
на 2013 г. Те работят по 4,1% от контрактите.  
Договори по сегменти  
Контрактите, подписани по обявени търгове в сегмента "Инженерна инфраструктура", са 478. 
149 са с малки фирми, или 31,2% от сключените договори в сегмента. 222 са със средни 
фирми, или 46,5% от подписаните контракти. 91 са с големи фирми, или 19% от сключените 
договори в сегмента. 16 са контрактите на фирми без регистрация в ЦПРС на КСБ, или 3,3%. 
Доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки и на последно място по 
участие са големите компании.  
Договорите в сегмента "Сградно строителство" са 242. От тях 103 са с малки фирми, или 42,6% 
от подписаните контракти в сегмента. 115 са със средни фирми, или 47,5%, а с големи - 16, или 
6,6%. 8 фирми са без регистрация в ЦПРС, или 3,3%. Тук отново средните фирми изпълняват 
повече договори, следвани от малките фирми и на последна позиция са големите компании.  
128 са контрактите при "Енергийна инфраструктура". От тях 39 са с малки фирми, или 30,5%, 66 
са със средни, или 51,5%, а с големи - 16, или 12,5% от сключените договори от сегмента.  
7 са с нерегистрирани фирми в ЦПРС на КСБ, или 5,5%. Доминират сключените договори от 
средни фирми, следвани от малки и най-малък процент се пада на големи компании.  
При ВиК строителството контрактите са 92. 14 са с малки фирми, или 15,2% от сключените 
договори от сегмента, 62 са със средни фирми, или 67,4%, и 8 са с големи, или 8,7% от всички.  
8 са с нерегистрирани в ЦПРС на КСБ фирми, или 8,7%. Най-много договори в сегмента ВиК са 
сключени от средни фирми, следвани от малки фирми и на последна позиция големи фирми.  
Доминира сегментът "Инженерната инфраструктура", който представлява 52,8% от стойността 
на общо сключените договори, следва ВиК (20,2%), "Сградно строителство" с процентен дял от 
15% и "Енергийна инфраструктура" (12%).  
Основно финансовият ресурс от сключените договори по обявените търгове е насочен към 
сегмента "Инженерна инфраструктура", следван от "ВиК строителство" и "Сградно 
строителство". Фокусът за 2014 г. ще бъде реформа в отрасъл "Водоснабдяване и 
канализация".  
По критерий "Нетни приходи от продажби и персонал"  
Малки фирми - сключените договори са за 251 млн. лв., или 16,7% от стойността на общо 
сключените договори за януари - юни 2014 г. Наблюдава се ръст от 188 млн. лв. в сравнение 
със същия период на 2013 г.  
Средни фирми - подписаните контракти са за 742 млн.лв., или 49,5% от всички за разглеждания 
период. Увеличението е с 34,4% спрямо първите 6 месеца на м.г.  
Големи фирми - сключени са договори за 504 млн лв., или 33,6% от всички. Спадът е с 62,7%, 
или 847 млн. лв. в сравнение със същия период на  
2013 г.  
Нерегистрирани фирми - подписаните контракти са 39 за 6 млн. лв., или 0,4% от всички. 
Понижението е със 73 млн. лв., или 92,4%.  
Сключени договори по критерий "Възложители на обществената поръчка"  
Сключените договори първото шестмесечие на 2014 г. са 940 на обща стойност 1500 млн. лв.  
Общини - 652, или 69,4%, на стойност от 947 млн. лв., или 63%.  
Министерства и агенции - 153 контракта, или 16,3%, на стойност от 375 млн. лв., или 25%.  
Болници - 44 сключени договора, или 4,7%, на стойност от 25 млн. лв., или 1,6% от общо 
сключените договори.  
Комунален и обществен сектор - 62 контракта, или 6,6%, на стойност от 52 млн. лв., или 3,5% от 
всички.  
Други - 29 сключени договора, или 3,1%, на стойност от 104 млн. лв., или 6,9% от всички 
контракти.  
Най-много остават договорите с възложител "Общини" - над 69,4%. Това разпределение на 
сключените договори отразява профила на бенефициентите по отделните оперативни 
програми.  
По критерий  
"Вид на процедурата"  
По открита процедура са сключени 838 договора за 1370 млн. лв.  
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Договаряне без обявление - 72 за 29 млн. лв.  
Договаряне с обявление - 28 за 41 млн. лв.  
Ограничена процедура - няма сключен договор.  
Ускорена ограничена процедура - няма сключен договор.  
Конкурс по НВМОП (Наредба за възлагане на малка обществена поръчка) - 1 сключен договор.  
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявлението  
- 1 за 63 млн. лв.  
По критерий "Източник на финансиране"  
Оперативни програми - 331 контракта на стойност 996 млн. лв.  
Държавен бюджет -609 за 507 млн. лв.  
Програма за европейско териториално сътрудничество "България  
- Гърция 2007 - 2013 г."  
- 3 за 11 млн. лв.  
Проект "Красива България" - 1 договор за 0,06 млн. лв.  
ОПРЧР - 2 контракта за 0,02 млн. лв.  
Трансгранично сътрудничество "България -Румъния" - 2 договора за 2 млн. лв.  
Фонд "Външни граници" - няма сключени договори.  
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" - 16 сключени договора на стойност 5 
млн. лв.  
Европейски бежански фонд - 4 контракта за 6 млн. лв.  
Програма JESSICA - няма сключени договори.  
Програма за развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 5 контракта 
за 18 млн. лв.  
ПУДООС - 3 за 3 млн. лв.  
Програма, финансирана от Норвежкия финансов механизъм - 1 договор за 2 млн. лв.  
Национален доверителен екофонд - 1 договор за 0,05 млн. лв.  
ИСПА - 1 контракт за 0,3 млн. лв.  
Безвъзмездно финансиране от японското правителство - няма сключени договори.  
Агенция за хора с увреждания към МТСП -няма сключени договори.  
Програма за развитие на селските райони - 171 контракта за 327 млн. лв.  
Оперативна програма "Регионално развитие" - 86 договора за 168 млн. лв.  
Оперативна програма "Околна среда" - 29 контракта за 287 млн. лв.  
Оперативна програма "Транспорт" - 6 договора за 167 млн. лв.  
По критерий "Брой" най-много са по Програмата за развитие на селските райони - 18,2%, 
следва ОПРР с 9,1%, ОПОС - 3,1%, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" -
1,7%, Европейски бежански фонд III-2013 - 0,4%,  
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  
- 0,5%, ОПТ - 0,6% и ОПРЧР - 0,2%, Оперативна програма "Европейско териториално 
сътрудничество Гърция - България" 0,3%, Оперативна програма "Трансгранично 
сътрудничество Румъния - България" - 0,2%, Национален доверителен екофонд 0,1%, ПУДООС 
с процентен дял от 0,3%,  
ИСПА - 0,1%.  
По критерий "Стойност" водещи са ПРСР с 21,8% и ОПОС с 19,1%, следвани от ОПРР 11,2%, и 
ОПТ - 11,1%.  
Сключените договори от консорциуми, дружества и обединения са 271, което представлява 
28,8% от всички за първото полугодие на 2014 г., на стойност от 951 млн. лв., или 63,3% от 
всички. Преобладаващата част в тях е участието на малки и средни фирми по критерий 
"Персонал" и НПП.  
Сключените договори по "Брой" от строителни фирми са 669, или 71,2% от всички, за 552 млн. 
лв., или дял от 36,7% от общата стойност на подписаните контракти. Наблюдава се нарастване 
броя на сключените договори от консорциуми, обединения и дружества за януари -юни на 2014 
г. от 23,2% в сравнение със същия период на 2013 г. и спад от 32,3% на стойността. На годишна 
база има повишение на броя на контрактите и намаляване на стойността.  
Нарушения съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Без 
регистрация в ЦПРС на КСБ  
В рамките на извършения годишен анализ за полугодието на 2014 г. се установи, че договорите 
към 1.07. т.г. са 940. Строителните фирми, сключили контракти за изпълнение на обществената 
поръчка без регистрация в ЦПРС на КСБ, са 39, или ръст в сравнение с полугодието на м.г. с 
13. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от 
нерегистрираните компании съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 на ЗКС са за неотложни 
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ремонти, на покриви, на сгради при незначителен обем, разрушителни работи, поддръжка и 
текущ ремонт на съществуващи горски пътища, снегопочистване. Продължава тенденцията на 
консолидация на фирмите, като средно по три компании влизат в състава на консорциумите.  
Наблюдават се все още нерегистрирани в ЦПРС на КСБ дружества с ограничена отговорност, 
създадени за конкретна тръжна процедура:  
Поръчка № 001122013-0011  
Възложител: Община Белово  
"Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово чрез дейности по основен 
ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на 
местното природно и културно наследство".  
Договорът е на стойност 201 126,02 лв., възложен на фирма "Макбул - ИС" АД. Фирмата е 
заличена от ЦПРС на  
26.07.2013 г.  
Поръчка № 003532013-0172  
Възложител: "АЕЦ Козлодуй" АД  
"Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ-2 на 5,6 ЕБ, СК-3, машинна зала 5,6 ЕБ, ОСК и 
Пречиствателен комплекс по време и извън ПГР 2014 г." има за предмет: 1. Демонтаж на 
съществуващата топлоизолация на съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно 
оборудване на 5 и 6 блок с цел обезпечаване на планирания експлоатационен контрол на 
метала. 2. Временно складиране на демонтирана ТИ (в ограничени пространства) и 
последващия й монтаж. 3. Изработване на възглавници от вата с цел замяна на 
неизползваемите количества. 4. Подмяна на ламаринена обшивка по съдове, тръбопроводи, 
колена, тройници и кутии за арматури. 5. Възстановяване на проектните експлоатационни 
параметри на повредена топлоизолация на съдове и тръбопроводи по основно и спомагателно 
оборудване от I контур на 5 и  
6 блок и спецкорпус-3. 6. Общи топлоизолационни дейности по привеждане на оборудване в 
добър експлоатационен вид. 7. Демонтаж на повредени поддържащи гривни за ламаринената 
обшивка, възстановяване и обратен монтаж, както и монтаж на липсващи такива. 8. Всички 
дейности, предвидени по т. 1 до т.  
7 се изпълняват в херметичните обеми на 5 и 6 блок и СК-3 и надзираваната зона на 5 и 6 блок.  
Изпълнител: "Стайкова, Борисов - Изопещ"  
ООД  
Поръчка 02709-20140032  
Възложител: ТП ДГС -Берковица  
"Основен ремонт на два водоема на територията на ТП ДГС  
- Берковица", включващо следните дейности: изкореняване на блатна дървесна растителност; 
почистване на дъната на басейните от наноси; извозване на наноси; заздравяване на 
разрушени бетонови облицовки и настилки; укрепване и възстановяване на диги; направа на 
изпускателни шахти; торкретиране и изливане на бетонно дъно с армировка с водоплътен 
бетон В20 и ремонт и възстановяване на водопровод.  
Изпълнител: "Стромат-Т" ООД  
Поръчка 00015-20130053  
Възложител: "Марица-изток 3" АД ("Контур Глобал")  
Изпълнител: "Гълъбово Енерджи Сървис" АД  
Поръчка 00015-20110030  
Възложител: "Марица-изток 3" АД ("Контур Глобал")  
Изпълнител: "Веро Скафолдинг" ЕООД  
Поръчка 00246-20130103  
Възложител: ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД  
Изпълнител: БММ АД  
Поръчка 00265-20130092  
Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД, Раднево  
Изпълнител: ДЛВ  
ЕООД  
Поръчка № 001382013-0031  
Възложител: Община Шумен  
Изпълнител: ЕТ "Александър Костов"  
Поръчка №004232013-0018  
Възложител: "Метрополитен" ЕАД, София Изпълнител: "Би Пауър" АД  
Изводи  
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През първата половина на 2014 г. продължава да не се обявява стойността на договора. 
Същевременно се запазва практиката в консорциумите, дружествата и обединенията, сключили 
договор по изпълнение на обществена поръчка, да са фирми с голям процент на участие при 
разпределение на дяловете без регистрация в ЦПРС на КСБ. Водещата компания, която има 
регистрация в ЦПРС на КСБ, в много случаи е с незначително дялово участие в 
консорциума/дружеството, а основният носител на дялове няма регистрация в ЦПРС на КСБ. В 
консорциумите има случай, в който водещата фирма е регистрирана под код, некореспондиращ 
с дейността строителство.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 18.07.2014  
Източник: в. Бряг, Русе  
Страница: 9  
Брой думи: 737  
 
 
Резюме: Заради дълг на държавата и общините към строителния бранш от над 1 млрд. лева, 
фирми спират работа. Строителната камара излезе с препоръка компаниите да прекратят 
дейностите по европроектите, докато не се намери решение за възстановяване на 
финансирането им.  
Стачки и демонстрации няма да правим, всяка фирма сама трябва да вземе своето решение, 
ние само препоръчваме и даваме правното основание за това, каза вчера Иван Бойков, 
изпълнителен директор на Строителната камара пред Mediapool. 
 
Заглавие: Строители спират работа заради 1 милиард лева дълг на държавата  
Подзаглавие: Ако не се намери бързо решение на проблема, стотици остават на улицата, 
десетки градове - разкопани  
Автор:  
Текст: Заради дълг на държавата и общините към строителния бранш от над 1 млрд. лева, 
фирми спират работа. Строителната камара излезе с препоръка компаниите да прекратят 
дейностите по европроектите, докато не се намери решение за възстановяване на 
финансирането им.  
Стачки и демонстрации няма да правим, всяка фирма сама трябва да вземе своето решение, 
ние само препоръчваме и даваме правното основание за това, каза вчера Иван Бойков, 
изпълнителен директор на Строителната камара пред Mediapool. Шуменската компания 
"Автомагистрали Черно море" протестира вече седмица заради неплатени над 12 млн. лв. от 
агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Ефектът до момента е преведени 600 хил. лв. на 
компанията, с които са изплатени заплатите за април. От АПИ са обещали в петък да преведат 
на фирмата още 2.4 млн. лв., с които бъдат платени заплатите за май, каза синдикалният лидер 
на КНСБ в компанията Господин Янков.Неплащането на държавата и общините на фирмите 
може да остави без работата стотици работници и да доведе до масови фалити на фирми, 
някои от които вече са в тежко финансово състояние. В същото време десетки градове стоят 
разкопани, основно заради спрените плащания по оперативна програма "Околна среда".  
Държавата прехвърля отговорността на строителите  
До безпрецедентното съобщение на Камарата на строителите за спиране на работа на 
фирмите, каквото не е имало досега, се стигна след като държавата и общините направиха 
опит да прехвърлят отговорността на строителите за изпълнението на европейските проекти, 
коментира Иван Бойков. В редица договори с изпълнителите има клауза, според която, 
независимо че възложителят не им плаща, те са длъжни да продължат да работят и не могат 
да спрат.  
Затова и в строителната камара ежедневно постъпват запитвания от фирми какво могат да 
предприемат в такъв случай. От Камарата на строителите препоръчват на компаниите да 
пристъпят към "процедура за подписване на Акт образец 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на 
строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането на проектите по  
европейските програми , се казва в съобщението.  
Дългът на държавата към строителите - тайна  
Няма официална информация на колко възлизат общо задълженията на държавните 
институции и общините към строителния бранш. По груби сметки на камарата те са между 1 - 
1.2 млрд. лв., като са натрупани основно от спрените плащания по оперативните програми.  
От строителната камара твърдят, че не се плаща не само по спрените от Брюксел "Околна 
среда" и "Регионално развитие", но и по "Транспорт".  
Камарата е поискала от Министерството на финансите информация за задълженията на 
държавата и общините към бранша по реда на Закона за достъп до обществената информация, 
но до този момент все още няма отговор.  
Информация не била предоставена дори и на президентството. В същото време 
правителството не спира да се хвали как редовно се разплаща с бизнеса и няма задържания на 
плащанията, за разлика от времето на ГЕРБ.  
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В търсене на решение за еврофондовете  
Заради огромните задължения на държавата и общините към строителните фирми, 
изпълняващи европроекти управителният съвет на Камарата на строителите е имал среща с 
Националното сдружение на общините, на която са били обсъдени проблемите и евентуалните 
начини за решаването им.  
Двете организации са поискали среща с премиера Пламен Орешарски и ресорния вицепремиер 
Зинаида Златанова с писмо на 7 юли, за да бъде намерен изход от критичната ситуация. До 
днес отговор на писмото им няма, твърдят от строителната камара.  
На срещата на политическите сили при президента в понеделник, държавният глава Росен 
Плевнелиев призова за намиране на трайно решение по случая с недостига на средства на 
общините.  
Според финансовия министър Петър Чобанов, няма проблем с плащанията по оперативните 
програми, като единствено са спрени тези по "Околна среда" (ОПОС), които до края на този 
месец или най-късно в началото на август щели да бъдат възстановени.  
Данните на финансовото министерство сочат, че за първото полугодие на годината са 
изплатени общо 740 млн. евро от структурните и кохезионния фонд. До март, включително, е 
имало плащания по ОПОС, които възлизат на 188 млн. евро.  
От останалите програми най-много средства за първите шест месеца на годината са платени по 
"Човешки ресурси" -162 млн. евро, като единствено по тази програма към момента няма риск от 
загуба на средства в края на годината.  
По "Регионално развитие" са изплатени 150 млн. евро за полугодието, а по програмата за 
бизнеса "Конкурентоспособност" - 113 млн. евро.  
Действително по програма "Транспорт" плащанията са изключително малко и възлизат на едва 
103 млн. евро за първите шест месеца на годината. Причината, според строители, са 
прилаганите трикове със сертификатите. Възложителите АПИ и НКЖИ отказват да ги приемат, 
точно така както се случи с "Автомагистрали Черно море".  
18.07.2014 г.  
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Дата: 18.07.2014  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 3  
Брой думи: 422  
 
 
Резюме: 209 договора по оперативните програми на ЕС на обща стойност 291 593 342 лева са 
сключени в Шуменска област от началото на миналия програмен период, който стартира през 
2007 г., до началото на юли тази година. По тези договори са ползвали евросредства общо 116 
общини и административни структури, неправителствени организации и фирми. Това съобщи 
Галина Минчева - директор на Областния информационен център.  
 
Заглавие: В Шуменска област най-много европари са инвестирани в бизнеса и в 
регионалното развитие  
Подзаглавие:  
Автор: Велмира СТЕФАНОВА  
Текст: 209 договора по оперативните програми на ЕС на обща стойност 291 593 342 лева са 
сключени в Шуменска област от началото на миналия програмен период, който стартира през 
2007 г., до началото на юли тази година. По тези договори са ползвали евросредства общо 116 
общини и административни структури, неправителствени организации и фирми. Това съобщи 
Галина Минчева - директор на Областния информационен център.  
По ОП "Околна среда" броят на сключените договори за разглеждания период е 12 на обща 
стойност 142 490 585 лева. Бенефициенти са седем от общините в областта, Дирекция 
"Природен парк "Шуменско плато" и Регионалната инспекция по околната среда и водите. От 
сключените договори към момента 5 са приключени, 4 са в процес на изпълнение, 2 са 
временно спрени, а един е прекратен.  
По ОП "Регионално развитие" са сключени 40 договори на обща стойност 65 317 570  
лева. По оперативната програма са работили общо 14 бенефициенти в областта, като освен 
десетте общини, европари са получили шуменската Търговско-промишлена палата, Агенция 
"Пътна инфраструктура", Министерството на културата и Агенцията за социално подпомагане. 
Общо 26 договора са приключени, 3 са в процес на изпълнение, 4 са прекратени, един е 
временно спрян и 6 са регистрирани.  
По ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" броят на 
сключените договори е 60 на обща стойност 72 841 327 лева. По оперативната програма 
средства са получили 53 фирми.  
82 са сключените договори по ОП "Развитие на човешките ресурси" 8 673 979 лева. По 
оперативната програма са работили общо 60 бенефициенти. По ОП "Административен 
капацитет" сключените договори са 14 на обща стойност 1 729 932 лева. По оперативната 
програма са работили общо 8 бенефициенти. Освен общините Шумен, Нови пазар, Смядово, 
Върбица, Каолиново и Никола Козлево, ползватели на средства по програмата са били 
областната управа и СНЦ "Промяна". В тази оперативна програма няма прекратени договори.  
По ОП "Техническа помощ" броят на сключените договори е един. Бенефициент по него е 
община Шумен. Това е проектът за изграждане на Европейски информационен център в града.  
По ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" в област Шумен няма сключени договори. 
Данните показват, че най-много договори (82 договора) в област Шумен са сключени по ОП 
"Развитие на човешките ресурси". На второ място е ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" (60 договора) и на трето - ОП 
"Регионално развитие" (40 договора). Най-голям финансов ресурс от еврофондовете е 
договорен по ОП "Околна среда" - почти 142,5 млн. лв., както и по оперативната програма за 
бизнеса - 72,8 млн. лв. До момента най-голям е размерът на инвестираните средства в проекти 
за регионално развитие и за развитие на бизнеса.  
18.07.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 18.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17066221  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на 
ресурсите в предприятието - ERP система” e реализиран чрез ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта на 
инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е реализирала над 
500 проекта.  
 
Заглавие: ИТА Инженеринг оптимизира бизнес процесите със SAP ERP  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на 
ресурсите в предприятието - ERP система” e реализиран чрез ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта на 
инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е реализирала над 
500 проекта.  
Основни предизвикателства, довели до ИТ проектa 
Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно – висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране. 
Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите 
в предприятието - ERP система”, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за регионално развитие, е изпълнен от Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис, 
българското поделение на международната компания за ИТ услуги Atos, която работи в 52 
страни и има 76 400 служители. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17066221
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Дата: 18.07.2014  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/46376__ita_inzhenering_optimizira_biznes_procesite_sas_sap_erp  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно – висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране. Проектът „Консултации по разработване и внедряване 
на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система”, реализиран с 
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, е изпълнен 
от Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис, българското поделение на международната компания 
за ИТ услуги Atos, която работи в 52 страни и има 76 400 служители. 
 
Заглавие: ИТА Инженеринг оптимизира бизнес процесите със SAP ERP  
Подзаглавие: Представянето е на 18 юли от 13:30 часа.  
Автор:  
Текст: ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА  
Име: „Внедряване на SAP ERP система в „ИТА Инженеринг“ ООД“.  
Възложител: ИТА Инженеринг“ ООД  
Изпълнител: Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис  
Бюджет: 399 540лв.  
Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор  
ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта на 
инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е реализирала над 
500 проекта.  
Основни предизвикателства, довели до ИТ проектa  
Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно – висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране. Проектът „Консултации по разработване и внедряване 
на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система”, реализиран с 
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
е изпълнен от Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис, българското поделение на международната 
компания за ИТ услуги Atos, която работи в 52 страни и има 76 400 служители.  
ИТ решение  
Разработените и внедрени SAP ERP модули в ИТА Инженеринг включват:  
Модул „Управление на проекти“ управление на проектите (основен модул). Това е 
инструментът, който позволява на ръководството на ИТА Инженеринг да контролира всички 
фази на изпълнение на всеки от нейните проекти. Това е възможно благодарение на високото 
ниво на интеграция с другите SAP функционалности, например „Продажби“, „Снабдяване“, 
„Финанси“, „Човешки ресурси“. Модулът предлага използване на структури, които позволяват 
по-гъвкаво планиране и контролиране на процесите, свързани с тях. Посредством подходящи 
инструменти и справки се дава възможност за планиране и контролиране на срокове, разходи, 
приходи, бюджети, ресурси, материали и др., като част от предварително дефинираната 
структура на проекта.  
 

http://www.computerworld.bg/46376__ita_inzhenering_optimizira_biznes_procesite_sas_sap_erp
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Резюме: Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на 
ресурсите в предприятието - ERP система” e реализиран чрез ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта на 
инженеринга и системната интеграция у нас. 
 
Заглавие: ИТА Инженеринг оптимизира бизнес процесите със SAP ERP  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на 
ресурсите в предприятието - ERP система” e реализиран чрез ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
ИТА Инженеринг е част от ИТА Груп България и е една от водещите фирми в областта на 
инженеринга и системната интеграция у нас. До момента ИТА Инженеринг е реализирала над 
500 проекта.  
Основни предизвикателства, довели до ИТ проектa  
Усъвършенстване дейността на ИТА Инженеринг по отношение на бизнес процесите и 
неизменно – висококачествено, навременно и с оптимални ресурси - обслужване интересите на 
клиентите на системния интегратор е основната цел на проекта, за който компанията е 
получила европейско съфинансиране.  
Проектът „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите 
в предприятието - ERP система”, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за регионално развитие, е изпълнен от Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис, 
българското поделение на международната компания за ИТ услуги Atos, която работи в 52 
страни и има 76 400 служители.  
продължава в: Computerworld.bg  
 

 

http://news.idg.bg/softuer/76298_ita_inzhenering_optimizira_biznes_procesite_sas_sap_erp/

