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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
26.07.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 1 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 31 

 вестници, от които: 12 

 - национални 9 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 19 

Общо за деня 34 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 25.07.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: 3.Новина  
Експерти от ЕК пристигат у нас през септември, за да проверяват изпълнението на 
оперативните програми за периода 2007 – 2013 година. Възможно е да бъде проверена и 
процедурата за технологична модернизация на фирмите по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", по която преди месец бяха спрени проекти за близо 100 млн. лева, 
заради нередности в работата на оценяващата комисия.  
 
Текст: 3.Новина  
Експерти от ЕК пристигат у нас през септември, за да проверяват изпълнението на 
оперативните програми за периода 2007 – 2013 година. Възможно е да бъде проверена и 
процедурата за технологична модернизация на фирмите по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", по която преди месец бяха спрени проекти за близо 100 млн. лева, 
заради нередности в работата на оценяващата комисия.  
Репортер: Преди идването на проверяващите експерти от Министерството на икономиката 
съобщиха, че европейски и национални одити вече са показали липса системни грешки и 
пропуски в изпълнението на програма "Конкурентоспособност", по която преди месец бяха 
спрени проекти за 97 млн. лева. Владислав Тоцев от министерството поясни.  
Владислав Тоцев: Има идентифицирани четири броя нередност, от тях три броя са за 
финансови корекции в различен размер, по две от нередностите сумите са възстановени от 
бенефициентите. По останалите две нередности управляващия орган е предприел действия за 
принудително възстановяване на неправомерно изплатените средства. Към този момент не са 
констатирани съществени пропуски, които да предизвикват някаква тревога.  
Репортер: Новото през идващия програмен период е, че ЕК ще даде пълния предвиден размер 
средства по проектите само ако са изпълнение всички показатели.  
Ани Тодорова: Стартирайки програмата вече имаме 94 % от собствения си бюджет. 
Последните 6% ще ги получим само ако си изпълняваме тези показатели. Това ще се провери 
2017 година, 2018 година ще бъде ясно.  
Репортер: Обясни Ани Тодорова, част от екипа изготвил програмата „Иновации и 
конкурентоспособност".  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1033  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
Здравейте. След кратко прекъсване отново всеки петък ще бъдем заедно в съвместната 
рубрика на Дарик радио по ОП "Конкурентоспособност", която подготвяме заедно с 
Министерството на икономиката и енергетиката. Аз съм Марта Младенова и в следващите 15 
минути ще надникнем буквално зад кадър в рекламните клипове и филмите, защото ще се 
срещнем със собственика на фирма, която работи именно в този бранш. А по оперативната 
програма е успяла да закупи уникална за региона технология за анимация. 
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП "Конкурентоспособност" 
 
Водещ: Здравейте. След кратко прекъсване отново всеки петък ще бъдем заедно в 
съвместната рубрика на Дарик радио по ОП "Конкурентоспособност", която подготвяме 
заедно с Министерството на икономиката и енергетиката. Аз съм Марта Младенова и в 
следващите 15 минути ще надникнем буквално зад кадър в рекламните клипове и филмите, 
защото ще се срещнем със собственика на фирма, която работи именно в този бранш. А по 
оперативната програма е успяла да закупи уникална за региона технология за анимация. 
Какво остава скрито за зрителите и кои са големите продукции, които ни очакват с българско 
участие в специалните ефекти, ще научим от Владимир Тричков.  
Владимир Тричков: Фирмата се казва Cinemotion, от 97-а година работи на българския пазар и 
се занимава с постпродукция и обработка на телевизионни, кино-видеоматериали. Изготвяме 
компютърна анимация, стандартна анимация, монтажи, всичко, свързано с постпродукцията на 
заснет видео материал. Европейската програма "Конкурентоспособност", по която 
кандидатствахме, беше за технологична модернизация. И това се случи 2012 г. Проектът 
продължи две години, до приключването му и беше за дозакупуване на техника, по-скоро нови 
технологии, които ни помогнаха да усъвършенстваме и ускорим доста част от процесите, които 
работим. Тоест това, което беше моята цел и заради която аз участвах в тази програма, беше 
не толкова да купим по-нова техника, колкото да имаме достъп до технология, която по друг 
начин може би нямаше да имаме възможност или поне след няколко години, докато съберем 
необходимия ресурс, за да си го позволим.  
Водещ: След закупуването на тази нова технология вече може ли да отчетете качествено 
подобрение на работата на фирмата и подобряване на показателите във всеки един 
параметър?  
Владимир Тричков: Да. Хубавото е, че ние кандидатствахме по тази програма точно, така, 
когато кризата се беше разразила и вече имах ясна представа какви ще са негативните 
последствия и на пазара, българския пазар в нашата област. И си дадох сметка, че ако не се 
промени нещо, ако не успеем ние някак си да смъкнем цените и да направим процеса по-
ефективен, тоест по-бърз, което автоматично води до по-ниска производствена цена и 
съответно цена към клиента, ще бъде по-трудно да оцелеем. И затова всъщност тази 
технология, която е съвкупност от три елемента, ни помогна качествено да променим единия от 
процесите. Аз всъщност говоря за компютърна анимация на типажи, на герои. Това в момента 
става по съвсем друг начин, не на ръка, както беше преди, което беше изключително 
времеемко и доста скъпо съответно. Сега благодарение на тази технология това става по един 
много по-естествен начин, чрез записване на движение на анимация от живи хора и 
пренасянето им върху компютърните герои. И буквално може би двайсетина пъти по-бързо се 
случва и съответно много по-изгодно както за нас, така и за крайните клиенти. Естествено, за 
да се обслужва тази техника, трябваше да наемем допълнителни хора, което също е плюс. 
Екипът ни вече е по-голям, даваме работа на повече хор.а И така, мога да кажа, тъй като вече 
повече от година и половина откакто официално приключи проектът, че резултатите са много 
добре и мисля, че направихме правилния избор, като кандидатствахме и като докарахме до 
успешен край тази програма.  
Водещ: Вие, предполагам, работите и с доста чужди компании. Успяхте ли да разширите 
пазарите, на които работите, да увеличите поръчките си?  
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Владимир Тричков: Всъщност в момента може би 95% от работата ни е свързана с клиенти 
извън България. Това може би стана някак си естествено. Защото технологиите, с които се 
сдобихме благодарение на тази програма са всъщност доста редки не само за страната ни, но 
и като цяло в световен мащаб и се ценят високо. Достъпът до тях е скъп. И благодарение на 
това конкурентно предимство, което ни даде програмата ние може да си позволим по-ниски 
цени. И реално в момента пазарът, на който работим е изключително и само извън България. 
Което мисля, че е хубаво нещо. Първо, не сме зависими от конюнктурните особености тук, и 
второ, вкарваме някакви пари отвън, което също е добре.  
Водещ: Това, за което ни казвате не е ли нещо много типично за фирмите, които работят по 
някакъв начин в сферата на културата – получават поръчки, защото в България има големи 
специалисти, но е доста евтино спрямо западните стандарти?  
Владимир Тричков: Всъщност има нещо такова. Хората, които работят тук са на, айде няма да 
кажа като другите, най-добрите в света, но със сигурност са на съпоставимо ниво като в 
големите компании, като известните компании в другите държави. Проблемът при нас е бил, че 
високото ниво на технологиите и съответно високата им цена ги е правила недостъпни за 
нашия пазар. И хората до този момент прехвърляха, или както се казва аутсорсваха работата в 
България само за технологии, които са по-ниско така технологично да ги наречем, тоест 
използваше се квалифицираната и не толкова скъпа работна ръка, но поради невъзможността 
да има технологии на най-високо ниво – използваха определени услуги, които са свързани 
предимно с човешки труд.  
Водещ: Вие работите ли с български подизпълнители?  
Владимир Тричков: С подизпълнители – не. С български клиенти все още работим от време 
на време, най-вече в рекламния пазар. Но пак, както казах, практически е нулев рекламният 
пазар на така по-сложни и по-скъпи видео и ТВ произведения да ги наречем, доста се намали 
снимането на така по-високо бюджетни реклами и клипове. Нещата се правят за по няколко 
дни, просто защото са нужни, и там ние не сме силни, защото ние не можем да приложим и да 
добавим нищо от нещата, които правим реално.  
Водещ: Възнамерявате ли и по следващата оперативна програма да кандидатствате?  
Владимир Тричков: Бих кандидатствал, само ако имам някаква добра идея и имам нужда. Не 
съм от хората, които са кандидатствали, просто защото чули, че някъде някой дава пари. 
Наистина тази концепция, която имах, беше доста преди да чуя дори за тези програми. Опитвах 
се сам да я изпълня. Когато чух за програма "Конкурентоспособност"просто реших, че това е, 
така, съчетаване на няколко фактора, които може би ще ни помогнат и ще ни спестят няколко 
години. Така че ако имаме нужда и конкретна идея, с удоволствие бих кандидатствал.  
Водещ: Тук слагаме точка на днешното издание на съвместната рубрика на Дарик радио с 
Министерството на икономиката и енергетиката по ОП "Конкурентоспособност". Следващата 
седмица ще се срещнем с друга фирма, която успяла да закупи техника по оперативната 
програма и да започне да предлага изцяло нов вид продукция. До чуване.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2491  
 
 
Резюме: Тема: Лидерската битка в БСП, управлението на страната и коалиционните политики  
Гост: Георги Кадиев, бивш народен представител от ПГ на Коалиция за България  
Водещ: Оставката вчера бе гласувана от народните представители. Събитията преди това 
повлякоха крак и в БСП, за да се стигне дотам, че Сергей Станишев, силно критикуван и 
отвътре, и отвън да подаде оставка, да се оттегли и да стане евродепутат. И да се стигне до 
тази неделя, в която, твърди се вече, 25 души ще се борят за мястото му – председател на 
БСП. Георги Кадиев ни е на гости. 
 
Текст: Тема: Лидерската битка в БСП, управлението на страната и коалиционните политики  
Гост: Георги Кадиев, бивш народен представител от ПГ на Коалиция за България  
 
Водещ: Оставката вчера бе гласувана от народните представители. Събитията преди това 
повлякоха крак и в БСП, за да се стигне дотам, че Сергей Станишев, силно критикуван и 
отвътре, и отвън да подаде оставка, да се оттегли и да стане евродепутат. И да се стигне до 
тази неделя, в която, твърди се вече, 25 души ще се борят за мястото му – председател на 
БСП. Георги Кадиев ни е на гости. Здравейте.  
Георги Кадиев: Добро утро.  
Водещ: Един от кандидатите, който има шансове да спечели и да стигне до балотаж, така ли е?  
Георги Кадиев: Надявам се, никой не знае. Но това не е феномен, че има 25 кандидати. На 
последния конгрес бяха 30 – 2012 г. 28 се отказаха и накрая останаха само Сергей Станишев и 
аз, като аз отидох с ясното съзнание, че губя, но някак си достойнството ми не позволяваше 
всички да се откажат и Сергей Станишев да спечели 100% от гласовете.  
Водещ: Сега какво е съзнанието и усещането ви за това, което предстои в неделя? Има ли 
фаворит Станишев? След интервюто, което направих вчера тук с Драгомир Стойнев, струва ми 
се не той е неговият фаворит, а като че ли друг човек е подкрепяният от настоящото 
ръководство.  
Георги Кадиев: Трябва да питате самия Сергей Станишев, но всички кандидати, които разчита 
не на собствената си тежест, присъствие и идеи, а просто на подкрепата на Сергей Станишев, 
ще загубят според мен. Аз нямам апарат зад себе си, който да работи, който да звъни и който 
да дава заповеди, както в момент се случва на „Позитано“ наистина. Но това не прави 
шансовете ми по-малки. Снощи имаше конференция в един от големите райони в София – 
„Младост“, с тайно гласуване – бях на първо място. Нито съм ги карал насила, нито съм ги 
натискал, нито съм ги купувал. Очевидно има хора, които просто си ме харесват.  
Водещ: А в момента това ли става в БСП - звъни се по телефоните на депутатите на конгреса?  
Георги Кадиев: Е, това винаги е ставало, нямайте съмнение, че става във всяка една 
политическа партия.  
Водещ: И за кого?  
Георги Кадиев: За различни кандидати. Според мен това е един от проблемите на „Позитано“ 
– че изпраща много различни сигнали. Но това, разбира се, аз го чувам опосредствано, на мен 
никой не ми се обажда да ми каже „Ти трябва да гласуваш за този и за този“.  
Водещ: Залаганията при букмейкърите слагат и водят на балотаж Михаил Миков и Мая 
Манолова. Как ви звучи тази двойка?  
Георги Кадиев: Възможно е зад…  
Водещ: Михаил Миков ли е кандидатът на Станишев?  
Георги Кадиев: Един от кандидатите, да. Заедно с Драгомир Стойнев. В което няма нищо 
лошо. Проблемът е, че самите делегати на конгреса и самата партия трябва да реши какво 
иска – дали иска да продължават „по станишевски“, без Сергей Станишев, или искат да 
продължава с някаква нова алтернатива. И оттам нататък вече въпросът е каква е новата 
алтернатива – дали да е по-консервативна алтернатива, дали да бъде по-радикална 
алтернатива. Мисля, че е изключително важно поведението на самия конгрес и това, което 
хората ще кажат там, защото съм убеден, че голяма част от делегатите всъщност не са 
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убедени за кого ще гласуват, което означава, че никой от нас няма обединяващата роля на 
истинска подкрепа. Всеки си има някакви /…/  
Водещ: Как ще протече гласуването? Тайната на вота ще бъде ли осигурена?  
Георги Кадиев: Това, което чух, че са обсъждали на Изпълнително бюро, е да се промени 
начина, по който се гласува. Досега се гласуваше на 20-тина бюра или 40 дори, ако не се лъжа. 
От буква „А“ до буква „Б“ примерно гласуват в бюро №1, после се брои на място и бройката 
гласове се кара на друго място, където се…  
Водещ: Така по-лесно се контролира и проследява всъщност.  
Георги Кадиев: Да, от една страна. Но имаме практика в миналото, спомням си един 
Национален съвет, когато се установи след това, че е имало измами. Сега, доколкото 
разбирам, са взели решение – така чета по медиите, не знам дали е вярно – да има стаички, 
също като истинско гласуване, където всеки влиза сам, защото…  
Водещ: Тъмни стаички.  
Георги Кадиев: Да, защото е практика наистина отделни групи делегати да се събират заедно 
и да гледат един друг как гласуват, контролирайки се по този начин.  
Водещ: Кога беше началото на края на БСП?  
Георги Кадиев: Край на БСП няма още, но БСП е в изключително тежка криза, нямайте 
никакво съмнение в това.  
Водещ: Кога беше началото? Пресилено ли е да се каже, че то е започнало на 14 юни сутринта 
миналата година, преди заседанието на парламента, когато сте чули – никой не го отрича – 
изречението „Ако не изберем Пеевски за шеф на ДАНС, кабинетът пада“.  
Георги Кадиев: „До обяд“.  
Водещ: „До обяд“ – и тази добавка?  
Георги Кадиев: Да.  
Водещ: „До обяд“ - веднага даване.  
Георги Кадиев: Да, това беше. Очевидно заявката от страна на ДПС е била такава, защото 
начинът да падне кабинета е един – като или ДПС оттегли подкрепата си, или БСП. Очевидно 
не е БСП, защото ние бяхме там. Това е един от преломните моменти, но не бих казал, че е 
стартовият момент на проблемите в БСП. БСП има изключително дълбоки идеологически 
проблеми. БСП е партия, може би единствената в Източния блок, която всъщност не се 
реформира истински след 1989 г.  
Водещ: Защо млад лидер, учил в чужбина… Едно от обвиненията през годините към Сергей 
Станишев беше, че е прекалено млад, за да се нагърбва с тази задача.  
Георги Кадиев: Чисто идеологически БСП не се разви. В нея продължават да съжителстват 
комунисти, социалдемократи и социалисти. И ние, отивайки на село и срещайки се с хората 
там, говорим като комунисти, защото те това очакват да чуят. Отивайки в малкия град, говорим 
като социалисти. Идвайки в София и срещайки се с бизнеса, говорим като социалдемократи. 
Това е един от проблемите – липсата на истинска идентичност, и това е една от основните 
задачи на следващото ръководство, което и да е то – трябва по някакъв начин веднага да се 
създаде някакъв консилиум, някаква работна група, някакви мислещи хора, които да предложат 
решение на БСП в каква посока върви.  
Водещ: Как си обяснявате подкрепата за Мая…  
Георги Кадиев: Същата е ситуацията с Русия и Украйна, между другото. Срещайки се с 
членове, говорим в полза на Русия, отивайки на среща с някои посланици, говорим как сме част 
от европейското семейство. Тази разнопосочност няма начин да не се отрази върху гласовете, 
които получаваш.  
Водещ: Беше изговорено това и като една от причините БСП да изгуби изборите през май. Как 
си обяснявате подкрепата от страна на Румен Овчаров не за вас например – а защо не за вас, 
вие сте представител на Столичната организация – а за Мая Манолова? Публично заяви тази 
подкрепа и разкритикува останалите кандидати.  
Георги Кадиев: Да, аз имах среща с него, той и пред мен го заяви и не го е крил. Казах му, че 
не го разбирам, защото първо се говори… Аз наистина съм откритие в политиката на Румен 
Овчаров, никога не съм го крил и винаги съм бил благодарен за това нещо. Но 2012 г., когато 
бях кандидат срещу Сергей Станишев, Софийската организация не ме подкрепи, или поне не в 
пълния си състав. Сега Румен Овчаров и хора около него ще подкрепят Мая Манолова – аз не 
знам защо, не виждам аргумент в тази посока.  
Водещ: Не ви ли каза, когато го питахте, когато говорихте?  
Георги Кадиев: Не е важно дали аз съм от Софийската организация. Казах му и на него, не е 
важно дали… аргументът не е „трябва да бъде жена“ или „трябва да бъде мъж“. Аргументът е 
лидер – не лидер, реформатор – не реформатор.  
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Водещ: Има си хас причината за подкрепата да е на полов признак.  
Георги Кадиев: Едно от изреченията, които той каза, е „Хубаво е следващият лидер да е 
жена“, което за мен не е абсолютно никакъв аргумент.  
Водещ: Какво би променило това, не разбирам?  
Георги Кадиев: Да. Лидер – не лидер, реформатор – не реформатор. Който може да даде това 
нещо, това усещане, човек, който отваря БСП навън, човек, който може да излезе сред хората, 
да говори с тях, да не го е страх, да не го е срам да ги гледа в очите, да му викат „Червен 
боклук“, да го плюят, но той, въпреки всичко, да минава през тълпата – това е начинът да 
печелите гласове.  
Водещ: Ще участвате ли, ако не спечелите поста лидер на БСП в неделя, в изборите, в листите 
на БСП за предстоящите извънредни парламентарни избори?  
Георги Кадиев: Стига да бъда номиниран, разбира се. Това все пак е въпрос на номинации. В 
моята партийна организация, в която аз членувам – „Лозенец“, предстои да има номинации на 6 
август.  
Водещ: Защото напуснахте парламента, недоволен от това, което се случва? Ако Михаил 
Миков или Мая Манолова – не знам, това са предположенията досега – спечели битката до 
неделя, вие казвате „Нищо няма да се промени“. Защо ще се върнете на място и ще участвате 
в листи на партия, която не се е променила?  
Георги Кадиев: Не съм казал нищо, аз не знам дали ще се промени, но вероятността да не се 
промени е много по-голяма, ако спечели статуквото. Нека да не определям кой е статуквото, 
кой не е, защото всеки е чувствителен на тази тема. Аз знам за себе си, че съм алтернатива и 
няма никакво съмнение в това. Не съм от кръга на Станишев, не съм участвал в неговите 
решения, не съм присъствал там дори. Всички останали – нека сам да прецени къде е. Не 
харесвам това, че сега изведнъж се появиха едни куп активни борци срещу Сергей Станишев. 
Те ще стават все повече, както партизаните са се появявали на 10 септември. Човек гради 
някаква биография в годините и всеки един делегат трябва да погледне биографията, не това, 
което му говорят. Аз мога да говоря каквото искам, а важното е какво съм правил. Къде съм 
бил, когато се е гласувало за Делян Пеевски, как съм гласувал там; къде съм бил, когато се е 
гласувал референдума за „Белене“ примерно, какво се е случило след това. Защо забравихме 
за това нещо? Вие задавахте въпроси на Драгомир Стойнев „Вие как бихте гласували за Делян 
Пеевски?“. Ама питайте го защо не се движи проекта „Белене“, защо задвижиха проекта 
„Уестингхаус“, който е изключително критичен като финансови параметри, бих казал 
нескопосан. В същото време „Белене“ остава. Защо не задавате въпроса защо загубихме 
програма „Конкурентоспособност“? Това са 100 милиона евро - 140 български фирми с 10 
000 служители в тях. Кой от тези 10 000 служители ще гласува за БСП? Ето това са истинските 
въпроси.  
Водещ: Вие бяхте споменали, че сте получавали предложение и от ГЕРБ, нали има такова 
нещо?  
Георги Кадиев: Е, 2009 г. То беше публично.  
Водещ: След местните избори, да.  
Георги Кадиев: Да, вечерта на…  
Водещ: Ако оглавите БСП, как ще си общувате в един бъдещ парламент с ГЕРБ, които се 
очаква да доминират в бъдещия парламент?  
Георги Кадиев: Аз нямам абсолютно никакви проблеми в общуването с който и да е, поради 
една проста причина – не съм зависим от никой, нито корпоративно, нито политически. Мога да 
седна утре да говоря с Йордан Цонев, примерно, с когото бяхме големи противници бих казал 
дори в бюджетна комисия, с различно мнение. Но това няма значение – той знае, че съм го 
правил, защото така съм мислил, а не защото някой ме е купил да защитавам тази позиция. 
Тогава наистина Бойко Борисов каза на една пресконференция „Той, Георги Кадиев, ако се 
еманципира от БСП, аз ще го взема от мен“. Какво значи „вземане“ при него – не знам. Нямало 
е конкретно предложение. Това беше 2009 г., наистина нощта на изборите, след местните 
избори. Много ми е лесно да говоря и знам, че много хора в БСП в момента им хареса тази 
една година властта и те чакат някой, който да им обещае как БСП ще остане във властта. За 
мен всеки, който им обещае това нещо, извършва политически цинизъм и ги лъже в очите. 
Всеки, който каже, че ние ще победим на тези избори, много ги лъже в очите. Няма начин. Нека 
да си го признаем, нека да го разберем – БСП има нужда от пречистване и това пречистване не 
става като аз се обадя на някой от ГЕРБ и му кажа „Абе, тука 10 човека – запази ги на работа“. 
Няма такова нещо, трябва да си спечелим мястото. Единственото, което мога да им обещая, 
единственото – много работа, много труд, много пот, много кръв, много сълзи и силна опозиция. 
Оттук нататък, ако ситуацията е такава, че трябва голяма коалиция и единственият начин за 
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стабилност – тогава ще мислим. Но не мога да им обещая сега нито победа, нито това, че ще 
бъдем във властта. Пак казвам – за мен това е цинизъм.  
Водещ: Последен въпрос. Понеже всички кандидати, с които разговаряме, декларират, че не са 
зависими, че не дължат на никой нищо и наистина задкулисието за тях няма никакво значение 
за бъдещите им действия – вие как гласувахте на онзи 14 юни в пленарна зала?  
Георги Кадиев: Четирима човека не подкрепиха Делян Пеевски, аз бях единият от тях. Младен 
Червеняков гласува против и трима се въздържаха – аз, Янаки Стоилов и Емил Костадинов.  
Водещ: Защо не „против“, а „въздържал се“?  
Георги Кадиев: Заради изречението, което преди малко споменахте – „Или подкрепяме, или до 
обяд пада правителството“. Ние все пак сме се борили за това правителство. Това беше две 
седмици след съставянето на правителството. Никой от нас не искаше това да се случи. В 
същото време съвестта ми не даваше да подкрепя една очевидно невъзможна кандидатура 
като Делян Пеевски. Особено аргументите, които чух – че щял да се бори с контрабанда. Аз все 
пак съм се занимавал като заместник-министър на финансите, знам кой може да се бори с 
контрабанда и кой не и Делян Пеевски не е от тези хора. Извинявам се, че не стигнах докрай и 
го приемам като упрек към себе си, макар че формално на него му трябваха 121 гласа и дали 
си „против“ и „въздържал се“, няма особено значение. Ти не си „за“. Но ако тогава бях още по-
краен… И това е една от грешките – един от малкото пъти в живота ми, когато не съм стигал 
докрай и съм съжалявал след това. Може би БСП нямаше да направи и следващите грешки.  
Водещ: Които са последствие от това.  
Георги Кадиев: Които са последствие на пускането по течението, да. Знаете ли кое ми прави 
най-голямо впечатление на тези събрания, които вървят в момента с номинации? Прави ми 
впечатление, че няма дебати. Този лидер е лош, този е хубав, в този това ми харесва, в онзи 
онова ми харесва – това нещо отсъства. Някак си толкова са…  
Водещ: Може би ще го поведете в неделя, като започнете рано сутринта.  
Георги Кадиев: Не, хората толкова са отвикнали да се борят за това, което искат да се случи, 
че течението ни влачи отново. Така няма да спечелим избори никога. Една от моите основни 
цели е да разбутам това блато.  
Водещ: Благодаря ви за това гостуване.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 26.07.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Популяризирането на оперативните програми е едно от сериозните пера, показва 
справката, поискана от ГЕРБ. Министерството на труда и социалната политика е договорило с 
Дарик радио програмно време за информационни материали за популяризиране на ОП 
"Развитие на човешките ресурси" за 60 000 лв., а с БНТ - за 14 250 лв.  
Оперативна програма "Транспорт" се представя в радиата "България он ер" - за 49 795 лв., 
"Фокус Нунти" - за 48 367 лв., "Дарик" - за 49 968 лв., и в БНР за 49 994,40 лв.  
 
Заглавие: Кабинетът мислел българите за неграмотни - телевизии и радиа, а не 
вестници, предпочитани от властта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Популяризирането на оперативните програми е едно от сериозните пера, показва 
справката, поискана от ГЕРБ. Министерството на труда и социалната политика е договорило с 
Дарик радио програмно време за информационни материали за популяризиране на ОП 
"Развитие на човешките ресурси" за 60 000 лв., а с БНТ - за 14 250 лв.  
Оперативна програма "Транспорт" се представя в радиата "България он ер" - за 49 795 лв., 
"Фокус Нунти" - за 48 367 лв., "Дарик" - за 49 968 лв., и в БНР за 49 994,40 лв.  
Министерството на икономиката рекламира програмата "Конкурентоспособност" в телевизии 
и радиа. Договорът с Тв7 е за 350 000 лв., с "Дарик" е за 249 490 лв., с "Елит Медиа България" - 
85 000 лв. Излъчването на материали по България он ер" е за 349 998 лв., по БНТ вървят за 
199 890 лв., по "Нова Броудкастинг Груп" - за 199 950 лв., и по БНР - за 179 890 лв.  
Министерството на финансите също предпочита телевизии и радиа, за да рекламира 
резултатите от ОП "Административен капацитет". Договорите с Тв7, Нова тв и Би Ти Ви са за 
180 000 лв., с БНТ -за 120 000 лв., с БНР за 19 998 и с Дарик - за 44 100 лв.  
Справката от правителството за договорите по ОП "Техническа помощ" показва, че договорите 
са със същите медии. С Нова тв е за 249 985 лв., с Би Ти Ви Медиа Груп" - за 249 979 лв., с Тв7 
- за 166 666 лв., с "Дарик" - за 108 000 лв., БНТ ще излъчва материали за 83 200 лв., а БНР - за 
58 240 лв.  
Агенция КРОСС пък има договор с правителството за мониторинг на електронни и печатни 
медии за 15 000 лв.  
Министерството на образованието има договор с "Вестникарска група България" за 
организиране на публичен дебат за 18 000 лв., ведомството е платило по 2 страници седмично 
на вестник "Дума" по два договора за по 23 000 лв. Здравното министерство има три договора с 
медии. Този с агенция КРОСС е за 12 900 лв., със "Стандарт нюз" е за 20 000 лв., с "Бранд ПР" 
също е за 20 000 лв. и с "Дарик" - за 11 500.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 43  
Брой думи: 463  
 
 
Резюме: Всички правителства обичат медиите и особено по-големите телевизии и радиа. 
Кабинетът "Орешарски" също не прави изключение от правилото, че любовта на средствата за 
масово осведомяване минава през тлъсти договори за рекламирането я на оперативни 
програми, я през конкурси за някакъв пиар, я през други кампании, възвеличаващи 
очарованието на европарите и министерските дела. Пълните каси винаги карат медиите 
автоматично и необятно да заобичат властта. Затова и обективността на журналистиката е 
правопропорционална на сключените контракти с държавните учреждения.  
 
Заглавие: Всички правителства обичат медиите  
Подзаглавие:  
Автор: Андриана МИХАЙЛОВА  
Текст: Всички правителства обичат медиите и особено по-големите телевизии и радиа. 
Кабинетът "Орешарски" също не прави изключение от правилото, че любовта на средствата за 
масово осведомяване минава през тлъсти договори за рекламирането я на оперативни 
програми, я през конкурси за някакъв пиар, я през други кампании, възвеличаващи 
очарованието на европарите и министерските дела. Пълните каси винаги карат медиите 
автоматично и необятно да заобичат властта. Затова и обективността на журналистиката е 
правопропорционална на сключените контракти с държавните учреждения.  
Любопитни парламентаристи от ГЕРБ пискаха справка от всички министерства, за да разберат 
какви пари е дало на медиите запътилото се към историята правителство в оставка. От данните 
става ясно, че е било щедро особено към някои. И с невъоръжено око се вижда, че кабинетът е 
имал афинитет освен към големите търговски телевизии - наследство от Борисов и компания, и 
към обществените БНТ и БНР. Вярно, обществените получават по-скромния пай, дори в пъти 
по-малък спрямо частните, но в същото време са осигурени с нескромни държавни годишни 
субсидии. Не ясно тогава защо финансовото министерство, социалното, икономическото, та 
дори и Министерският съвет наливат допълнителни стотици хиляди левове в държавната 
телевизия и държавното радио, които по презумпция би трябвало да отразяват, да не кажем 
рекламират, дейността на властта? Защо официалната власт подпомага държавните медии по 
този начин? От какво я е страх? От информационно затъмнение? Или от стачки? Защо е 
необходимо да си купува медиен комфорт точно там?  
Сред любимците на кабинета "Орешарски" безспорно изпъква и частното радио "Дарик", което 
е получило финансиране от почти всички ведомства. От регионалното министерство - 144 000 
лв., това на икономиката - 249 490 лв., и т. н. Националната частна радиостанция не е била 
"уважена" само от Министерството на образованието и науката, което е предпочело да работи с 
вестници. Например с "Дума" има два договора за 46 хил. лв. до 25 юли 2014-а за поддържане 
на две страници седмично. Същото ведомство е дало на издателя на безплатния вестник "19 
минути" Борис Ангелов 22 хил. лв. за организирането на информационна кампания, а на 
"Вестникарска група България", която издава в. "24 часа" - 18 хил. лв., за реализирането на 
дебат през октомври 2013-а.  
Сред най-щедрите министерства безспорно е икономическото, което "реализира" шестцифрени 
договори. Най-атрактивният от тях е отишъл при "България он еър" - 349 998 лева. 
Информационна агенция "Фокус" също е била предпочитан партньор.  
Сред най-скромните министерства е здравното, което освен с в. "Стандарт" работи и с "Бранд 
ПР" ЕООД, издаващо икономическо списание и списващо няколко сайта за икономика и 
регионални общински новини, индиректно свързани със "Стандарт".  
Изнесените данни, резултат от любопитството на депутатите от ГЕРБ, са само малка част от 
пъзела. За тази година например Министерството на икономиката и енергетиката трябва да 
раздаде по план едни 8.5 млн. лв. за популяризирането на оперативната програма 
"Конкурентоспособност". Така че ще е любопитно поведението на медиите при новото 
управление.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 30  
Брой думи: 378  
 
 
Резюме: Точно в седмицата, когато бе направена първата копка за реалното изграждане на 
столичния технологичен парк, дружеството, което го управлява - "София тех парк" ЕАД, обяви 
конкурс за избор на банка. Идеята е да бъде избрана финансова институция, която да 
предостави кредит за покриване на разходите по строителството на новите сгради. 
Максималният размер на необходимата сума е 77 800 000 лева. Срокът на заемът ще е 28 
месеца, а обезщетението - ипотека върху 140 дка земи край 4-ти километър на бул. 
"Цариградско шосе", които са собственост на компанията. Освен това ще бъде направен и 
особен залог върху вземанията по банкова сметка на възложителя, която ще бъде заявена за 
получаване на средствата (около 100 млн. лв.) от оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: "София тех парк" взима кредити за 100 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Точно в седмицата, когато бе направена първата копка за реалното изграждане на 
столичния технологичен парк, дружеството, което го управлява - "София тех парк" ЕАД, обяви 
конкурс за избор на банка. Идеята е да бъде избрана финансова институция, която да 
предостави кредит за покриване на разходите по строителството на новите сгради. 
Максималният размер на необходимата сума е 77 800 000 лева. Срокът на заемът ще е 28 
месеца, а обезщетението - ипотека върху 140 дка земи край 4-ти километър на бул. 
"Цариградско шосе", които са собственост на компанията. Освен това ще бъде направен и 
особен залог върху вземанията по банкова сметка на възложителя, която ще бъде заявена за 
получаване на средствата (около 100 млн. лв.) от оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
Посочен е и график за усвояването на заема - за 2014-а - около 17.9 млн. лв., за 2015-а - 54.58 
млн. лв., и за 2016-а - останалите 5.32 млн. лева. Той обаче е индикативен и не лишава 
възложителя от правото да усвои по всяко време от действието на договора целия размер на 
кредита. Максималният лихвен процент, който банките биха могли да предложат в сегашния 
търг, трябва да е формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но кумулативно не повече от 
5.5% годишно за целия срок на изплащането. Еднократната такса управление пък не бива да 
надвишава 1% от стойността на заема. А наказателна лихва въобще не бива да има.  
Наред с това "София тех парк" ще вземе още един кредит. Той ще е в размер на 14.9 млн. лв. и 
ще се ползва за финансирането на дължимия ДДС върху разходите. В този случай залогът ще 
бъде банковата сметка на възложителя в компетентното териториално поделение на НАП.  
Прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема са 3 579 600 лева. Банките 
ще могат да направят своите предложения до 15 септември.  
По план е необходимо "София тех парк" да е готов най-късно до 30 септември 2015-а, за да не 
бъде загубено безвъзмездното финансиране от Европа в размер на 100 млн. лева. При 
евентуално забавяне, каквото се очертава, проектът може да бъде разделен на два етапа, като 
вторият ще се финансира през новия програмен период до 2020 година. Все още обаче, по 
думите на изпълнителния директор на дружеството Елица Панайотова, не е решено дали ще се 
стигне до подобен развой на нещата.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Проектът на новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г. е изпратен в EK и очакваме позицията на комисията по тях. Това обяви пред журналисти 
експертът Ани Тодорова, участвала в изготвянето на оперативната програма. Тя допълни, че 
това се очаква да стане през август, като уточни, че България първа е изпратила на ЕК 
документа за Споразумение за партньорство на 15 април м.г., в който заявява в какви сфери 
иска да получи финансиране. В периода април 2013-май 2014 г. са проведени два кръга 
неформални технически консултации със службите на ЕК, като на 31 май 2014 г. програмата е 
изпратена официално на ЕК.  
 
Заглавие: През август очакваме становище на ЕК по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Светлана ВЕЛЕВА  
Текст: Проектът на новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г. е изпратен в EK и очакваме позицията на комисията по тях. Това обяви пред 
журналисти експертът Ани Тодорова, участвала в изготвянето на оперативната програма. Тя 
допълни, че това се очаква да стане през август, като уточни, че България първа е изпратила 
на ЕК документа за Споразумение за партньорство на 15 април м.г., в който заявява в какви 
сфери иска да получи финансиране. В периода април 2013-май 2014 г. са проведени два кръга 
неформални технически консултации със службите на ЕК, като на 31 май 2014 г. програмата е 
изпратена официално на ЕК.  
Общата стойност на програмата за новия период е 1,460 млрд. евро. От тях 6% ще се пазят в 
резерв и ще бъдат изплатени само ако страната ни изпълни всички индикатори, които е 
посочила пред комисията.  
Програмата ще финансира развитие на българския бизнес в посока иновативност, експорт, 
енергийна и ресурсна ефективност. По отношение на иновациите България е на последно 
място в Европа, посочи Ани Тодорова. Затова програмата предвижда по-активно 
сътрудничество между бизнес, наука и висше образование, което в момента е слабо. Най-голям 
дял от средствата - 38%, ще бъдат заделени за подобряване на производствения капацитет и 
растежа на предприятията.  
Относно очакваните резултати от одитите по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013, 
главният експерт в отдел "Законодателство, вътрешен контрол и нередности" Владислав Тоцев 
заяви, че не са констатирани съществени пропуски в системите за управление. Установени са 
едва 4 нередности по четири от одитираните договори, като от тях 3 са финансови корекции в 
различен размер.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 515  
 
 
Резюме: Бизнесът взима 1,212 млрд. евро от Европа до 2020 г.  
Бизнесът може да получи повече пари от ЕС, ако изпълнението на проектите по новата 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) стартира добре. Бюджетът 
на програмата може да се увеличи през 2017 г. Това стана ясно от думите на Ангелина 
Тодорова, експерт по програмния процес. Според правилата на ЕК за програмния период 2014-
2020 г. още в началото от всяка програма ще бъдат заделени 6% от предвидената сума от 
Европа като резерв. Така реално в началото програмите ще разполагат с 94% от предвидените 
по тях средства. По средата на изпълнението им през 2017 г. ЕК ще направи цялостна проверка 
как се изпълняват проектите, които са спечелили финансиране. 
 
Заглавие: Повече пари от ЕС за отличниците  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Бизнесът взима 1,212 млрд. евро от Европа до 2020 г.  
Бизнесът може да получи повече пари от ЕС, ако изпълнението на проектите по новата 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) стартира добре. 
Бюджетът на програмата може да се увеличи през 2017 г. Това стана ясно от думите на 
Ангелина Тодорова, експерт по програмния процес. Според правилата на ЕК за програмния 
период 2014-2020 г. още в началото от всяка програма ще бъдат заделени 6% от предвидената 
сума от Европа като резерв. Така реално в началото програмите ще разполагат с 94% от 
предвидените по тях средства. По средата на изпълнението им през 2017 г. ЕК ще направи 
цялостна проверка как се изпълняват проектите, които са спечелили финансиране. Ако всичко 
отговаря на критериите, резервът от 6% ще бъде освободен. Ако оценката обаче не е 
задоволителна, някои от програмите могат да загубят безвъзвратно тези заделени в началото 
средства. В същото време изгубени от една програма пари могат да бъдат пренасочени към 
друга, обясни Тодорова. Така "отличниците" ще бъдат стимулирани да работят още по-добре, а 
другите ще бъдат санкционирани. Според Тодорова ОПИК има шанс да получи допълнително 
финансиране, ако някоя от другите програми за България не покрие изискванията през 2017 г. 
Заложеният в новата ОПИК бюджет е 1,212 млрд. евро (завишение с над 100 млн. евро спрямо 
ОПК), които ще дойдат от Европа, а с националното съфинансиране средствата по 
програмата стават 1,46 млрд. евро. Ако тя се справя добре, а някоя друга не, това означава, 
че парите за иновации и конкурентоспособност може да се увеличат.  
Сериозни разлики ще има между новата ОПИК и старата ОП "Конкурентоспособност". 
Например през периода 2014-2020 г. няма да може да се финансират просто проекти за 
подмяна на машини в дадена фирма. За да получи проектът й финансиране, ще трябва да се 
докаже, че новите машини ще доведат до по-голяма добавена стойност на продукцията й, 
повече износ, намаляване на вредни емисии, отваряне на повече работни места или друг 
положителен ефект, стана ясно от думите на Тодорова. Друга новост е, че по програмата няма 
да има отделни схеми за финансиране на проекти на държавни или общински институции, а те 
ще трябва да се борят наравно с частните фирми. Според Тодорова добър вариант би бил 
например компания или няколко такива да направят общ проект с някоя институция или 
браншова организация. Ако проектът им докаже, че това ще повиши например експорта на 
някой сектор в икономиката, обединението ще може да разчита на финансиране по ОПИК. В 
новата програма ще бъде обърнато и повече внимание на връзката между бизнеса и науката, 
които също ще могат да кандидатстват с общи проекти. Паралелно няколко фирми могат да се 
обединят и да се опитат да спечелят финансиране за изграждане на обща инсталация за 
третиране на отпадъци, даде пример Тодорова. Предвижда се по ОПИК да се отпускат и 
ваучери за осъществяване на по-малки проекти, които по старата програма не получаваха 
пари, защото не успяваха да прескочат долната граница за отпускане на средства по дадена 
схема. През август се чакат коментари от Брюксел на внесената там ОПИК, каза Тодорова. Ако 
забележки няма или те не са големи, през есента можем да получим одобрение на 
програмата.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 13  
Брой думи: 1473  
 
 
Резюме: "Строителството е нещо, което съм правил цял живот. От това разбирам и ми харесва 
да изграждам", заявява инж. Николай Димитров, управител на "Трафик холдинг" ЕООД, 
обединяващ няколко фирми - Трафик проект" ЕООД, "Трафик консулт" ЕООД, "Трафик билд" 
ЕООД, "Зебра" ООД. Роден е през 1961 г. В Силистра. Майка му е работила в сферата на 
търговията, а баща му в механизацията и автотранспорта в местно предприятие. През 1976 г. 
Димитров е приет в Строителния техникум в Русе, който по това време е сред най-престижните 
училища. След това следва във ВИАС и през 1985 г. се дипломира в специалност "Пътно 
строителство".  
 
Заглавие: Инж. Николай Димитров - от строителната площадка до Хималаите  
Подзаглавие:  
Автор: Свилена ГРАЖДАНСКА  
Текст: "Строителството е нещо, което съм правил цял живот. От това разбирам и ми харесва 
да изграждам", заявява инж. Николай Димитров, управител на "Трафик холдинг" ЕООД, 
обединяващ няколко фирми - Трафик проект" ЕООД, "Трафик консулт" ЕООД, "Трафик билд" 
ЕООД, "Зебра" ООД. Роден е през 1961 г. В Силистра. Майка му е работила в сферата на 
търговията, а баща му в механизацията и автотранспорта в местно предприятие. През 1976 г. 
Димитров е приет в Строителния техникум в Русе, който по това време е сред най-престижните 
училища. След това следва във ВИАС и през 1985 г. се дипломира в специалност "Пътно 
строителство".  
"Само знам, че не ми се тръгваше от института в София. Пет години са доста дълъг период. 
Човек си създава много приятели и след това е трудно да се раздели с тях", споделя 
строителят. "Тогава не можеше да се избира съвсем свободно къде да се работи след 
университета. Бях разпределен в "Пътпроект" - Варна. Това беше най-голямата организация за 
пътно проектиране", обяснява инж. Димитров. Така животът му се свързва с морския град.  
От този период е и първият му обект. "Груповата ни ръководителка излезе по майчинство и аз 
трябваше да поема дейността й. Задачата бе трасе в община Кирково. Необходимо бе да 
прокараме път през гората", разказва инженерът. "Като млад човек без много опит ми се 
наложи многократно да се обаждам на моите ръководители във Варна, за да искам съвети за 
различни дейности. Тогава все още нямаше мобилни телефони и от пощата в Кирково беше 
трудно да се свържеш с морския град. Беше си истинско приключение, но успявах...", припомня 
си той. В крайна сметка обектът се реализира.  
Няколко години след демократичните промени инж. Димитров започва работа като съдружник в 
частна проектантска фирма. Впоследствие застава начело на държавно предприятие "Пътно 
поддържане Варна" ЕООД. След това отново се връща в частния сектор. "С колегите 
обхващаме целия сегмент от инвестиционния процес от проектирането до изграждането на 
обекта", подчертава инж. Димитров и отбелязва, че първите проекти с европейски средства от 
1994 г. са за пътища. "Тогава те се приемаха от консултанти от ЕС. Това ни научи да бъдем 
доста стриктни и дисциплинирани относно начина, по който да ги предаваме. В пътния бранш 
има добри проектанти", споделя инж. Димитров. По думите му при фирми, които са работили с 
европейско финансиране, компромис с качеството няма как да се случи.  
"Рехабилитация на път I - 9 Варна - Бургас" беше първият ни обект за строителен надзор. 
Тогава стартираха проектите по "Транзитни пътища". За първи път се изпълняваха договори по 
FIDIC, които са с доста сложна юридическа структура. Трябваше да се научим да работим по 
тях и успяхме. Това си беше предизвикателство за нас", пояснява той.  
Впоследствие една от основаните от него фирми печели конкурс за полагане на хоризонтална 
маркировка на трасетата на една трета от територията на страната, т.е. за целия Източен 
регион. "Беше необходимо дейностите да се извършват едновременно по всички пътища, т.е. 
трябваше да разполагаме със сериозен ресурс. Обновихме техниката, за да отговорим на 
изискванията на възложителите, и се справихме", гордо подчертава инж. Димитров.  
На въпрос, кой е най-интересният обект, строителят казва, че той предстои. В момента инж. 
Димитров работи по реновирането на централния градски площад във Варна. Там ще бъдат 
положени 20 хил. кв. м настилки, като по-голямата част от тях са от гранит и клинкер. По 
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мнението му обектът е доста сложен и труден. Истинско предизвикателство е да се работи по 
него.  
Той смята, че основната трудност в бранша идва от дефицита на инвестиционен интерес от 
страна на потенциалните възложители. "За съжаление секторът е в криза. Вярно, че рецесията 
изчисти бранша от случайно попаднали фирми, но тя продължи прекалено дълго. Ние се 
обезкръвяваме от това, че липсва достатъчно работа и сме принудени да намаляваме цените и 
да спрем обновяването на материалната база. Имаме отдел от 5 - 6 човека, които се занимават 
с тръжните процедури. Това увеличава разходите ни. Някои от финансовите гаранции за 
изпълнени обекти, които от нас от възложителите изискват от нас, са за периоди от порядъка 
на 10 години. Това означава, че затваряш едни пари, които цяло десетилетие не можеш да 
ползваш. Оказва се, че участието в обществени поръчки е скъпо удоволствие", отбелязва инж. 
Димитров и уточнява, че има няколко начина човек да направи конкурентна цена. Първият 
вариант е, като си понижи печалбата, но тя не може да бъде нула, а вторият - да се намалят 
амортизационните отчисления, което декапитализира фирмите. "Вече не отделяме средства за 
закупуване на нова техника", заявява той и посочва, че почти целият оборот на холдинга идва 
от обществените поръчки от държавата и общините. Според него в трудния период за 
българския строител единственият начин да се направят инвестиции е чрез оперативните 
програми. Той отбелязва, че през предходни години вече е изпълнил проект по ОП 
"Конкурентоспособност" за машини за металообработка на стойност около 160 хил. лв. В 
момента работи по още два проекта по ОПК и един по ПРСР. "С единия дооборудваме цеха ни 
за производство на пътни знаци в Аксаково - за 1,8 млн. лв., а с другия изградихме една от най-
производителните в Североизточния регион технологична линия за бетонови изделия в 
Дългопол - инвестицията е за около 3 млн. лв."  
По ПРСР изгражда малък семеен хотел на брега на язовир "Цонево", с. Аспарухово. "Трудно 
щяхме да намерим финансиране, ако не бяха средствата от програмите", е коментарът му.  
В окото на стихията  
Варна бе сполетяна от водно бедствие. "По стечение на обстоятелствата една от нашите 
фирми в холдинга - "Зебра" ООД, има договор за четиригодишно поддържане на уличната 
инфраструктура в кв. "Аспарухово". Там сме изградили и база с необходимата техника и 
механизация. Ние бяхме сред първите, които се озовахме на мястото на бедствието", разказва 
инж. Димитров. "Заедно с нас бяха и други членове на ОП на КСБ - Варна. От тогава до сега 
имаме постоянно машини и хора, които да помагат", допълва той. Според него структурирането 
на квартала също е допринесло за стихията.  
"Там има Аспарухов вал, който разделя плажната ивица от парка на кв. "Аспарухово". Това е 
една прекрасна зона за отдих с вековни дървета, която сега възстановяваме. Валът бе 
основното съоръжение, което задържа водата и тя не можа да се изтече в морето. Успяхме да 
влезем в него с високопроходим джип. Цялата му територия се бе превърнала в езеро. Почти 
месец чистихме кал отделно от другите мероприятия, които се налагаха", разказва той. По 
думите му има и други градоустройствени проблеми, които трябва да се решат, за да не се 
повтаря това нещастие.  
Между семейството и Хималаите  
Инж. Димитров е женен. Има три деца. Синът му вече е част от холдинга, пътен инженер е и 
отговаря за строителството. Той сам се е насочил към бранша. По-голямата му дъщеря ще е в 
първи клас тази година, а по-малката все още ходи на детска градина.  
"Имам толкова много интереси, че не ми остава време за повечето от тях. През лятото обичам 
да се гмуркам. Любител водолаз съм от 15 години. Имам малка лодка, пълна с принадлежности 
и водолазни костюми. За съжаление все още не съм ходил да се гмуркам в чужбина, но това е 
една от мечтите ми", споделя инж. Димитров. През зимата обича да кара ски, през лятото 
отново е в планината - тази година през август ще е в Рила и Пирин, а през септември - в 
Хималаите. Според него планинската верига в Азия е невероятно място. Там той отива за 
първи път преди година и половина. Изкачва се откъм Тибет. Запознава се с начина на живот 
на местното население. Споделя, че там основният проблем е височината. Летището в Лхаса, 
столицата на Тибет, е на 3600 м над морското равнище. "Това може да причини здравословни 
проблеми, ако човек няма предварителна подготовка и не предприеме определени мерки. 
Около две седмици трае аклиматизацията на организма, след което може нормално да се 
правят походи", коментира инж. Димитров. Максималната височина, до която достига през 2012 
г., е 5800 м. "Местата, които посетихме, са изключително интересни. Едно от тях е планината 
Кайлаш. Там направихме обиколка, която местните наричат кора, с дължина 50 км, която 
обикновено трае три дни, но ние я взехме за два. Повярвайте ми - толкова километри пеша на 
такава височина са истинско предизвикателство. Имаше доста сняг, маршрутът беше 
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изключително тежък. Но е великолепно, когато успееш да пребориш съпротивата на 
физическото си тяло, което се бори с височината и липсата на кислород.", разказва пътният 
строител.  
"През тази година организираме втори подобен поход, но ще е от страната на Непал. Надявам 
се да достигнем до 6100 м. Обичам планината и това за мен е приключение", пояснява инж. 
Димитров от Варна.  
***  
Ролята на КСБ  
Камарата на строителите в България обединява всички фирми с обща визия за бранша. Тук 
можем да поставим проблемите си и да срещнем разбиране. Възползвал съм се от това и съм 
получавал подкрепа. За мен Камарата е място, където намираме решение на трудностите. 
Няма друга структура, която да има подобно силно и авторитетно представителство.  
Инициативата на КСБ за законодателната реформа в сектора е изключително положителна и 
трябва да намери своята реализация.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 20  
Брой думи: 400  
 
 
Резюме: Г-н Йорданов, какво е състоянието на област Пазарджик по отношение на 
строителството?  
В национален мащаб се отчита ръст от 5 до 8% в строителството. По данни на статистиката и 
на ОП на КСБ - Пазарджик, тенденцията е положителна. Фирми от областта имат сключени 
договори за три-четири години напред. Част от тях са свързани с реализирането на публично-
частни партньорства, какъвто е случаят с новата автогара, други компании са изпълнители или 
подизпълнители по инфраструктурни проекти с европейско финансиране ремонт и 
реконструкция на обществени сгради, улици, обекти от Републиканската пътна мрежа.  
 
Заглавие: Иван Йорданов, областен управител на Пазарджик: Само по ПИП имаме 
утвърдени за финансиране 22 предложения за близо 12 млн. лв.  
Подзаглавие: Фирми от областта са със сключени договори за три-четири години напред  
Автор:  
Текст: Г-н Йорданов, какво е състоянието на област Пазарджик по отношение на 
строителството?  
В национален мащаб се отчита ръст от 5 до 8% в строителството. По данни на статистиката и 
на ОП на КСБ - Пазарджик, тенденцията е положителна. Фирми от областта имат сключени 
договори за три-четири години напред. Част от тях са свързани с реализирането на публично-
частни партньорства, какъвто е случаят с новата автогара, други компании са изпълнители или 
подизпълнители по инфраструктурни проекти с европейско финансиране ремонт и 
реконструкция на обществени сгради, улици, обекти от Републиканската пътна мрежа.  
Какви проекти се изпълняват в момента на територията на областта?  
Приключва първият планов период за страната ни като член на ЕС и стартира новият. Повечето 
проекти по ОП "Регионално развитие" са приключили, има и такива, които са в процес на 
изпълнение. Същото е валидно и за други оперативни програми, като "Околна среда", 
"Развитие на човешките ресурси", "Конкурентоспособност".  
Надявам се общините и неправителственият сектор като бенефициенти да успеят да 
реализират всички планирани дейности в срок и да приключат проектите си успешно, което ще 
бъде добър атестат за тях като кандидатстващи организации и през новия планов период 2014 
- 2020 г. Към настоящия момент в процес на изпълнение по ОП "Конкурентоспособност" са 
още 20 проекта на фирми от областта на обща стойност 38 664 866 лв. Те са свързани с 
въвеждането на иновации, на мерки за енергийна ефективност, технологична модернизация и 
др. Тук бих добавил и Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 
регионите". В област Пазарджик са утвърдени за финансиране 22 проекта на обща стойност 11 
808 170 лв. Те са основно за обекти от публичната техническа инфраструктура, ремонт на 
улици, изграждане и рехабилитация на водопроводни и канализационни системи, на спортни 
площадки и мерки за енергийна ефективност в сгради - общинска собственост. От областните 
управители се изисква да наблюдават и анализират изпълнението на инвестиционните проекти 
и периодично, съгласно утвърден график, да предоставят информация до Междуведомствения 
съвет за контрол на предоставените от централния бюджет средства.  
Съгласно утвърдения график, към 10 юни 2014 г. сме предоставили информация за резултата 
от проведените и приключили процедури по обществени поръчки, както и за реализираните 
икономии, възлизащи на 211 478 лв.  
До момента са сключени договори за 11 проекта.  
Какви са основните проблеми в областта?  
Те са идентични с тези за страната - безработица, застаряващо население в някои общини, 
екология, на места лоша инфраструктура. Това са предизвикателствата, пред които се изправя 
всяко управление на местно и национално ниво.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Европейските субсидии за фирмите от София и региона ще бъдат сериозно орязани 
през следващия програмен период. Това съобщи консултантът на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" Ана Тодорова. В момента размерът на безвъзмездното финансиране 
стига до 70%. В периода от 2014 до 2020 г. обаче той ще бъде намален на 25%. Така ако 
проектът е за 1 млн. лв., фирмата ще получи само 250 хил. лв. помощ.  
Промяната е заради новите насоки за регионална политика на ЕК. Те предвиждат райони с по-
висок БВП на човек от населението да получават по-малка подкрепа. 
 
Заглавие: Намаляват се европарите за София и региона финансовата помощ ще е 25%, 
сега стига до 70%  
Подзаглавие:  
Автор: Леонора ЛЕКОВА  
Текст: Европейските субсидии за фирмите от София и региона ще бъдат сериозно орязани 
през следващия програмен период. Това съобщи консултантът на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" Ана Тодорова. В момента размерът на безвъзмездното финансиране 
стига до 70%. В периода от 2014 до 2020 г. обаче той ще бъде намален на 25%. Така ако 
проектът е за 1 млн. лв., фирмата ще получи само 250 хил. лв. помощ.  
Промяната е заради новите насоки за регионална политика на ЕК. Те предвиждат райони с по-
висок БВП на човек от населението да получават по-малка подкрепа. Югозападният регион има 
БВП, който е 74% от средния за ЕС. Докато в Северозападна България той е 25%. Затова там 
предприятията ще получат по-големи субсидии.  
Проблемът е, че заради София ще пострадат градове като Благоевград, Сандански и други, 
които попадат в същата териториална единица, но са далеч по-бедни, коментира Тодорова. 
Столицата трябваше да бъде извадена от региона, но това не бе направено пред ЕК, допълни 
тя.  
Средствата по новата програма, която ще се казва "Иновации и конкурентоспособност", са 
1,416 млрд. евро, което е със 100 млн. евро повече. 38% от бюджета са предвидени за растеж 
на предприятията. Парите за машини и оборудване обаче ще се дават по нови правила. Това 
ще става само ако те увеличават експорта и приходите. Големите проекти са "София тех парк" 
и сръбско-българската газова връзка. И двата са на стойност малко под 50 млн. евро. 
Изискването на ЕС е да се ползва по-малко хартия, да се съкратят сроковете на плащанията и 
да се търсят схеми за облекчаване.  
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Дата: 26.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Проектите за нови машини, оборудване, иновативни продукти и технологична 
модернизация, които са изпълнени или са в изпълнение по програма "Конкурентоспособност", 
са 2600 на стойност 790 млн. евро, или 1,545 млрд. лв. От тях 520 са в София. За сравнение 
във Враца и Монтана делът им е едва 1-2%, а в Русе и Силистра - 4-5%. Причината е, че 
концентрацията на фирми в столицата е най-голяма. По-лесен е и достъпът до финансиране.  
 
Заглавие: Отчитат проекти за 1,545 млрд. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектите за нови машини, оборудване, иновативни продукти и технологична 
модернизация, които са изпълнени или са в изпълнение по програма 
"Конкурентоспособност", са 2600 на стойност 790 млн. евро, или 1,545 млрд. лв. От тях 520 са 
в София. За сравнение във Враца и Монтана делът им е едва 1-2%, а в Русе и Силистра - 4-5%. 
Причината е, че концентрацията на фирми в столицата е най-голяма. По-лесен е и достъпът до 
финансиране.  
В по-малките населени места оборотите и възможностите са ограничени. Процентът във Варна 
и Бургас е нисък (7-8%) по други причини. Там интересът е основно към туризма, а този сектор 
не се финансира от ОП "Конкурентоспособност".  
Новата програма вече е изпратена в ЕК. Следващото правителство едва ли ще може да прави 
големи промени, тъй като параметрите са зададени на европейско ниво.  
Обмисля се финансирането на някои малки проекти да става с ваучери или по лизингови 
схеми. Лизингът ще е подходящ за София, където фирмите ще може да направят авансовото 
си плащане с безвъзмездната помощ, а после сами ще погасяват вноските си.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 14  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Президентът Плевнелиев постави началото на изграждането на обектите от първия 
по рода си научно-технологичен парк в София. На церемония в София Тех Парк се състоя 
първата копка на четири обекта от проект "Научно-технологичен парк" - обект "Лаборатории и 
офиси" и обект "Площадкова инфраструктура и парк", обект "Бизнес-инкубатор" и обект 
"Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост". Церемонията се състоя на 
територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" в столицата. С нея ще 
започва изграждането на първите лаборатории и площадкова инфраструктура, на 
бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост.  
 
Заглавие: Първа копка на научно-технологичен парк о София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Плевнелиев постави началото на изграждането на обектите от първия по 
рода си научно-технологичен парк в София. На церемония в София Тех Парк се състоя първата 
копка на четири обекта от проект "Научно-технологичен парк" - обект "Лаборатории и офиси" и 
обект "Площадкова инфраструктура и парк", обект "Бизнес-инкубатор" и обект 
"Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост". Церемонията се състоя на 
територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" в столицата. С нея ще 
започва изграждането на първите лаборатории и площадкова инфраструктура, на 
бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост. Предвижда се след 2015 г. в 
София да започне да работи научноизследователска инфраструктура в помощ на българския 
иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7,5 млн. евро национално съфинансиране.  
Сред партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за 
национално и световно стопанство, Медицинският университет в столицата.  
25.07.2014 г.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Съперник, Перник  
Страница: 9  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: Президентът постави началото на изграждането на обектите от първия по рода си 
научно-технологичен парк в София.  
На церемония в София Тех Парк се състоя първата копка на четири обекта от проект "Научно-
технологичен парк" - обект "Лаборатории и офиси" и обект "Площадкова инфраструктура и 
парк", обект "Бизнес инкубатор" и обект "Експериментариум и посетителски център с 
пешеходен мост". 
 
Заглавие: Първа копка на научно-технологичен парк в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът постави началото на изграждането на обектите от първия по рода си 
научно-технологичен парк в София.  
На церемония в София Тех Парк се състоя първата копка на четири обекта от проект "Научно-
технологичен парк" - обект "Лаборатории и офиси" и обект "Площадкова инфраструктура и 
парк", обект "Бизнес инкубатор" и обект "Експериментариум и посетителски център с 
пешеходен мост".  
Церемонията се състоя на територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" 
в столицата. С нея ще започва изграждането на първите лаборатории и площадкова 
инфраструктура, на бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост.  
Предвижда се след 2015 г. в София да започне да работи научноизследователска 
инфраструктура в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 
кв. м нови и реновирани сградни площи. Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-
изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, 
дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и 
зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7,5 млн. евро национално съфинансиране.  
Сред партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за 
национално и световно стопанство, Медицинският университет в столицата.  
"В динамичното време, в което живеем, такъв проект подпомага развитието на бизнеса, на 
науката и сътрудничеството между тях. Това е далновидно, стратегическо за България 
решение", каза президентът Росен Плевнелиев на церемонията за първа копка на обекта.  
Държавният глава подчерта, че осъществяването на този проект ще позволи на страната да 
намери своето достойно място във високотехнологичните държави в Европа.  
"Искаме да развиваме българската икономика, но трябва да познаваме и нейните слабости. 
Необходимо е да засилим иновационните дейности в предприятията и да разработим нови 
продукти и бизнес модели", каза Плевнелиев.  
"Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се 
развива тук", изтъкна той.  
"Технологичния парк не е само комплекс от сгради, а среда за иновации, технологичен обмен и 
сътрудничество", подчерта още държавният глава.  
25.07.2014 г.  
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Дата: 22.07.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 8  
Брой думи: 120  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката засекрети данните за оценителите на проектите по 
програма "Конкурентоспособност", пише вестник "Сега" във вчерашния си брой след отказ на 
ведомството да предостави поименен списък на оценителите и данни за ценза им, поискан от 
изданието по Закона за достъп до обществена информация.  
 
Заглавие: Министерство отказа данни за оценители по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката засекрети данните за оценителите на проектите по 
програма "Конкурентоспособност", пише вестник "Сега" във вчерашния си брой след отказ на 
ведомството да предостави поименен списък на оценителите и данни за ценза им, поискан от 
изданието по Закона за достъп до обществена информация.  
Секретна се оказа и информацията за това дали експертите са имали някакъв предишен опит в 
оценяването на документи, за да може да се проследи експертизата им, както и дали са 
работили за някоя от консултантските фирми, се посочва в публикацията. Посоченият мотив е, 
че тази информация представлява лични данни.  
Вестникът е поискал достъп до информацията заради скандала със спрените 97 млн. лв. по 
програмата заради близки връзки между фирми и оценители и съмнения за корупция.  
22.07.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 25.07.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/25/2350067_pregled_na_pechata_ot_25_juli/  
Брой думи: 666  
 
 
Резюме: Капитал Daily  
Вместо облекчения – нови тежести по европроектите  
Промени в правителствено постановление задължават бенефициентите да провеждат 
процедури за избор на доставчици дори и за най-дребните поръчки  
Орешарски и Местан: Отговорно е да подкрепим Кристалина Георгиева  
Решението за българския кандидат за еврокомисар ще бъде взето от служебното 
правителство.  
 
Заглавие: Преглед на печата от 25 юли  
Подзаглавие: Държавно управление  
Автор:  
Текст: Капитал Daily  
Вместо облекчения – нови тежести по европроектите  
Промени в правителствено постановление задължават бенефициентите да провеждат 
процедури за избор на доставчици дори и за най-дребните поръчки  
Орешарски и Местан: Отговорно е да подкрепим Кристалина Георгиева  
Решението за българския кандидат за еврокомисар ще бъде взето от служебното 
правителство.  
Сега  
Президентът постави три неизпълними задачи на НС  
В разтърсвания от скандали парламент едва ли ще се постигне съгласие за актуализация на 
бюджета, вдигане на тавана на дълга и смяна на управителя на БНБ  
ВСС ще обучава шефовете в системата във финансова дисциплина  
"Не мога да накарам хората да се съдят повече", заяви председателят на бюджетната комисия 
в съвета  
Труд  
Започна битката за съдия №1  
Върховните съдии поставиха пет изисквания към новия председател  
Стандарт  
В енергетиката: Бойко подозира злоупотреба за милиарди  
Разсекретяване на стенограмите на Министерски съвет иска лидерът на ГЕРБ  
Шеф в Общинска банка поема столичното парно  
Уволниха директора на "Топлофикация", сложил 80 млн. в КТБ за 3 месеца  
Монитор  
24 962 с бърза пенсия заради реформата  
Всяка трета сума за старини е за инвалидност  
МОН пусна година коледна ваканция  
Учениците ще почиват пет пъти след първия звънец  
Политика  
Капитал Daily  
ГЕРБ върна мандата за съставяне на ново правителство  
Президентът поиска от парламента актуализация на бюджета, мерки за БНБ и разрешение 
служебният кабинет да вземе заем  
Оставката на кабинета "Орешарски" беше приета от парламента  
180 депутати гласуваха "за", 8 "против" и 8 "въздържали се" за края на управлението на БСП и 
ДПС  
Сега  
Оставката на кабинета отвори вратата за бъдещи съюзи  
ГЕРБ и ДПС са склонни да преглътнат различията в името на стабилността, а БСП обяви за 
враг досегашния си партньор  
На финала депутатите разрешиха за още 1 г. платените бакалаври  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/25/2350067_pregled_na_pechata_ot_25_juli/
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Въпреки липсата на кворум промяната е минала експресно през комисиите и пленарна зала на 
подпис  
Труд  
БСП ще лови гласове с дистанциране от ДПС  
Червени избират лидер в 41 тъмни стаички  
24 часа  
Кабинетът на Орешарски издържа 422 дни  
В 12,09 ч Пламен Орешарски завърши от парламентарната трибуна последното си изявление 
като министър-председател  
Стандарт  
Президентът заръча: Нов бюджет до 6 август  
Борисов върна мандата, чакат днес и Станишев да откаже второ управление  
Папазов се стяга за кметска битка  
Капитанът се захваща със земеделски бизнес, изкушен е от местния вот във Варна  
Монитор  
Избират с таен вот наследник на Станишев  
Чакат балотаж между Миков и Стойнев  
Общество  
Сега  
Гражданите поемат 46% от разходите за здраве  
Една трета от лекарите са съсредоточени в София, показва изследване на КНСБ  
Икономика  
Капитал Daily  
Бунтът на лейтенантите на Цветан Василев  
Ключови директори на фирми, свързани с банкера се разграничиха от реалната собственост и 
управление, и го призоваха да поеме отговорност  
Пет кандидата за ремонта на Зимния дворец  
Познати имена в строителството си оспорват поръчката за 40 млн. лв.  
Броят на компаниите в несъстоятелност леко намалява  
Причината може да са влезлите през миналата година законови промени, които ограничиха 
процедурите със задна дата.  
Сега  
"София тех" ще тегли кредит от 77 млн. лв., за да заработи  
Търговете по два от първите проекти са блокирани заради обжалване  
Новинар  
Осем подставени лица на Василев разкриха далаверите му  
Сигналът е изпратен до главния прокурор и квесторите на КТБ  
Стандарт  
Компенсират парите по "Конкурентоспособност"  
Първата процедура по новата програма ще бъде за технологична модернизация  
Интервю  
Сега  
Бизнесът трябва да участва в решаването на проблема с КТБ  
Когато не знаеш какво ще се случи след 3 месеца, се замисляш дали да инвестираш в нещо 
ново, казва Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал  
24 часа  
Пламен Орешарски: Краят дойде заради скъсаната връзка между БСП и ДПС  
От началото на мандата постоянно чувам с кого съм по-близък, казва премиерът в оставка  
Стандарт  
Убедих се, че монополът на касата трябва да се разбие  
Актуализация на бюджета на НЗОК сега не се налагаше, казва д-р Таня Андреева  
Новинар  
Гергана Кабаиванова: Интересът към фермерските пазари е огромен  
Качеството на храните е много по-високо от това в супермаркетите  
Монитор  
Проф. Стоян Миланов, директор на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов": Нужна е сериозна промяна в 
статута на болницата  
За модернизацията на института са необходими 50 млн. лева  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/25/1947495/ani-todorova-prez-avgust-ili-dori-po-
rano-ochakvame-komentari-ot-evropeyskata-komisiya-po-op-inovatsii-i-konkurentnosposobnost-2014-
2020-g.html  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: София. През август или по-рано очакваме коментари от Европейската комисия (ЕК) по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. Това каза Ани 
Тодорова, член на екипа изготвил ОП „Иновации и конкурентоспособност”-2014-2020 г. от ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” по време на семинар, предаде репортер на 
Агенция “Фокус”. Ани Тодорова уточни, че когато се закупува машина по тази програма, трябва 
да бъде ясно как тази покупка ще доведе до промяна в показателите на фирмата. По думите й, 
от целия бюджет на програмата се заделят 6%, които представляват резерв.  
 
Заглавие: Ани Тодорова: През август или дори по рано очакваме коментари от 
Европейската комисия по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Ива САПУНДЖИЕВА  
Текст: София. През август или по-рано очакваме коментари от Европейската комисия (ЕК) по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. Това каза Ани 
Тодорова, член на екипа изготвил ОП „Иновации и конкурентоспособност”-2014-2020 г. от ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” по време на семинар, предаде репортер на 
Агенция “Фокус”. Ани Тодорова уточни, че когато се закупува машина по тази програма, трябва 
да бъде ясно как тази покупка ще доведе до промяна в показателите на фирмата. По думите й, 
от целия бюджет на програмата се заделят 6%, които представляват резерв.  
„България първа изпрати на ЕК документа Споразумение за партньорство на 15 април 
миналата година, в който заявяваше в какви сфери иска да получи финансиране”, добави тя.  
В периода април 2013 – май 2014 са проведени три заседания на Тематичната работна група 
(ТРГ) за разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
(ОПИК). Проведени са два кръга неформални технически консултации със службите на 
Европейската комисия (ЕК). На 04 април официално започна процесът на преговори с ЕК с 
официалното изпращане на споразумението за партньорство 2014-2020 г. На 31 май ОП 
”Иновации и конкурентоспособност” беше изпратена на ЕК чрез системата SFC. Програмата 
ще финансира развитие на българския бизнес в посока иновативност, висока добавена 
стойност и експорт, енергийна и ресурсна ефективност.  
Целта е създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на проектите по ОПИК 
2014-2020 г. чрез административните процедури, унифициране на правилата и въвеждане на 
максимална електронизация.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/25/1947495/ani-todorova-prez-avgust-ili-dori-po-rano-ochakvame-komentari-ot-evropeyskata-komisiya-po-op-inovatsii-i-konkurentnosposobnost-2014-2020-g.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/25/1947495/ani-todorova-prez-avgust-ili-dori-po-rano-ochakvame-komentari-ot-evropeyskata-komisiya-po-op-inovatsii-i-konkurentnosposobnost-2014-2020-g.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/25/1947495/ani-todorova-prez-avgust-ili-dori-po-rano-ochakvame-komentari-ot-evropeyskata-komisiya-po-op-inovatsii-i-konkurentnosposobnost-2014-2020-g.html
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/25/1947570/krasin-dimitrov-angola-e-edna-ot-
destinatsiite-s-koito-bihme-mogli-da-se-dogovorim-i-da-vnasyame-vtechnen-gaz.html  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: София. Ангола е една от дестинациите, с които бихме могли да се договорим и да 
внасяме втечнен газ. Това каза пред журналисти Красин Димитров, зам.-министър на 
икономиката и енергетиката в оставка, на срещата по повод годишнината на българските 
представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. „Традиционните пазари са изключително важни за нас, там където сме 
познати. В Ангола, когато поръчват бира в заведенията казват „дайте ми едно бугаро или две 
бугаро”.  
 
Заглавие: Красин Димитров: Ангола е една от дестинациите, с които бихме могли да се 
договорим и да внасяме втечнен газ  
Подзаглавие:  
Автор: Люба АЛЕКСИЕВА  
Текст: София. Ангола е една от дестинациите, с които бихме могли да се договорим и да 
внасяме втечнен газ. Това каза пред журналисти Красин Димитров, зам.-министър на 
икономиката и енергетиката в оставка, на срещата по повод годишнината на българските 
представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. „Традиционните пазари са изключително важни за нас, там където сме 
познати. В Ангола, когато поръчват бира в заведенията казват „дайте ми едно бугаро или две 
бугаро”. Тъй като по времето на тяхната гражданска война за независимост не са имали дори 
стъклени чаши, в които да си наливат бирата и тя е била сервирана в буркани от български 
консерви, които са били изнасяни тогава. Затова в момента на жаргон така продължава да се 
поръчва. Ангола е една изключително интересна държава с голям доход от глава на 
населението, основен доставчик на газ за САЩ доскоро. Имат големи съоръжения за втечнен 
газ”, каза Димитров, като добави, че 50% от дейността на търговско-икономическите служби е 
свързана с презентация на българската държава като администрация. „Ако по ОП 
„Конкурентоспособност” ние даваме безвъзмездна помощ в облика на машини, които да 
произвеждат някаква продукция, ако чрез частта интернационализация даваме възможност на 
търговски мисии и участия на панаири на тези фирми, които са ги произвели да отидат да ги 
презентират и чрез нашите служби да си намерят конкретен партньор. Чрез тези финансови 
инструменти например на предекспортното финансиране, ние даваме възможност на фирмите 
при сключен договор да могат да си покрият всички разходи за производство, материални, 
енергийни и транспортни застрахователни, да осъществят сделката и да получат конкретен 
резултат”, заяви още зам.-министърът в оставка и поясни, че режимите при сключен договор са 
облекчени. „Импортното финансиране, представлява обратен процес на експортното т.е. 
финансирането се осигурява на купувача, който да купи стока произведена в България, където 
има съответен процент съучастие. Като че ли този инструмент е масово по-предпочитания в 
момента, тъй като всички усилия по организацията на производството, участие в търговските 
мисии, намирането на партньор, осигуряването на финансиране за българския бизнес е може 
би малко като загуба на време, докато другият тип финансиране директно при тях идва 
чуждестранният клиент, който с едно такова осигурено от българската държава финансиране, 
може да си купи българската стока. В момента това, което се опитваме да правим са месечни 
планове, в които са подредени по приоритет в съответните дейности”, подчерта още Крисин 
Димитров.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/25/1947570/krasin-dimitrov-angola-e-edna-ot-destinatsiite-s-koito-bihme-mogli-da-se-dogovorim-i-da-vnasyame-vtechnen-gaz.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/25/1947570/krasin-dimitrov-angola-e-edna-ot-destinatsiite-s-koito-bihme-mogli-da-se-dogovorim-i-da-vnasyame-vtechnen-gaz.html
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/stil/348/a/bylgarskata-dizainerska-moda-ne-uspiava-da-izleze-ot-
krizata,176558/ 
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Българската дизайнерска мода все още не успява да излезе от кризата. Това твърдят 
дизайнерските фирми, взели участие в международната модна изложба Who's next?, провела 
се в Париж между 4 и 7 юли.  
Националното участие в Who's next? се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия по проект за насърчаване на експорта на българските 
предприятия, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. 
 
Заглавие: Българската дизайнерска мода не успява да излезе от кризата  
Подзаглавие: Като основна причина дизайнерите сочат продажбата на много нискокачествени 
и евтини стоки и наплива на китайски артикули  
Автор: Теодора Георгиева  
Текст: Българската дизайнерска мода все още не успява да излезе от кризата. Това твърдят 
дизайнерските фирми, взели участие в международната модна изложба Who's next?, провела 
се в Париж между 4 и 7 юли.  
От софийската модна къща „Нели Колева - Фешън“ ЕООД изказаха мнение, че главната 
причина за невъзможността да се излезе от кризата е, че на пазара се продават много евтини и 
некачествени стоки, а тези с високо качество са много скъпи. Ето защо потребителят 
предпочита да си купи некачествения, но за сметка на това евтин артикул, казаха от модната 
къща. Те изтъкнаха като причина и наплива на китайски стоки.  
По-доброто качество означава и по-високи цени, казаха от дизайнерската фирма, предлагаща 
бизнес костюми, коктейлни рокли и вечерни тоалети.  
„Нашата фирма печели най-вече от поръчковата част, тъй като тези услуги не се предлагат от 
всички. Става въпрос за поръчки, когато фигурата е нестандартна и правим модела специално 
за конкретните мерки на човека“, поясниха от фирмата.  
Те споделиха, че изнасят за Румъния, Англия, Русия и въпреки че е доста малка част от 
продажбите им, износът е този, който ги държи.  
От софийската фирма за дамско облекло „Гардероб“ ООД също не успяват да се възстановят 
от кризата, като дори известно време не са правили колекции.  
Що се отнася до износ, за такъв почти не може да се говори, тъй като продават в много малки 
количества. Като цяло и българският пазар е много свит.  
От друга софийска модна къща - „Жана Жекова“ ЕООД, споделиха, че също се възстановяват 
трудно от кризата и то с много усилия.  
При тях продажбите също са насочени предимно към българския пазар, като съвсем малка част 
изнасят за Япония.  
От софийската „Нина Гламър“ ООД пък са едва от 2 години на пазара, затова не помнят наплив 
в продажбите преди кризата, като другите фирми.  
Те продават луксозната си дамска конфекция само в България, като малко по малко 
разширяват обхвата си и се надават модната изложба в Париж да спомогне за бъдещия им 
износ в чужбина.  
Във френската изложба участие взеха и други дизайнерски български фирми, преобладаващо 
софийски. Националното участие в Who's next? се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия по проект за насърчаване на експорта на 
българските предприятия, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.investor.bg/stil/348/a/bylgarskata-dizainerska-moda-ne-uspiava-da-izleze-ot-krizata,176558/
http://www.investor.bg/stil/348/a/bylgarskata-dizainerska-moda-ne-uspiava-da-izleze-ot-krizata,176558/
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17102509  
Брой думи: 635  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро.  
За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, само 
през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От началото 
на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. Това каза на 
семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на Министерството на 
икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден 
пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. 
 
Заглавие: Ще загубим ли средства и по ОПК?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро.  
За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От 
началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото 
на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 
млн.евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 
млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от 
тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази същият темп на сертификация, това 
предполага да се покрие тази сума и програмата няма да загуби средства, коментира 
експертът. Общият размер на договорените средства по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на 
програмата. Разплатените средства са на стойност 785 млн.евро, което е 68 на сто от 
бюджета на програмата, а общият размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 
61 на сто от бюджета на ОПК. 
Ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и средни 
предприятия по ОП "Конкурентоспособност" най-малкото зло, което би се случило е 25% 
финансова корекция, а най-лошото - да спрат програмата и да се забави приемането на 
новата. Това каза Ели Милушева - главен директор на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕ. Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на 
комисията. Кандидатстването по нея става чрез конкурентен подбор, а когато се наруши 
основното правило на този подбор от оценителната комисия, значи процедурата е сбъркана, 
обясни Милушева причината за прекратяването на процедурата. Средствата, предвидени по 
нея в размер на 97 млн. лева, не се губят, допълни експертът. Това са пари, които 
оперативната програма смяташе в плюс отгоре, това не са пари в банка, които чакат да 
бъдат изразходвани и договорени, допълни Милушева. Тя обясни, че всички оперативни 
програми, които изпълняват подобни схеми, могат чрез ресорно решение на МС да 
наддоговорят десет на сто от бюджета си. По тази процедура са одобрени близо 600 проекта, 
като средствата обаче стигат само за първите 142 фирми, а предложенията са били 1168. Това 
е засилило конкуренцията между фирмите и е създало огромно напрежение за комисията, 
посочи Милушева. Тя отбеляза, че 38 експерти от комисията е трябвало да разгледат тези 
близо 1200 предложения за три месеца. От друга страна, някои от фирмите, заради голямата 
конкуренция, са се опитвали по нерегламентиран начин да стигнат до оценката. Трудно се 
доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е сбъркал, посочи 
Милушева. Тя съобщи, че за този случай вече е информиран инспекторатът на министерството 
и дисциплинарният съвет. Надявам се смяната на правителство да не забави нещата, каза 
Милушева. Експертът съобщи още, че 161 жалби и възражения е имало срещу оценките на 
комисията, имало е и сигнали за нередности, както и за това, че членове на комисията се 
обаждат на фирмите, което по думите на Милушева е недопустимо. Тя посочи, че застава на 
200 процента зад решението на спиране на процедурата и допълни, че това ще е урок за тези, 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17102509
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които си мислят, че европейски пари се раздават безконтролно. Милушева каза още, че 
първата процедура по новата оперативна програма, която ще бъде обявена през есента, 
отново ще е технологична модернизация, за която ще се настоява да е на стойност 400 - 500 
млн.лева. Тя заяви, че сегашната оперативна програма е изключително стабилна. Всички 
приказки за спиране на средства, за наложени санкции от Европейската сметна палата или ЕК 
са несъстоятелни. Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в ЕК и изрази 
надежда тази есен да бъде одобрена. 
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/108613/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E5+%ED%E0%E9
-
%ED%E5%E8%ED%EE%E2%E0%F2%E8%E2%ED%E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%ED%E0+%
E2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0  
Брой думи: 198  
 
 
Резюме: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова 
по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството между 
бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. 
 
 
Заглавие: България е най-неиновативната страна в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова по 
новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството 
между бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. Според експертът е важно и да 
се помисли и как тези връзки да излязат извън България.  
Недостатъчна предприемаческа активност посочи Тодорова като друг слаб момент и увери, че 
в новия програмен период ще се потърсят начини и схеми за насърчаването - например жени 
предприемачи и хора с уреждания.  
Най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на ОП „Конкурентоспособност" ще бъдат 
заделени за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи 
още експертът.  
Ще се търсят и по лесни решения и начини за финансиране на малките проекти, добавят от 
министерството. Общата стойност на програмата е 1.46 млрд евро за периода 2014-2020. Като 
6% от тях ще се пазят в резерв, и ще бъдат изплатени само ако страната ни изпълни всички 
прогнози, които е посочила пред комисията, посочиха още експертите.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/108613/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E5+%ED%E0%E9-%ED%E5%E8%ED%EE%E2%E0%F2%E8%E2%ED%E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%ED%E0+%E2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/108613/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E5+%ED%E0%E9-%ED%E5%E8%ED%EE%E2%E0%F2%E8%E2%ED%E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%ED%E0+%E2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/108613/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E5+%ED%E0%E9-%ED%E5%E8%ED%EE%E2%E0%F2%E8%E2%ED%E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%ED%E0+%E2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/108613/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E5+%ED%E0%E9-%ED%E5%E8%ED%EE%E2%E0%F2%E8%E2%ED%E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%ED%E0+%E2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_73602/Kadiev_SHTe_razbutam_blatoto_obeshtavam_pot_salzi_rabota/  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: БСП има нужда от пречистване; трябва да си спечелим мястото. Единственото, което 
мога да обещая, е много работа, много пот, много сълзи.  
Чисто идеологически БСП не се разви, отивайки на село, ние говорим като комунисти, защото 
хората това очакват да чуят, в малкия град - като социалисти, а с бизнеса - като 
социалдемократи, заяви по НТВ Георги Кадиев от БСП, кандидат за лидерския пост. Същото 
било и в позицията към Русия и Украйна. 
 
Заглавие: Кадиев: Ще разбутам блатото; обещавам пот, сълзи, работа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БСП има нужда от пречистване; трябва да си спечелим мястото. Единственото, което 
мога да обещая, е много работа, много пот, много сълзи.  
Чисто идеологически БСП не се разви, отивайки на село, ние говорим като комунисти, защото 
хората това очакват да чуят, в малкия град - като социалисти, а с бизнеса - като 
социалдемократи, заяви по НТВ Георги Кадиев от БСП, кандидат за лидерския пост. Същото 
било и в позицията към Русия и Украйна.  
Казах на Овчаров, че не го разбирам. Аз наистина съм негово открие в политиката. През 2012 г. 
Софийската организация не ме подкрепи; сега той подкрепя Мая Манолова, не знам защо, каза 
Кадиев.  
Лидерът трябва да отваря БСП навън, да може да минава през тълпата, посочи Кадиев. Той 
каза, че ако бъде номиниран, ще участва в листите за следващо НС. Той каза, че на конгреса в 
неделя ще има промяна в начина на избор на лидер - ще се гласува по нов начин.  
Аз съм алтернатива, не съм от кръга на Станишев; но не ми харесва, че сега се появиха куп 
активни борци срещу него; ще има и повече. А човек гради биография в годините. Защо не 
питате Драгомир Стойнев за Белене; защо загубихме програма „Конкурентоспособност“ с 10 
000 служители там, те няма да гласуват вече за БСП.  
Нямам проблеми в общуването с който и да е, защото не съм зависим от никого корпоративно.  
Един от малкото пъти в живота ми, когато не стигнах докрай, беше при номинацията на Делян 
Пеевски, призна Кадиев. Сега ми прави впечатление, че няма дебати; хората са отвикнали да 
се борят; искам да разбутам това блато.  
 
  

http://www.frognews.bg/news_73602/Kadiev_SHTe_razbutam_blatoto_obeshtavam_pot_salzi_rabota/
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301178  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова 
по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството между 
бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. 
 
Заглавие: Последни сме в Европа по иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова по 
новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството 
между бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. Според експертът е важно и да 
се помисли и как тези връзки да излязат извън България.  
Недостатъчна предприемаческа активност посочи Тодорова като друг слаб момент и увери, че 
в новия програмен период ще се потърсят начини и схеми за насърчаването - например жени 
предприемачи и хора с увреждания.  
Най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на ОП „Конкурентоспособност" ще бъдат 
заделени за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи 
още експертът.  
Ще се търсят и по лесни решения и начини за финансиране на малките проекти, добавят от 
министерството. Общата стойност на програмата е 1,460 млрд евро за периода 2014-2020. 6% 
от тях ще се пазят в резерв, и ще бъдат изплатени само ако страната ни изпълни всички 
индикатори, които е посочила пред комисията, посочиха още експертите.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301178
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/ще-загубим-ли-средства-и-по-опк-news56557.html  
Брой думи: 616  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото 
на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 
млн.евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 
млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от 
тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази същият темп на сертификация, това 
предполага да се покрие тази сума и програмата няма да загуби средства, коментира 
експертът. 
 
Заглавие: Ще загубим ли средства и по ОПК?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото 
на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 
млн.евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 
млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от 
тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази същият темп на сертификация, това 
предполага да се покрие тази сума и програмата няма да загуби средства, коментира 
експертът. Общият размер на договорените средства по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на 
програмата. Разплатените средства са на стойност 785 млн.евро, което е 68 на сто от 
бюджета на програмата, а общият размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 
61 на сто от бюджета на ОПК.  
Ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и средни 
предприятия по Оперативната програма "Конкурентоспособност" най-малкото зло, което би 
се случило е 25 процента финансова корекция, а най-лошото - да спрат програма и да се 
забави приемането на новата. Това каза Ели Милушева - главен директор на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката. 
Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на комисията. Кандидатстването по 
нея става чрез конкурентен подбор, а когато се наруши основното правило на този подбор от 
оценителната комисия, значи процедурата е сбъркана, обясни Милушева причината за 
прекратяването на процедурата. Средствата, предвидени по нея в размер на 97 млн. лева, не 
се губят, допълни експертът. Това са пари, които оперативната програма смяташе в плюс 
отгоре, това не са пари в банка, които чакат да бъдат изразходвани и договорени, допълни 
Милушева. Тя обясни, че всички оперативни програми, които изпълняват подобни схеми, могат 
чрез ресорно решение на МС да наддоговорят десет на сто от бюджета си. По тази процедура 
са одобрени близо 600 проекта, като средствата обаче стигат само за първите 142 фирми, а 
предложенията са били 1168. Това е засилило конкуренцията между фирмите и е създало 
огромно напрежение за комисията, посочи Милушева. Тя отбеляза, че 38 експерти от комисията 
е трябвало да разгледат тези близо 1200 предложения за три месеца. От друга страна, някои от 
фирмите, заради голямата конкуренция, са се опитвали по нерегламентиран начин да стигнат 
до оценката. Трудно се доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е 
сбъркал, посочи Милушева. Тя съобщи, че за този случай вече е информиран инспекторатът на 
министерството и дисциплинарният съвет. Надявам се смяната на правителство да не забави 
нещата, каза Милушева. Експертът съобщи още, че 161 жалби и възражения е имало срещу 
оценките на комисията, имало е и сигнали за нередности, както и за това, че членове на 
комисията се обаждат на фирмите, което по думите на Милушева е недопустимо. Тя посочи, че 

http://www.economynews.bg/ще-загубим-ли-средства-и-по-опк-news56557.html
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застава на 200 процента зад решението на спиране на процедурата и допълни, че това ще е 
урок за тези, които си мислят, че европейски пари се раздават безконтролно. Милушева каза 
още, че първата процедура по новата оперативна програма, която ще бъде обявена през 
есента, отново ще е технологична модернизация, за която ще се настоява да е на стойност 400 
- 500 млн.лева. Тя заяви, че сегашната оперативна програма е изключително стабилна. 
Всички приказки за спиране на средства, за наложени санкции от Европейската сметна палата 
или ЕК са несъстоятелни. Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в ЕК и 
изрази надежда тази есен да бъде одобрена.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://3e-
news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-
%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2-2014-2020%D0%B3_39396 
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: Още през август се очакват коментари на Еврокомисията по представеното от 
страната ни Споразумение за партньорство.  
В новия програмен период на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 
2020г. най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на програмата, ще бъдат заделени 
за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи още 
експертът. 
 
Заглавие: 1,460 млрд евро очаква бизнесът по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014 – 2020г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Още през август се очакват коментари на Еврокомисията по представеното от страната 
ни Споразумение за партньорство.  
В новия програмен период на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
2014 – 2020г. най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на програмата, ще бъдат 
заделени за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи 
още експертът. Ще се потърсят също начини и схеми за насърчаването на предприемаческата 
активност - например жени предприемачи и хора с увеждания. Това каза Ани Тодорова, член на 
екипа изготвил ОП „Иновации и конкурентоспособност”-2014-2020 г. от ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспособност”, цитирана от агенция Фокус.  
Тодорова съобщи, че се очакват коментари от Европейската комисия (ЕК) по представеното от 
страната ни Споразумение за партньорство още през август. „България първа изпрати на ЕК 
документа Споразумение за партньорство на 15 април миналата година, в който заявяваше в 
какви сфери иска да получи финансиране”, добави тя.  
Програмата ще финансира развитие на българския бизнес в посока иновативност, висока 
добавена стойност и експорт, енергийна и ресурсна ефективност. Общата й стойност е 1,460 
млрд евро за периода 2014-2020. 6% от тях ще се пазят в резерв, и ще бъдат изплатени само 
ако страната ни изпълни всички индикатори, които е посочила пред комисията, посочиха още 
експертите, уточни Ани Тодорова.  
Според експерта, когато се закупува машина по тази програма, трябва да бъде ясно как тази 
покупка ще доведе до промяна в показателите на фирмата. Ще се търсят и по лесни решения и 
начини за финансиране на малките проекти, добавят от министерството.  
Целта е създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на проектите по ОПИК 
2014-2020 г. чрез административните процедури, унифициране на правилата и въвеждане на 
максимална електронизация.  
 

http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/1-460-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020%D0%B3_39396
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/75451  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: България е на последно място по иновации в Европа, съобщиха Дарик, цитирайки 
експерта Ани Тодорова по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 
2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството между 
бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо. 
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. 
 
Заглавие: Последни сме в Европа по иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е на последно място по иновации в Европа, съобщиха Дарик, цитирайки 
експерта Ани Тодорова по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 
2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството 
между бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. Според експертът е важно и да 
се помисли и как тези връзки да излязат извън България.  
Недостатъчна предприемаческа активност посочи Тодорова като друг слаб момент и увери, че 
в новия програмен период ще се потърсят начини и схеми за насърчаването - например жени 
предприемачи и хора с увреждания.  
Най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на ОП „Конкурентоспособност" ще бъдат 
заделени за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи 
още експертът.  
Ще се търсят и по лесни решения и начини за финансиране на малките проекти, добавят от 
министерството. Общата стойност на програмата е 1,460 млрд евро за периода 2014-2020. 6% 
от тях ще се пазят в резерв, и ще бъдат изплатени само ако страната ни изпълни всички 
индикатори, които е посочила пред комисията, посочиха още експертите.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/75451
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/shte-zagubim-li-sredstva-i-po-opk-1044838.html  
Брой думи: 608  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От 
началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40% от сумата. Това 
каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото 
на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 
млн.евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 
млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от 
тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази същият темп на сертификация, това 
предполага да се покрие тази сума и програмата няма да загуби средства, коментира 
експертът. 
 
Заглавие: Ще загубим ли средства и по ОПК?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От 
началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40% от сумата. Това 
каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката. От министерството съобщиха, че в началото 
на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 
млн.евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 
млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от 
тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази същият темп на сертификация, това 
предполага да се покрие тази сума и програмата няма да загуби средства, коментира 
експертът. Общият размер на договорените средства по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на 
програмата. Разплатените средства са на стойност 785 млн.евро, което е 68 на сто от бюджета 
на програмата, а общият размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто 
от бюджета на ОПК. 
Ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и средни 
предприятия по ОП "Конкурентоспособност" най-малкото зло, което би се случило е 25% 
финансова корекция, а най-лошото - да спрат програма и да се забави приемането на новата. 
Това каза Ели Милушева - главен директор на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕ. Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на 
комисията. Кандидатстването по нея става чрез конкурентен подбор, а когато се наруши 
основното правило на този подбор от оценителната комисия, значи процедурата е сбъркана, 
обясни Милушева причината за прекратяването на процедурата. Средствата, предвидени по 
нея в размер на 97 млн. лева, не се губят, допълни експертът. Това са пари, които 
оперативната програма смяташе в плюс отгоре, това не са пари в банка, които чакат да 
бъдат изразходвани и договорени, допълни Милушева. Тя обясни, че всички оперативни 
програми, които изпълняват подобни схеми, могат чрез ресорно решение на МС да 
наддоговорят десет на сто от бюджета си. По тази процедура са одобрени близо 600 проекта, 
като средствата обаче стигат само за първите 142 фирми, а предложенията са били 1168. Това 
е засилило конкуренцията между фирмите и е създало огромно напрежение за комисията, 
посочи Милушева. Тя отбеляза, че 38 експерти от комисията е трябвало да разгледат тези 
близо 1200 предложения за три месеца. От друга страна, някои от фирмите, заради голямата 
конкуренция, са се опитвали по нерегламентиран начин да стигнат до оценката. Трудно се 
доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е сбъркал, посочи 
Милушева. Тя съобщи, че за този случай вече е информиран инспекторатът на министерството 
и дисциплинарният съвет. Надявам се смяната на правителство да не забави нещата, каза 
Милушева. Експертът съобщи още, че 161 жалби и възражения е имало срещу оценките на 
комисията, имало е и сигнали за нередности, както и за това, че членове на комисията се 
обаждат на фирмите, което по думите на Милушева е недопустимо. Тя посочи, че застава на 

http://www.b2bnews.bg/index.php/shte-zagubim-li-sredstva-i-po-opk-1044838.html
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200 процента зад решението на спиране на процедурата и допълни, че това ще е урок за тези, 
които си мислят, че европейски пари се раздават безконтролно. Милушева каза още, че 
първата процедура по новата оперативна програма, която ще бъде обявена през есента, 
отново ще е технологична модернизация, за която ще се настоява да е на стойност 400 - 500 
млн.лева. Тя заяви, че сегашната оперативна програма е изключително стабилна. Всички 
приказки за спиране на средства, за наложени санкции от Европейската сметна палата или ЕК 
са несъстоятелни. Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в ЕК и изрази 
надежда тази есен да бъде одобрена. 
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/trqbva-da-sertificirame-192-mln.-evro-po-op-
konkurentosposobnost-1045008.html  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: Общият размер на договорените средства по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд.евро. 
За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, само 
през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От началото 
на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. Това каза на 
семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на Министерството на 
икономиката и енергетиката.  
  
 
Заглавие: Трябва да сертифицираме 192 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общият размер на договорените средства по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд.евро.  
За да не бъдат загубени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, 
само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От 
началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган 
доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. След одобрението на доклада сумата на 
сертифицираните средства ще достигне 118 млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 
млн.евро.  
За около 6 месеца 62 процента от тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази 
същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата няма да 
загуби средства, коментира експертът. 
Общият размер на договорените средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн.евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто от бюджета на ОПК. 

http://www.b2bnews.bg/index.php/trqbva-da-sertificirame-192-mln.-evro-po-op-konkurentosposobnost-1045008.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/trqbva-da-sertificirame-192-mln.-evro-po-op-konkurentosposobnost-1045008.html
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgariq-e-nai-neinovativnata-strana-v-evropa-
1045051.html  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова 
по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата Оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството между 
бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
 
 
Заглавие: България е най-неиновативната страна в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е на последно място по иновации и Европа, заяви експертът Ани Тодорова по 
новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".  
Според Тодорова новата оперативна програма ще бъде насочена към сътрудничеството 
между бизнес, наука и висше образовани, което в момента по думите и е слабо.  
Ани Тодорова обясни, че според инструментите на програмата не е позволено финансирането 
на чистата наука, по тази причина е важно това сътрудничество. Според експертът е важно и да 
се помисли и как тези връзки да излязат извън България. 
Недостатъчна предприемаческа активност посочи Тодорова като друг слаб момент и увери, че 
в новия програмен период ще се потърсят начини и схеми за насърчаването - например жени 
предприемачи и хора с увреждания. 
Най-голям дял от средствата - 38 на сто от бюджета на ОП „Конкурентоспособност" ще бъдат 
заделени за подобряване на производствения капацитет и растежа на предприятията, посочи 
още експертът. 
Ще се търсят и по лесни решения и начини за финансиране на малките проекти, добавят от 
министерството. Общата стойност на програмата е 1.46 млрд евро за периода 2014-2020. Като 
6% от тях ще се пазят в резерв, и ще бъдат изплатени само ако страната ни изпълни всички 
прогнози, които е посочила пред комисията, посочиха още експертите. 
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgariq-e-nai-neinovativnata-strana-v-evropa-1045051.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/bulgariq-e-nai-neinovativnata-strana-v-evropa-1045051.html
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60411  
Брой думи: 446  
 
 
Резюме: Новата програма се очаква да е на стойност 1,414 млрд. евро, което е с над 100 млн. 
евро повече спрямо бюджета на предишната програма. 
При националните и европейските одити на Оперативната програма "Конкурентоспособност" не 
са констатирани системни грешки и пропуски. Това показват резултати от 48 одита и 35 
проверки на място, извършени от началото на програмата до края на юни т.г., съобщи на 
семинар за медиите Владислав Тоцев, експерт в Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ).  
  
 
Заглавие: Няма нарушения по ОП "Конкурентоспособност", показват одити  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата програма се очаква да е на стойност 1,414 млрд. евро, което е с над 100 млн. 
евро повече спрямо бюджета на предишната програма.  
При националните и европейските одити на Оперативната програма 
"Конкурентоспособност" не са констатирани системни грешки и пропуски. Това показват 
резултати от 48 одита и 35 проверки на място, извършени от началото на програмата до края 
на юни т.г., съобщи на семинар за медиите Владислав Тоцев, експерт в Министерството на 
икономиката и енергетиката (МИЕ).  
Според Ели Милушева - главен директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
в МИЕ, съществува вероятност през септември да има проверка от ЕК на Изпълнителната 
агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към Министерството на финансите, която 
ще включва оперативните програми. По думите на Милушева е възможно да бъде проверена и 
процедурата за технологична модернизация на малките и средните предприятия.  
Новата програма се очаква да е на стойност 1,414 млрд. евро, което е с над 100 млн. евро 
повече спрямо бюджета на предишната програма. От тази сума шест процента ще бъдат 
заделени за резерв, с който да се покрият евентуални "неустойки", ако не бъдат изпълнени 
индикатори по програмата към средата на периода. При неизпълнение на индикаторите тези 
шест процента се прехвърлят към друга програма, като условието е тя да се финансира от един 
и същи фонд и да е по една и съща тематична цел, стана ясно по време на семинара.  
В новата програма остават вторите фази на проектите за "София тех парк" и за газовата 
връзка със Сърбия, като за нея ще се търсят възможности и за друго финансиране, за да 
останат повече средства за бизнеса по мярката за енергийна ефективност.  
По новата програма ще има възможност чрез ваучери да се финансират проекти за 
иновационно сътрудничество между фирми и научни организации или за високоиновативно 
обучение. За иновационната дейност са определени 21 на сто от бюджета на програмата, като 
се предвижда подкрепа само за сектори, определени като "интелигентни" според новата 
Иновационна стратегия за интелигентна специализацията за новия програмен период.  
Сериозен процент ще се задели за подходящи финансови инструменти за предприемачество, 
като целта е да се подкрепят проекти със секторен и регионален елемент. В инвестиционния 
приоритет "Капацитет за растеж" попадат схемите за надграждане на технологичното 
обновление и за тези мерки се отделят почти 40 на сто от бюджета на програмата.  
Новото в бъдещата програма е това, че няма да има отделна ос за институционални 
бенефициенти. Те ще трябва да кандидатстват с отделни проекти, като е по-добре да са в 
партньорство с бизнеса.  
По инвестиционния приоритет "Ресурсна ефективност" ще може да се финансират проекти на 
групи предприятия - например за решения за третиране на отпадъци или намаляване на 
ползването на вода. Допустими ще са проекти на малки и средни фирми от производствения 
сектор.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60411
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-07-25&article=499915  
Брой думи: 372  
 
 
Резюме: Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за да 
осъществят проектите си за технологична модернизация, ще бъдат компенсирани. Това може 
да стане още в късната есен на тази година, обеща шефът на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
Първата обявена процедура по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 
2014-2020 г. ще бъде за технологична модернизация на българските предприятия. 
 
Заглавие: Първата процедура по новата програма ще бъде за технологична 
модернизация  
Подзаглавие: Компенсират парите по “Конкурентоспособност”  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за да 
осъществят проектите си за технологична модернизация, ще бъдат компенсирани. Това може 
да стане още в късната есен на тази година, обеща шефът на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
Първата обявена процедура по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 
ще бъде за технологична модернизация на българските предприятия. "Така се надяваме да 
направим реверанс към онези 142 фирми, които спечелиха финансиране за проектите си, но не 
го получиха заради проблемите по схемата", каза Милушева. Тя допълни, че в управляващия 
орган вече работят за подобряване на схемата за технологична модернизация в новата 
програма и тя ще бъде с много по-прозрачни правила. Освен това за новата схема целта е 
средствата по това перо да бъдат повече. "Иска ми се те да бъдат 400-500 млн. лв., за да могат 
от тях да се възползват повече предприятия", каза Милушева.  
Но допълни, че това ще зависи от одобрението на Брюксел, където вече е изпратена новата 
ОП "Иновации и конкурентоспособност". Освен с повече пари идеята е новата схема за 
технологична модернизация да разполага и с по-голям срок. По-точно целта е тя да бъде 
отворена 2-3 години, а в този период да бъдат вкарани няколко срока, обясни Милушева. 
Например може първо да се приемат проектите на микро и малките предприятия, след това на 
средните и т.н. Вместо да се прави накуп за всички и да се получават грешки, каза Милушева.  
Засега България няма да загуби пари по ОП "Конкурентоспособност“ 2007-2013, смята 
шефката на програмата. Спряната процедура за технологична модернизация, за която бяха 
заделени 97 млн. лв., представлява договаряне на пари над бюджета на програмата. В 
момента договорените средства по ОПК са 104,3% от бюджета на програмата. Ако схемата за 
технологична модернизация не беше спряна, договарянето щеше да стигне 109%, поясни 
Милушева. От думите й стана ясно, че лично тя много съжалява за спирането на схемата за 
технологична модернизация, тъй като в българската икономика няма да влязат допълнителни 
пари. В същото време обаче така е била спасена цялата оперативна програма, защото заради 
грешките в процедурата е имало риск Брюксел да спре цялата програма. Милушева съобщи, че 
вече е предала в Министерството на икономиката доклада си и предложенията си за санкции 
заради грешките, довели до спирането на схемата.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-07-25&article=499915
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.kmeta.bg  
Връзка: http://www.kmeta.bg/100-godishno-chitalishte-v-kyrdzhali-izgrazhda-biznesinkubator-
31530.html  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: През август в Кърджали ще отвори врати първият в страната "Бизнесинкубатор", който 
се намира в читалище. Той е изграден по проект, финансиран от ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" и е на стойност около 1 млн. лв.  
"Проектът ни спечели в много сериозна конкуренция. Иновативният подход, който предложихме 
е местният бизнес да бъде представен по нов и атрактивен начин. Идеята е с участието на 
творческите състави към културната институция да бъдат организирани презентации на 
местните производства", обясни Камелия Чолакова, секретар на читалище "Обединение 1913". 
 
Заглавие: 100- годишно читалище в Кърджали изгражда "Бизнесинкубатор"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През август в Кърджали ще отвори врати първият в страната "Бизнесинкубатор", който 
се намира в читалище. Той е изграден по проект, финансиран от ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" и е на стойност около 1 млн. лв.  
"Проектът ни спечели в много сериозна конкуренция. Иновативният подход, който предложихме 
е местният бизнес да бъде представен по нов и атрактивен начин. Идеята е с участието на 
творческите състави към културната институция да бъдат организирани презентации на 
местните производства", обясни Камелия Чолакова, секретар на читалище "Обединение 1913". 
Към читалището вече действа и Школа за манекени, която ще представя облекла и обувки на 
фирми от региона.  
По проекта "Бизнесинкубатор" е създаден фронт офис. Фирмите, желаещи да стартират бизнес, 
ще ползват офиси в началото безплатно, а на следващ етап - срещу минимално заплащане за 
определен срок. "Бизнесинкубаторът вече има сайт, който ще публикува информация за 
отделните фирми и техните производства, ще рекламира дейността им, ще търси пазари и 
възможности на реализация и обмен на стоки и материали с други фирми както в България, 
така и в съседните страни Гърция и Турция. Идеята е Бизнесинкубаторът да пътува и да прави 
презентации във всички общински центрове в Кърджалийска област", обясни Камелия 
Чолакова. По проекта е извършен ремонт на сцената и големия салон с 220 места на 
читалището, оформена е нова многофункционална зала за репетиции и срещи, подменена е 
дограмата, цялата ел. и ВиК инсталация, монтирани са климатици, ремонтирани са и 
санитарните възли.  
Читалище "Обединение1913" е първият културен институт в Кърджали. Въпреки 100-годишната 
си история, то успешно съчетава традицията и предизвикателствата на съвременността и 
новите технологии. През 2004 г. НЧ "Обединение 1913" е сред първите в България, което 
придобива статут на Регионална CISCO академия и става част от световната програма за 
обучение по компютърни мрежи. Освен това е лицензирано и като Център за обучение по 10 
професии. През последните години екипът на културната институция работи успешно по 
различни проекти, насочени приоритетно към младите хора.  
 

http://www.kmeta.bg/100-godishno-chitalishte-v-kyrdzhali-izgrazhda-biznesinkubator-31530.html
http://www.kmeta.bg/100-godishno-chitalishte-v-kyrdzhali-izgrazhda-biznesinkubator-31530.html
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Дата: 25.07.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/32800/1/1/Problemite-sled-kabineta-Oresharski-v-ministerstva-i-
fondove.html  
Брой думи: 1249  
 
 
Резюме: След оставката на кабинета "Орешарски" и последните дни на 42-рото Народно 
събрание, въпросите за позитивите и негативите от решенията им са налице. В няколко части 
ще разкажем за основните политики в ключовите сектори, както и най-важните решения на НС и 
кабинета.  
Започнахме с ретроспекция - съставянето на "експертен кабинет" и анализ какво всъщност 
представлява той. В друга част описахме бюджета и финансите- какво (не) свършиха депутати 
и министри. В третата част описахме проблемите в един от най-потърпевшите сектори - 
енергетиката. 
 
Заглавие: Проблемите след кабинета "Орешарски" в министерства и фондове  
Подзаглавие: Обзор:  
Автор:  
Текст: След оставката на кабинета "Орешарски" и последните дни на 42-рото Народно 
събрание, въпросите за позитивите и негативите от решенията им са налице. В няколко части 
ще разкажем за основните политики в ключовите сектори, както и най-важните решения на НС и 
кабинета.  
Започнахме с ретроспекция - съставянето на "експертен кабинет" и анализ какво всъщност 
представлява той. В друга част описахме бюджета и финансите- какво (не) свършиха депутати 
и министри. В третата част описахме проблемите в един от най-потърпевшите сектори - 
енергетиката.  
Тук представяме застрашените пари по Оперативни програми, както и скандалите в ключови 
ведомства - Държавен Фонд "Земеделие" и Министерството на инвестиционното проектиране:  
Проблеми по ОП "Околна среда"  
През следващия програмен период 2014-2020 г. опазването на околната среда ще бъде водещ 
приоритет на Европейския съюз (ЕС). България също е поела ангажимент да стане част от "по-
зелената Европа". За тази цел страната ни трябва да изпълни редица проекти, познати у нас 
като "воден цикъл", изграждане на регионални депа за отпадъци и редица други. Дейностите по 
тях се финансират по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Парите, които ЕС отпуска 
са в голямо улеснение за България. Доверието в нас обаче е "разклатено", а поводът за това е 
начинът, по който се усвояват парите по ОПОС. България може да каже "довиждане" на близо 
180 млн. евро.  
През ноември 2013 г. Европейската комисия (ЕК) спря 900 млн. евро по "Околна среда" заради 
установени нередности в провеждането на обществените поръчки по проектите, сред които 
смесване на критерии, намаляване на срока за получаване на оферти и не на последно място, 
неравно третиране на участници. При повторна проверка от страна на ЕК са установени такива 
нередности в 149 проекта на 87 български общини. Въпросът обаче е "кой е отговорен за тази 
ситуация?" - държавата, която не е установила неточностите в проектите, или кметовете, които 
ги изпълняват. Централната и общинската власт постоянно прехвърлят топката в полето на 
другия. Ситуацията навежда към въпроса "Кое е първо - кокошката или яйцето?". Факт е обаче, 
че сериозни санкции грозят общините, а в дългосрочен план могат да доведат и до фалит на 
някои от администрациите.  
В община Костинброд, например, има корекция от 23 700 000 лева. По думите на кмета Милен 
Димитров "100 години няма да стигнат на общината да плати финансовата корекция по ОПОС", 
тъй като общинският бюджет е далеч по-малък от глобата. На община Враца също са наложени 
санкции, въпреки, че договорите по Интегрирания проект за воден цикъл са преминали през 
предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки (АОП). В Бургас проектите на 
общината са преминали "успешно" през АОП, но въпреки това местната власт трябва да задели 
5 274 435 лева, които да върне. Подобна е ситуацията и в много други общини. И вместо 
проблемите да сплотят централна и местна власт, двете страни са в задочен спор кой е 
виновен за провала на ОПОС.  
Само за периода 2007-2013 г. ЕС даде на България 1.5 млрд. евро за водни цикли, депа, 
подмяна на стари тръби и други. Съгласно европейското законодателство стартирането на 
програма от един програмен период не е обвързано с приключване на програмата за 

http://economic.bg/news/32800/1/1/Problemite-sled-kabineta-Oresharski-v-ministerstva-i-fondove.html
http://economic.bg/news/32800/1/1/Problemite-sled-kabineta-Oresharski-v-ministerstva-i-fondove.html
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предишния. Това означава, че ОПОС 2014-2020 г. може да стартира, независимо от ситуацията 
за предишния програмен период. От МОСВ обещават, че веднага след като се възстановят 
плащанията от ЕК по програмата, ще бъде възстановен паричният поток към бенефициентите. 
А дотогава градовете продължават да бъдат разкопани заради полагането на новите 
водопроводи.  
И ОП "Конкурентоспособност" под въпрос  
В ОП "Конкурентоспособност" също не липсват проблеми. Прокуратурата проверява две 
схеми по програмата за нарушения. Едната проверка е по схемата за иновации, по която 223 
фирми получиха финансиране за 188 млн. лв. Според информационната система за 
еврофондовете ИСУН до момента по схемата 44 компании са получили авансови плащания за 
близо 25 млн. лв.  
Другата проверка е за технологична модернизация за малки и средни предприятия. 
Процедурата е отменена заради сигнал до ЕК на една от фирмите "Бест Партнерс". Контракти е 
трябвало да бъдат сключени със 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново 
оборудване за 97 млн. лв. Въпреки, че от скандала минаха повече от два месеца, до момента 
няма наказан нито един служител за загубените на практика близо 100 млн. лв., които можеше 
да влязат в българската икономика.  
По думите на ръководителя на управляващия орган на програмата Ели Милушева, виновните 
ще понесат отговорността си за провала на схемата. По неофициална информация тя е внесла 
доклад с предложения за наказание на 11 служители, които са били в оценителната комисия по 
провалената схема за технологична модернизация. Милушева не е предложила никого за 
уволнение и не е ясно точно какви са исканите от нея дисциплинарни наказания.  
Все още не е приключил одитът на Европейската сметна палата за периода 2009-2012 г. по 
"Конкурентоспособност". До момента одиторите установиха четири допуснати нарушения, 
срещу които страната ни е възразила. Едното е за закупуване на оборудване на фирма, което 
не е било използвано. Другото е за свързаност между фирмите. Става въпрос за фирми, в 
чието управление има баща и син, като и двамата имат акции, а двете фирми получават 
безвъзмездна помощ по схемата за иновации. Според европейските одитори, служителите на 
Агенцията за инвестиции не са имали право да получават хонорари за изпълнявания от 
ведомството европроект. Според българската страна обаче те имат право трудът им да бъде 
възнаграден, защото е извършван в извънработно време и няма дублиране на дейности.  
Последното установено нарушение е свързано с допълнителния бонус от 10% безвъзмездна 
европейска помощ за голямо предприятие за постигането на т.нар. "стимулиращ ефект". 
Според европравилата големите фирми нямат право на такава помощ, според българските 
власти обаче имат при условие, че фирмата постигне увеличаване на пазарните си позиции и 
производството.  
"Министерство на инвестиционното бездействие"  
Министерство на инвестиционното проектиране не е довело нито един инвеститор за близо 
година откакто съществува. Констатацията е от самия отчет на министър Иван Данов за 
свършеното за изминалата една година. Вместо с инвестиции обаче, Данов се прочу с 
получените френски помощи като безработен.  
Особено показателни за свършената дейност са думите на Данов, че "граждани са бъркали 
министерството с консултантска фирма". Резултатът - четиримата големи инвеститори, които 
така и не бяха назовани поименно от министъра, са решили да замразят проектите си у нас.  
Скандали "тресат" и Фонд "Земеделие"  
Битката във Фонд "Земеделие" също не беше от най-леките, а неразбориите в държавния фонд 
продължават с пълна сила и след смяната на ръководството.  
Доскорошният изпълнителен директор Мирослав Николов и заместничката му Виолета 
Александрова бяха сменени по искане на земеделския министър, а новият шеф Атанас Добрев 
заяви, че е заварил "над 3500 забавени документи". Около 1400 пък са проектите в застой.  
Изборът на временен шеф е юридически спорен, смятат мнозина експерти, а двамата 
освободени твърдят, че проведеното заседание на Управителния съвет не е било легитимно. 
Официалната причината за исканата оставка на ръководителите пък са множеството 
нередности в управлението на институцията.  
Рокадите в ръководството застрашават фермерите, които могат да останат без субсидии и да 
бъдат загубени между 500 млн. и 2 млрд. лева, според различни оценки. Това призна и самият 
вицепремиер Зинаида Златанова. Към това се прибавят и спорните схеми за разпределяне на 
европарите. От КНСБ вече обявиха, че искат нови, по които да се разпределят те през 
следващите седем години.  
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Добрата новина е само, че Европейската комисия разреши на България да удължи до 30 юли 
2014 г. срока, в който страната да даде обяснение за констатирани нередности при усвояването 
на европейски пари. В противен случай 1 милиард евро от бъдещите евросубсидии ще бъдат 
изгубени.  
Така основните цели пред сегашното ръководство на Фонд "Земеделие" са да задвижи 
проектите в застой, да започне да работи по новите правила, които касаят новия програмен 
период, а върху тези въпроси трябва да се гледа като се абстрахираме върху чисто 
политическите пристрастия.  
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Резюме: "Новият технологичен парк ще позволи на страната ни да намери достойно място 
сред високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи иновациите и индустриите на 
бъдещето в България" - това заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на "София 
Тех Парк" вчера.  
Реализираният проект ще представлява първия научно-технологичен парк в България. 
Предвижда се след 2015 г. в София да заработи научно-изследователска инфраструктура в 
помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и 
реновирани сградни площи. 
 
Заглавие: Плевнелиев: "София Тех Парк" ще помогне на страната ни да преодолее 
икономическите си слабости  
Подзаглавие: Президентът направи първа копка на научно-технологичния център  
Автор:  
Текст: "Новият технологичен парк ще позволи на страната ни да намери достойно място сред 
високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи иновациите и индустриите на 
бъдещето в България" - това зяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на "София 
Тех Парк" вчера.  
Реализираният проект ще представлява първия научно-технологичен парк в България. 
Предвижда се след 2015 г. в София да заработи научно-изследователска инфраструктура в 
помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и 
реновирани сградни площи. Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-
изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, 
дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и 
зелени пешеходни пространства.  
Според Плевнелиев "София Тех Парк" ще помогне на страната ни да преодолее 
икономическите си слабости. Паркът има силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в страната ни, добави той.  
На събитието беше дадено начало на изграждането на първите обекти по проекта. 
Церемонията се проведе на територията на бившето военно поделение на "Четвърти 
километър" в столицата, като на нея присъстваха още кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова, представители на бизнеса и на университетите - партньори в проекта.  
Изграждането на новия лабораторен комплекс към научния парк ще струва 10,4 млн. лв. без 
ДДС. Около 9,2 млн. лв. струва инвестицията в бизнес инкубатора за стартиращи млади 
компании, а експериментариумът и пешеходният мост към него, чиято първа копка направи 
вчера президентът, ще бъдат изградени срещу 3,9 млн. лева.  
Проектът "София Тех Парк" се финансира с 50 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност", като 
през втория програмен период е предвидено в него да бъдат инвестирани още 70 млн. 
европейски средства.  
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