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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
6.8.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.08.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 515  
 
 
Резюме: 10.Новина  
Съмнения за злоупотреби и конфликт на интереси с проекти за милиони по европрограма.  
 
Текст: 10.Новина  
Съмнения за злоупотреби и конфликт на интереси с проекти за милиони по европрограма.  
Когато е на 2 Георги изпада в кома след ваксинация. Събужда се неподвижен и без говор. Сега е 
на 16, но адът продължава. Семейството му с мъка събира парите за лечение със стволови 
клетки в руската клиника.  
Юлия Старчева: Държавата я няма. В общи линии ни превръщат в просяци. Има шанс, но за 
жалост, шансът струва пари.  
През септември Георги отново трябва да замине за Москва, а средствата още не са събрани. Ако 
проектът на този български лекар за лаборатория за трансплантация на стволови клетки у нас 
беше факт, Георги можеше да се лекува от родни специалисти. При това доста по-евтино.  
Д-р Атанас Циканделов обаче не печели финансиране - в конкурса за иновации по Оперативна 
програма „Конкурентноспособност". Затова пък милиони са отпуснати за иновативна капачка 
за напитки, листоогъващи преси, „луксозна опаковъчна кутия”, „стойка за слънчобрани” и дори за 
„иновативна реализация на креативност и професионализъм".  
Д-р Анастас Циканделов „Дали са давани пари под масата - само един въпрос, който зададох на 
госпожата директор на съответната дирекция - защо е сменена комисията в последния момент.  
Дирекцията, одобрила проектите, е с името „Европейски фондове за конкурентноспособност" и 
се оглавява от Ели Милушева. Получихме отказ за интервю с нея. Дирекцията й е част от 
икономическото министерство. Също в него работи и Надежда Белелиева - старши експерт 
„Външноикономическа политика". Според Търговския регистър съпругът й - Димитър Белелиев, е 
председател на Съвета на директорите на фирма, която печели финансиране в надпреварата за 
иновации. А компания на брат му - Симеон Белелиев също е сред класираните по програмата. 
Единият проект - за внедряване на иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика 
на силови трансформатори получава 1,9 млн. лв., а другият – за внедряване на иновативен 
продукт на световно ниво - smart home" - близо 900 хил. лева. В декларацията си в 
министерството Надежда Белелиева не е отразила конфликт на интереси. Съпругът й не открива 
проблем.  
Димитър Белелиев: Няма как това нещо, тя работи от 15 години в това министерство, не от два 
дни. Няма никакви допирни точки с тези хора, нито пък ги познава. Поне аз не знам да ги познава.  
Потърсихме и другия класиран в семейството - брат му Симеон.  
Симеон Белелиев: Не виждам какъв конфликт на интереси има. От началото на годината до сега 
съм разкрил три работни места, до края на годината ми остава до открия още 5. Работя по този 
проект. Никой не ми е помагал да печеля нещо, някакъв проект или нещо. Така че просто ровите 
в някаква тема, която не мога да разбера каква е причината.  
Репортер: Около 900 000. Как ще инвестирате тези пари?  
Симеон Белелиев: Разговорът приключи. Желая ви лек ден.  
А цената на нереализираната лаборатория за трансплантация на стволови клетки е точно 900 
хил. лева.  
От икономическото министерство обясниха пред бТВ, че според вътрешните им правила 
забраната за конфликт на интереси важи само за оценителите на проектите и че няма пречка 
служител на ведомството, извън комисията, да е в отношения с кандидатите в конкурса.  
Още за иновациите за милиони и кой стои зад тях, очаквайте утре вечер, в бТВ Новините.  
 



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
8
/6

/2
0
1
4
 

Национални печатни медии  
 
Дата: 06.08.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: 908 млн. лв. по програма "Конкурентоспособност" вече са в бизнеса. Други 683 млн. лв. 
са заделени за кредитиране чрез финансови инструменти. Това става ясно от отчет на 
Министерството на икономиката и енергетиката, изпратено вчера по имейлите на ресорните 
журналисти. Така общо по програмата се водят изплатени 1,59 млрд. лв. Сключените договори 
са 3100 и са за сумата от 2,37 млрд. лв., или програмата е наддоговорена на 104%.  
 
Заглавие: 908 млн. лева за конкурентоспособност са отишли в бизнеса  
Подзаглавие: Министър Стойнев отчете работата на ведомството си  
Автор:  
Текст: 908 млн. лв. по програма "Конкурентоспособност" вече са в бизнеса. Други 683 млн. лв. 
са заделени за кредитиране чрез финансови инструменти. Това става ясно от отчет на 
Министерството на икономиката и енергетиката, изпратено вчера по имейлите на ресорните 
журналисти.  
Така общо по програмата се водят изплатени 1,59 млрд. лв. Сключените договори са 3100 и са 
за сумата от 2,37 млрд. лв., или програмата е наддоговорена на 104%.  
За периода от управлението на министър Драгомир Стойнев са сключени договори със 780 
фирми за 602 млн. лв.  
124 млн. лв. пък са спестени от бизнеса през 2013 г. от намаляване на административната 
тежест, за 2014 г. се очаква сумата да е 100 млн. лв. Подобряването на бизнессредата довело до 
създаване на 40 000 работни места за първото тримесечие на тази година.  
Издадени са 17 сертификата за клас инвестиции за проекти на стойност 137,32 млн. лв., очаква 
да се създадат 3423 работни места. Рекорден износ от 15 г. насам е постигнат през 2013 г. Той е 
за 22 млрд. евро. 20 нови търговски служби се откриват в бързорастящи пазари в Азия, Близкия 
изток и Африка. Помага се на 4000 малки и средни предприятия, които досега не са изнасяли, да 
намерят пазари навън.  
Гордостта на министър Стойнев е реиндустриализацията и осигуряването на поръчки за ВМЗ-
Сопот за 75 млн. лв., става ясно от отчета.  
Постижения в енергетиката са емисията облигации на БЕХ за 50 млн. евро, намаляването с 50% 
на студения резерв, който се изкупува от НЕК, от което са спестени 60 млн. лв., разделянето на 
НЕК и ЕСО и др. В отчета се споменава и акционерното споразумение с "Уестингхаус" за 
проектната компания за изграждане на VII блок, което, ще е в сила след одобряване от 
служебното правителство.  
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Дата: 06.08.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: Създадени са 40 хил. работни места само за 3 месеца, отчитат от МИЕ  
Икономиката на страната сериозно дръпна напред през последната една година. Това става ясно 
от публикувания отчет на Министерството на икономиката за постигнатите резултати по време на 
управлението на кабинета "Орешарски". Ръст от 6,7% отчита промишленото производство през 
май спрямо същия месец на 2013 г. Добивната промишленост има ръст с 15,3% за година, а 
преработващата промишленост нараства с 5,6%. Преодоляна е негативната тенденция за спад 
на БВП през второто тримесечие на 2013 г. и очакванията за рецесия. През последните три 
тримесечия ръстът на икономиката е над 1%, посочват от МИЕ. Това беше оценено от 
международните инвеститори. Бяха пласирани 10-годишни еврооблигации при доходност от 
3,06%, при доходност от 4,40% за 5-годишните книжа, емитирани през 2012 г. Бяха предприети и 
мерки за подобряване на бизнес средата, отчитат от МИЕ. Административната тежест за бизнеса 
е намалена със 124 млн. лв. годишно. Мерките за подобряване на бизнес средата дадоха 
резултати и за първото тримесечие на 2014 г. са създадени 40 000 нови работни места, посочват 
от МИЕ. За година са издадени 17 сертификата за клас инвестиция за проекти на стойност 137,32 
млн. лв., създаващи 3423 нови работни места. Министерски съвет одобри разкриването на 20 
нови служби за търговско-икономически връзки (СТИВ) в бързо растящи пазари от Азия, Близкия 
изток и Африка като Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Индонезия, 
Тайланд, Малайзия, Армения, САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър.  
 
Заглавие: Икономиката дръпна напред  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Създадени са 40 хил. работни места само за 3 месеца, отчитат от МИЕ  
Икономиката на страната сериозно дръпна напред през последната една година. Това става ясно 
от публикувания отчет на Министерството на икономиката за постигнатите резултати по време на 
управлението на кабинета "Орешарски". Ръст от 6,7% отчита промишленото производство през 
май спрямо същия месец на 2013 г. Добивната промишленост има ръст с 15,3% за година, а 
преработващата промишленост нараства с 5,6%. Преодоляна е негативната тенденция за спад 
на БВП през второто тримесечие на 2013 г. и очакванията за рецесия. През последните три 
тримесечия ръстът на икономиката е над 1%, посочват от МИЕ. Това беше оценено от 
международните инвеститори. Бяха пласирани 10-годишни еврооблигации при доходност от 
3,06%, при доходност от 4,40% за 5-годишните книжа, емитирани през 2012 г. Бяха предприети и 
мерки за подобряване на бизнес средата, отчитат от МИЕ. Административната тежест за бизнеса 
е намалена със 124 млн. лв. годишно. Мерките за подобряване на бизнес средата дадоха 
резултати и за първото тримесечие на 2014 г. са създадени 40 000 нови работни места, посочват 
от МИЕ. За година са издадени 17 сертификата за клас инвестиция за проекти на стойност 137,32 
млн. лв., създаващи 3423 нови работни места. Министерски съвет одобри разкриването на 20 
нови служби за търговско-икономически връзки (СТИВ) в бързо растящи пазари от Азия, Близкия 
изток и Африка като Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Индонезия, 
Тайланд, Малайзия, Армения, САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър.  
В отчета си за свършената работа МИЕ посочва и програмата за преструктуриране на "ВМЗ" 
ЕАД, чрез която е избегнат фалит на дружеството и са осигурени поръчки за 75 млн. лв. В 
предприятието работят 2387 човека, като са разкрити 341 работни места. В периода 1 юни 2013 
г. - 31 юли 2014 г. са сключени 780 нови договора по ОП "Конкурентоспособност" на стойност 
602 млн. лв., а са изплатени 523 млн. лв. Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" е 
приета от МС на 21 май и е изпратена за окончателно одобрение от ЕК.  
МИЕ и БЕХ извадиха проекта "Южен поток" от точката на замръзване и постигнаха напредък в 
преговорите с руската страна, пише в отчета. Българската страна бе изключително активна в 
преговорите с ЕК по изчистване на въпросите пред осъществяването му, посочват от МИЕ. 
Кабинетът "Орешарски" взе решение за започване на преговори с "Уестингхаус Електрик 
Къмпани" за изграждане на 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй". Проектът е стъпка към диверсификация 
на ядрената енергетика и ще разкрие 20 000 работни места.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 06.08.2014  
Източник: Икономика  
Страница: 32,33,34,35  
Брой думи: 1534  
 
 
Резюме: Живеем в свят, в който това, за което се говори, не е онова, за което става дума. И това 
с пълна сила важи и за българската икономика. Зад цифрите и фактите, които добиват 
публичност, стоят реалности, които може никога да не излязат на показ. "Сигурността на 
държавната власт е висшият приоритет, съдейки по усилията, които полага държавата, за да се 
зашити от нежелания поглед на населението", твърди Ноам Чомски. Ето защо не бива да 
приемаме желаното за действително, колкото и пропагандната машина да разчита на това.  
 
Заглавие: Икономика на автопилот  
Подзаглавие: Задача с повишена трудност е да се създаде конкурентоспособност и растеж  
Автор: Яна КОЛЕВА  
Текст: Живеем в свят, в който това, за което се говори, не е онова, за което става дума. И това с 
пълна сила важи и за българската икономика. Зад цифрите и фактите, които добиват публичност, 
стоят реалности, които може никога да не излязат на показ. "Сигурността на държавната власт е 
висшият приоритет, съдейки по усилията, които полага държавата, за да се зашити от нежелания 
поглед на населението", твърди Ноам Чомски. Ето защо не бива да приемаме желаното за 
действително, колкото и пропагандната машина да разчита на това.  
Шумът за съживяване на икономиката, за нови работни места и за по-добра финансова 
перспектива, които бяха "гвоздей" в програмата на предишните парламентарни избори. После 
напразните намерения бяха обогатени с говорене за реиндустриализация и рестарт на 
икономиката, които безславно завършиха с банковата пробойна в КТБ, от която зейна дупка за 
милиарди. И това неминуемо хвърля тежка сянка върху цялостната финансова стабилност на 
страната и на икономиката.  
Предстоят избори, т. е. време е за нови обещания. Но както по всичко личи, погледът ще е 
вперен по-скоро назад в отминаващото, отколкото в търсенето на нови възможности бизнесът да 
преодолее кризите и населението да се радва на по-високи доходи.  
България се превърна в опитно поле за действието на различни теории и практики, чийто краен 
резултат не доведе до стабилна и просперираща икономика. И тъй като живеем в свят, в който 
това, за което се говори, не е онова, за което става дума, резултатът от четвърт век 
експерименти показва, че целта не е била силна пазарна икономика, а преразпределение на 
богатството прикрито зад изобилна манипулативна словесност. Все по-голяма илюзия изглежда 
основаването на "невидимата ръка" на пазара, тъй като в българския вариант тя е по-скоро 
свързана с невидимо присвояване на капитал и активи, отколкото със създаване на 
конкурентоспособен бизнес. Разбира се, има и добре работещи компании, но те засега не са в 
състояние да променят общата картина на икономическа безизходица. И Вместо оскъдният 
обществен ресурс да се насочи към създаване на икономически стимули, парите ще отидат за 
справяне с последствията от изпразнената от съдържание банка.  
"Ние очакваме нашата вечеря не защото месарят, пивоварят и пекарят са благосклонни, а 
защото се водят от собствения си интерес. Разчитаме не на тяхната хуманност, а на любовта им 
към самите себе си. И никога не им говорим за нашите нужди, а за техните изгоди." Това твърди 
Адам Смит в своя труд "Богатството на народите", публикуван през 1776 г. В срещата си с тезите 
на смятания за баща на пазарната икономика някои стигат само до подобни цитати, без да се 
интересуват, че основополагащият му труд е "Теория на моралните чувства". Там той ясно 
посочва, че Видимата ръка на науката, на културата и морала трябва да управлява невидимите 
ръце на пазара. Политиците пак са прицелени във властта която носи облаги. Но за съжаление 
общественото богатство след Всяко следващо управление се стопява, а дългът расте. И днес 
повече от Всякога трябва да се мисли как да се създаде работеща икономика. Засега обаче тази 
задача стои на заден план и чака хора с потенциал и хъс, които да се заемат с това.  
Стимулите са тези, които карат хората да работят повече и по-добре. Следователно, за да се 
насърчи развитието на икономиката, трябва да се разработи национална програма, основана 
именно на стимулите. А колкото повече решаването на икономическите проблеми се отлага, 
толкова повече кризата се задълбочава и проблемите се усложняват. Поради липсата на заетост 
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и достойни доходи, работната ръка изтича навън и като последица недостигът на средства за 
здравеопазване, пенсии, образование, издръжка на администрацията и т. н. рискува да стане 
хроничен.  
Иновации, иновации...  
В тях се крие решение, но и проблем. Първо, че са необходими големи финансови ресурси за 
въвеждането им, а, второ, и високообразовани кадри. В България се злоупотребява с темата 
"производителност на труда" и тя е каквато е, защото твърде малко се прави за въвеждането на 
новите технологии. "Високата производителност не се постига с ръчен труд, нужна е 
автоматизация, което означава предприятия от ново поколение. По оперативна програма 
"Конкурентоспособност" може да се купят машина-две, но не и цяла технологична линия. Не се 
стимулира покупката на ноу-хау и лицензи, което да даде отскок в развитието. Това е бомба със 
закъснител. Големият проблем не е в това, че българското производство е много енергоемко, 
колкото, че трудът не е автоматизиран. При иновациите, които ще повлияят на икономическото 
развитие, фокусът не е върху намаляване на себестойността, а върху това да се предложи ново 
изделие", коментира Александър Трифонов, сертифициран консултант по управление. Той 
разказва как през 50-те години на миналия век, за да навлязат на външните автомобилни пазари, 
японците преценяват да заложат на атрактивността, не на надеждността. Дават пет години 
гаранция, след което резервните части стават изключително скъпи, за да подтикнат клиента да 
си купи нов автомобил.  
Отварят си ниша с елегантни и безшумни коли, но избират да имат бърз цикъл на обновяване на 
продукцията. Тенденциите в дизайна постоянно се променят, а те намират начин да привличат 
интереса с новите си предложения. Същевременно на бизнеса се дава възможност да купува 
лицензи от чужбина, но задължават фирмите след това да правят патенти. Примери много, 
въпросът е някой да се интересува от тях с цел да въвежда нови успешни практики.  
В България вече четвърт век използват обтекаеми понятия и не се стига до конкретизация. 
Според Александър Трифонов икономическите процеси в света не са еднозначно насочени към 
приватизация, а раздържавяването често се редува с национализация, последвано от 
приватизация. Така например британските железници два пъти са приватизирани и три пъти 
национализирани. Когато в частни ръце услугата се влоши, тя се одържавява и когато се 
стабилизира, отново собствеността може да се смени.  
У нас не се прави детайлна оценка на вложените пари и от това обикновено частникът печели, а 
държавата губи. Дори когато се приема нов закон, това задължително трябва да е съпроводено с 
оценка за въздействието.  
Тя трябва да е коректно направена, а не да е проформа и анализите да са манипулирани.  
Липсват механизмите, които трайно да насърчават инвестициите в страната. Законите се 
променят бързо, няма предвидимост и тук вече идват главно рискови играчи. В Закона за 
насърчаване на местната индустрия, приет през 1928 г., е записано, че той важи за период от 15 
години. А сега, само година след като Законът на публично-частното партньорство бе влязъл в 
сила, правителството на Пламен Орешарски излезе със становище, че той не работи и трябва да 
бъде отменен.  
Реиндустриализацията и рестартът на икономиката останаха думи на вятъра. Икономическа 
стабилизация може да се постигне само ако има правила, важащи за всички, и разпределение на 
отговорности и задължения. Лошото в България е, че не само институциите не са на място, а те 
се използват целенасочено за задоволяване на политически и корпоративни интереси. Няма 
стимули за развитие. Същевременно липсва закон за браншовите камари. Александър Трифонов 
е убеден, че с него бизнесът по сектори може да получи по-голяма стабилност, вместо да се 
самоизяжда  
След като държавата няма адекватна политика за развитие на икономиката, тя би могла да 
делегира функции на браншовите камари и съюзи, да им даде власт, но и да им вмени 
отговорност. Разбира се, има опасност, ако това се случи, моделът да бъде изкривен и 
браншовите камари да се превърнат в търговци на влияние.  
Липсата на визия за развитие се отразява и на образованието. То не готви необходими за 
бизнеса кадри и се влиза в нов омагьосан кръг. Икономиката все повече затъва, останали без 
препитание, хората се принуждават да търсят работа в чужбина, което води до обезлюдяване и 
още по-голям демографски проблем, който рефлектира върху фирмите с липсата на работна 
ръка.  
Задача с повишена трудност е да се създаде конкурентоспособност на българската икономика. 
Дори за европейските правила в управлението на оперативните програми отдавна се намериха 
вратички. Повечето обществени поръчки се дават чрез задкулисно договаряне, затова и 
налетите пари не дадоха очаквания растеж за българския бизнес. Балканският шмекерлък си 
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казва думата и затова икономиката ни продължава да затъва. Няма персонална отговорност, 
липсва прозрачност и това дава възможност за сговор в името на определени интереси.  
Няма стимули за развитие  
"Реиндустриализацията не е да съживиш мъртво предприятие, като му наливаш пари. Ако ще 
произвеждаме торове например, те трябва да са част от веригата на родното производство и да 
са на такава цена, че да правят конкурентоспособно производството, в което ще се вливат. 
Иначе подобна държавна инвестиция става неоправдана. Не може да се разчита на случайната 
частна инициатива. Станахме свидетели как се отварят предприятия, те създават заетост, но за 
кратко, тъй като външният инвеститор преценява, че за него е по-изгодно да премести предприя 
тието другаде", обяснява Трифонов.  
Държавата все по-малко има какво да предложи за растежа, след 25-годишния преход тя е с все 
по-символично присъствие и сила. Все по-ограничени са нейните възможности, икономиката като 
шагренова кожа продължава да се свива, хората работят все по-малко и все по-незначителни са 
доходите им, което чрез покупателната способност рефлектира върху икономиката и така 
спиралата на негативната цикличност се завърта. Докато имаше държавни активи и работещи 
предприятия, имаше и "магически" формули, а и външни инвеститори лесно се привличаха. 
Реформаторското "меню" вече е твърде постно. Растеж виждат само онези, които, макар и с 
лупа, трябва да докажат, че го има. Ето защо спасяването на българската икономика, ако 
използваме сполучливото сравнение на Жан-Клод Юнкер, ще е като ремонт на горящ самолет по 
време на полет. А това е по силите само на политик с концепция за позитивна промяна, но и с 
желязна воля да я наложи.  
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Резюме: "Ел Би Булгарикум" модернизира производството си със 7,8 млн. лева по европейски 
проекти  
Г-жо Косева, като единствена държавна компания в млечно-преработвателния сектор в България 
какви са основните цели, които залагате за развитието в следващите няколко години?  
- Както може би добре знаете, "Ел Би Булгарикум" ЕАД е компания с доста богата и 
дългогодишна история, която ние искаме освен да пазим и популяризираме, също и да 
развиваме в бъдеще. И като стана дума за история, нека се Върнем малко назад Във Времето.  
 
Заглавие: Мая Косева Разширяваме пазара на българско кисело мляко  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Ел Би Булгарикум" модернизира производството си със 7,8 млн. лева по европейски 
проекти  
Г-жо Косева, като единствена държавна компания в млечно-преработвателния сектор в България 
какви са основните цели, които залагате за развитието в следващите няколко години?  
- Както може би добре знаете, "Ел Би Булгарикум" ЕАД е компания с доста богата и 
дългогодишна история, която ние искаме освен да пазим и популяризираме, също и да 
развиваме в бъдеще. И като стана дума за история, нека се Върнем малко назад Във Времето. 
През 1959 г. е създаден Научно изследователският институт по млечна промишленост, където са 
се правили проучвания, свързани със съста&а и качеството на млеката, сирищната мая и 
заместителите й, закваските и някои технологични процеси при производството. През 1965 г. се 
създава ДСО "Млечна промишленост", към което обединение преминава и институтът. От 1991 г. 
"Ел Би Булгарикум" ЕАД става наследник на интелектуална собственост, ноу-хау, лицензионна 
дейност и експортни позиции на ДСО "Млечна промишленост".  
Към днешна дата марката "Ел Би Булгарикум" е наложена на пазари като Европа, Африка, Южна 
Америка, Близкия и Далечния изток, като една от основните ни дейности е свързана с 
предоставянето на ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни 
продукти в чужбина чрез сключване на дългосрочни лицензионни споразумения. Тази част от 
бизнеса ще продължим със сигурност да развиваме както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.  
Относно българския пазар можем да кажем, че в момента дружеството има подписани договори 
за два проекта по ОП "Конкурентоспособност" на стойност близо 7,8 млн. лева. Чрез тях се 
финансират производствените и научните мощности за базите ни в София и Видин, както и 
Научно изследователският център на "Ел Би Булгарикум" ЕАД. Новото оборудване ще помогне 
за разработването и внедряването на нови поколения закваски, функционални храни и 
пробиотични продукти - разнообразни формули за здравословни храни.  
Ще продължим да съхраняваме традициите в производството на оригиналните български млечни 
продукти, с автентичните им вкусови и здравословни свойства, които постоянно се стремим да 
усъвършенстваме. Същевременно с това имаме и идеи за нови продукти, които ще са прекрасен 
микс между традицията и иновация. Пример за такъв продукт е полибактериален препарат, който 
представлява сух концентрат от няколко бактериални щама с български произход, с комплекс от 
пробиотични свойства. Той спомага за профилактика на високите нива на холестерола, има 
антиоксидантна активност и имуностимулиращ ефект. Особено важно е да се отбележи, че 
откриването на щам с имуностимулиращ ефект, принадлежащ към бактериалния вид 
Lactobacillus bulgaricus, е изключителна рядкост. Още по-важно е, че този ефект е клинично 
доказан. В продукта могат да се добавят и други бактериални щамове с по-богат комплекс от 
полезни свойства. Продуктът е и с повишена усвоимост на протеиновата материя, дължаща се 
на частичното разграждане на протеините до по-бързо и лесноусвоими вещества.  
Имаме и много други цели, по които всекидневно работим, развиваме и надграждаме, като: 
фокус към клиентите; отговорност към контрола на производство и качеството на продуктите; 
развитие на иновациите, социалната отговорност към обществото и човешките ресурси.  
- Какво включва интелектуалната собственост на дружеството 6 областта на млечната 
индустрия?  
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- Към днешна дата дружеството притежава 8 патента за изобретения, издадени от патентното 
ведомство на България, които са за пробиотични щамове млечнокисели бактерии, функционални 
храни и технологии. Отделно притежаваме 57 регистрирани търговски марки за територията на 
България, 5 регистрирани продуктови търговски марки в Европейския съюз и 22 продуктови 
търговски марки, регистрирани в чужбина, фирменото ни лого е регистрирано като търговска 
марка в Европейския съюз и още 26 страни, а дружеството е вписан ползвател на 6 
наименования за произход в България и на 1 наименование за произход по Лисабонската 
спогодба.  
- Марката "Ел Би Булгарикум" се е превърнала 8 синоним на високо качество. Как се справяте с 
контрола и качеството на продукцията?  
- Високото качество е еквивалент на постоянен процес на производствен контрол, който екипът 
на "Ел Би Булгарикум" осъществява. Стремим се да доусъвършенстваме разработената ни 
политика по контрол на качеството и безопасност на продуктите с цел подобряване на вече 
постигнатите резултати. За това и активно се интересуваме от изискванията и очакванията на 
нашите настоящи и бъдещи клиенти, за да можем максимално да удовлетворим техните нужди 
чрез предлагане на висококачествени услуги и продукти. Контролът при нас f I започва от 
фермата със задължителни тестове на суровото прясно мляко. Извършват се тестове при 
товарене и транспортиране, както и при приемане на суровината в завода.  
Допълнително се правят и физикохимични, биохимични и микробиологични анализи. 
Продукцията задължително подлежи на тестване при пакетиране и непосредствено преди 
излизане от производствената база. По този начин, стремейки се да осъществим цялостен 
контрол при всяка стъпка от производствения процес, гарантираме на нашите клиенти продукти с 
високо качество, автентичен вкус и отлична хранителна стойност.  
Фирмата ни е сертифицирана по международните стандарти - ISO 22000:2005, който цели да 
осигурява пълно качество по веригата от производителя до потребителя, както, и по JFS 
(International Food Standard).  
- Разшириха ли се Външните пазари и има ли интерес към продукцията на дружеството в 
чужбина?  
- "Ел Би Булгарикум" ЕАД има изградени дългогодишни и дълготрайни отношения с различни 
държави както от ЕС, така и от Близкия и  
Далечния изток за продажба на бяло саламурено сирене и кашкавал. Ще продължим да работим 
в тази насока, както и да налагаме и утвърждаваме марката на българското кисело мляко по 
света.  
Не е много добре познат фактът, че в Япония българското кисело мляко и България са две 
неразривно свързани понятия, което си има своята предистория. През 1970 г. България 
представя своето традиционно кисело мляко на Световното изложение в Осака, Япония. По това 
време в Япония млякото, което се продава там, е подсладено със захар или мед, добавя му се 
желатин и т.н. Управляващият директор на "Мейджи" решава, че българският млечнокисел 
продукт ще бъде приет и на японския пазар. Така започва историята на родното ни кисело мляко 
в Япония - ние предоставяме ноу-хау и технологии за производство и млечнокисели бактерии. 
Наскоро посетих Япония по покана на нашите бизнес партньори от "Мейджи" и бях впечатлена от 
отношението към нашата компания, от постигнатите изключителни резултати в усвояване на 
производствения процес и неуморното популяризиране на българското кисело мляко с неговите 
полезни здравословни ефекти. Днес "Мейджи" държи около 40% пазарен дял с продуктите, 
произведени по български технологии, като продава над 200 млн. кофички годишно само от 
обикновеното българско кисело мляко.  
Наша дългосрочна цел е българското кисело мляко, нашият национален продукт и незаменима 
храна у нас от векове, да се радва на още по-добра пазарна реализация както в България, така и 
в чужбина. Чрез прилагане и използване на добрите ни бизнес практики, технологичните ни 
умения, ноу-хау и богата колекция от млечнокисели бактерии, имаме уникален шанс, рано или 
късно, да направим достъпен този продукт до максимален брой хора по света.  
***  
Мая Косева е завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Българска филология" и 
"Психология". Работила е в Министерство на културата като парламентарен секретар, член на 
Съвета на директорите на хотел "Рила "София, в.с. "Елените", книжарници "АБВ", съветник на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-председател и председател на 
Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД, сътрудник в парламента. В момента е 
председател на УС на държавната компания "Ел Би Булгарикум".  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 05.08.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/МИЕ-отчита-за-най-голям-успех-пласирането-на-външния-дълг-на-
България-_l.a_i.560312_at.1.html  
Брой думи: 852  
 
 
Резюме: Ето какво още сочи отчетът на ведомството в областта на икономиката през 
последната година  
Правителството на Пламен Орешарски, чиято оставка стана факт на 23 юли, направи отчет на 
дейността на Министерството на икономиката и енергетиката през последната година.  
 
Заглавие: МИЕ отчита за най-голям успех пласирането на външния дълг на България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ето какво още сочи отчетът на ведомството в областта на икономиката през последната 
година  
Правителството на Пламен Орешарски, чиято оставка стана факт на 23 юли, направи отчет на 
дейността на Министерството на икономиката и енергетиката през последната година.  
Според доклада най-добрата оценка в областта на икономиката е най-успешната пласирана 
емисия евробоблигации от България, при която е постигнато лихвено  
натоварване от 3,06% за 10-годишни облигации.  
В документа се подчертава, че през последните три последователни тримесечия икономическият 
растеж е над 1%. Отбелязва се също повишаването на индекса на промишлено производство 
през май с  
6,7% спрямо година по-рано, както и ръст в добивната и преработващата промишленост.  
Изпълнението на втория План за действие за намаляване на административната тежест за 
периода юли-декември 2013 г. доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса  
със 124 млн. лв. годишно. Планираните до края на 2014 г. мерки се очаква да доведат до 
намаляване на административната тежест за бизнеса с още около 100 млн. лв. на годишна база, 
подчертава още  
документът.  
По отношение на инвестициите Министерството на икономиката и енергетика отчита намаляване 
на административната тежест за инвеститорите чрез промени в Правилника за прилагане  
на Закона за насърчаване на инвестициите.  
В отчета се посочва още, че се очакват 153 млн. лева инвестиции и 1650 работни места да бъдат 
открити в трите индустриални зони в Божурище (София), Телиш (Плевен) и Бургас.  
По отношение на външноикономическата политика, МИЕ подчертава постигнатите резултати за 
последната година като създаването на 20 нови служби за търговско-промишлени връзки в  
пазари от Азия, Близкия Изток и Африка. Посочена е и ролята на разработените 2 нови 
финансови инструмента, осигуряващи достъп до финансиране на малки и средни предприятия.  
„МИЕ проучи и възможността и предприе конкретни действия за участието на България в 
електронна платформа за търговия, инвестиции и възлагане на обществени поръчки на малки и  
средни предприятия в рамките на ЕС“, се посочва още в документа.  
В отчета се разглежда и ролята на кабинета в помощ на малките и средни предприятия в 
България. Подчертано е приемането на Националната стратегия за насърчаване на малките и  
средни предприятия за периода 2014-2020 г., както и разширения достъп до финансиране чрез 
Българската банка за развитие (ББР).  
През последната година са отпуснати 20 млн. лева за иновационни дейности, посочва още МИЕ. 
По други 52 договора е получена държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева.  
В документа се подчертават и мерките, предприети по отношение на държавните предприятия, 
като е посочена намесата на държавата при оздравяването на ключови предприятия за  
българската икономика. Като пример е дадено преструктурирането на „ВМЗ“ ЕАД, чрез която бе 
избегнат фалит на дружеството и бяха осигурени нови поръчки в размер на 75 млн. лева. Към 
момента в  
предприятието работят 2387 човека, като са разкрити нови 341 работни места.  

http://econ.bg/Новини/МИЕ-отчита-за-най-голям-успех-пласирането-на-външния-дълг-на-България-_l.a_i.560312_at.1.html
http://econ.bg/Новини/МИЕ-отчита-за-най-голям-успех-пласирането-на-външния-дълг-на-България-_l.a_i.560312_at.1.html
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За периода юни 2013 г. - юли 2014 г. са събрани 81,7 млн. лв. с ДДС концесионни 
възнаграждения. Усвоени са 870 580 лв. от банкови гаранции на концесионери, неизпълняващи  
задълженията си. Създадена е и постоянно действаща група по проблемите на незаконния 
добив, отчитат от МИЕ.  
Във връзка с Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за периода 2007-2013 г. се 
посочва, че през последната година сключените нови договори с бенефициенти са 780 на  
стойност 602 млн. лева. Към бизнеса са изплатени близо 523 млн. лева, което представлява над 
57% от общите плащания.  
„За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства, г., като са 
положени сериозни усилия за спасяването на рисковите 120 млн. лв. за 2014 г., които  
няма да бъдат загубени при запазване на добрата организация на процесите“, смятат от МИЕ.  
От там допълват, че ОП „Конкурентоспособност“ е предпазена от спиране на средствата или от 
финансови корекции.  
От началото на програмния период 2007 – 2014 г., по програмата са сключени са над 3100 
договора за финансиране на стойност 2,369 млрд. лв, което е над 104% от общия бюджет на 
програмата, като от тях са изплатени 1,591 млрд. лв. (908 млн. лв. за бенефициенти и 683 млн. 
лв. за финансови инструменти) към бенефициентите.  
По отношение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период 2014 - 
2020 г. от МИЕ подчертават приетата от МС на 21 май 2014 г. нова програма, която е изпратена 
за окончателно одобрение от службите на ЕК. „Избегнат е риск 2014 година да бъде нулева“, 
посочва още докладът.  
Във връзка с политиката за потребителите експертите отчитат подобрен и облекчен достъп на 
българските производители до търговската мрежа на някои от големите търговски вериги  
през изминалата година. Посочени са и приетите промени в Закона за защита на потребителите, 
както и засилената роля на секторните регулатори – Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране  
(ДКЕВР), Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС).  
През 2013 г. започна процедура за промяна на общите условия за работа с потребителите на 
електроразпределителните дружества и крайните снабдители, която е насочена изцяло в 
повишаване на  
правата на потребителите и постигане на равнопоставеност.  
„За първи път стартирахме изготвянето на Национална програма за финансово образование на 
потребителите на финансови услуги, като нейната цел е да се идентифицират проблемите, да се 
очертаят  
целевите групи и да се дефинират конкретните мерки и отговорни институции за реализирането 
им“, се допълва още в отчета на МИЕ за управлението на кабинета „Орешарски“.  
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Дата: 05.08.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57640-bryuksel-odobryava-do-kraya-na-
sedmitsata-sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-balgariya-do-2020-g  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: Очаква се до края на тази седмица Европейската комисия да одобри Споразумението 
за партньорство с България, като най-вероятно това ще стане в четвъртък, съобщи 
кореспондентът на БНР в Брюксел.  
 
Заглавие: Брюксел одобрява до края на седмицата Споразумението за партньорство с 
България до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се до края на тази седмица Европейската комисия да одобри Споразумението за 
партньорство с България, като най-вероятно това ще стане в четвъртък, съобщи кореспондентът 
на БНР в Брюксел.  
Документът беше приет от правителството на Пламен Орешарски в края на юни, и определя 
приоритетите при усвояване на пари от европейските структурни и инвестиционни фондове в 
периода до 2020 година. През есента се очаква и одобрение от Брюксел за новите оперативни 
програми, което ще даде възможност страната ни да започне да използва предвидените за тях 
средства в новия евробюджет.  
За следващия програмен период от 2014 до 2020 година са договорени 9 оперативни програми:  
- ОП "Добро управление"  
- ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"  
- ОП "Региони в растеж"  
- ОП "Развитие на човешките ресурси"  
- ОП "Иновации и Конкурентоспособност"  
- ОП "Околна среда"  
- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"  
- Програма за развитие на селските райони  
- Програма за морско дело и рибарство  
Европейската комисия съобщи за известен напредък в опитите си да поднови тристранния 
диалог с Русия и Украйна за газовите доставки. Вече има потвърждение за двустранна среща по 
темата между комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер и руският енергиен министър 
Александър Новак.  
Говорителката на Йотингер Марлене Холцнер съобщи, че тя ще се проведе в края на август в 
Москва и по време на нея ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на диалога в 
тристранен формат.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57640-bryuksel-odobryava-do-kraya-na-sedmitsata-sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-balgariya-do-2020-g
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57640-bryuksel-odobryava-do-kraya-na-sedmitsata-sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-balgariya-do-2020-g
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Дата: 05.08.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1179171  
Брой думи: 3385  
 
 
Резюме: Основната задача на министерството на икономиката и енергетиката по време на 
кабинета "Орешарски" бе възстановяването на икономическото развитие на страната и 
полагането на основите на устойчивия икономически растеж. Това се казва в отчет за работата 
на МИЕ през изминалата малко повече от година, в която то беше ръководено от министър 
Драгомир Стойнев.  
 
Заглавие: МИЕ: Преодоляхме тенденцията за спад на БВП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Основната задача на министерството на икономиката и енергетиката по време на 
кабинета "Орешарски" бе възстановяването на икономическото развитие на страната и 
полагането на основите на устойчивия икономически растеж. Това се казва в отчет за работата 
на МИЕ през изминалата малко повече от година, в която то беше ръководено от министър 
Драгомир Стойнев.  
Резултати - индексът на промишленото производство през месец май отчита ръст от 6,7%, 
спрямо същия период на предходната година; добивната промишленост нараства с 15,3% за 
изтеклата една година; ръстът на преработващата промишленост е от 5,6% е спрямо май 2013 г. 
Преодоляхме негативната тенденция на спад на БВП през второто тримесечие на 2013 г. на 
годишна база и очакванията за рецесия. През последните три последователни тримесечия 
икономическият растеж е над 1%.  
Тези положителни данни бяха оценени, както от българските работодателски организации, така и 
от международните инвеститори и финансови пазари. Най-добрата макроикономическа оценка е 
най-успешната пласирана емисия еврооблигации от България. Постигнахме лихвено 
натоварване от 3,06 % за 10-годишни облигации при 4,40 % за 5-годишни облигации, емитирани 
от предишното управление през 2012 г.  
За подобряване на бизнес средата правителството предприе антикорупционна реформа в 
обществените поръчки, с приемането на промените в Закона, и намаляване на 
административната и регулаторната тежест за бизнеса. Изпълнението на втория План за 
действие за намаляване на административната тежест за периода юли-декември 2013 г. доведе 
до намаляване на административната тежест за бизнеса със 124 млн. лв. годишно. Планираните 
до края на 2014 г. мерки се очаква да доведат до намаляване на административната тежест за 
бизнеса с още около 100 млн. лв. на годишна база.  
Предприетите мерки от страна на правителството за подобряване на бизнес средата дадоха 
резултати като за първото тримесечие на тази година бяха създадени 40 000 нови работни 
места. По данни на Агенцията по заетостта през месец май 2014 г. безработицата в страната за 
втори пореден месец продължава да намалява значително.  
2. Инвестиции  
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите  
Индустриални зони – 15 договори с фирми в областта на производството, строителството и 
търговията на стойност 153 млн. лв. и 1 650 работни места  
Сертифицирани инвеститори – издадени 17 сертификата за клас инвестиция за проекти на 
стойност 137.32 млн. лв., създаващи 3 423 нови работни места  
София Тех Парк – очаква се привлечения инвеститор българската компания "Уолтопия" да 
направи инвестиции на стойност 15 млн. лв., от които 7.5 млн. лв. за научно-развоен център.  
Действията за подобряване на бизнес средата дадоха отражение и върху инвестициите. Чрез 
промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите бе намалена 
административната тежест за инвеститорите, които кандидатстват за сертифициране. Въведе се 
единно заявление за кандидатстване.  
Ускорихме процеса по издаване на удостоверение от Българската агенция за инвестиции, което 
да послужи пред органите на изпълнителната власт за оказване на съдействие на инвеститора. 
Намалихме праговете за инвестиция за приоритетни инвестиционни проекти в сферата на 
преработващата промишленост, развитието на индустриални зони и технологични паркове. За 
първи път приложихме мярката по Закона за насърчаване на инвестициите за частично 
възстановяване на направените от инвеститора на разходи за осигурителни вноски за 
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работниците и служителите, заели новите работни места при изпълнение на инвестиционен 
проект, като между насърчените са девет проекта във високотехнологични производства и услуги 
и един в община с висока безработица.  
2.1. Индустриални зони  
Само през последната година в съществуващите свободни индустриални зони са сключени 15 
договори с фирми в областта на производството, строителството и търговията.  
153 млн. лв. инвестиции и 1650 работни места се очаква да се открият в трите индустриални 
зони в Божурище (София), Телиш (Плевен) и Бургас.  
В Божурище, чиято първа копка беше през лятото на 2013 година, през м. септември тази година 
ще заработи предприятието на първият инвеститор в зоната - немската фирма Бер Хелла 
Термоконтрол. Инвестицията е за 42.5 млн. лева, при която се очаква да бъдат създадени нови 
350 работни места. Паралелно вече своите производствени мощности проектират и други пет 
български високотехнологични компании с общо 250 заети. В напреднала фаза са и преговори с 
над 13 български и чуждестранни компании, които да намерят своето място в индустриалните 
зони.  
2.2. Сертифицирани инвеститори  
От началото на мандата са издадени 17 сертификата за клас инвестиция (16 за клас А и 1 за 
клас Б) за проекти на стойност 137.32 млн. лв., създаващи 3423 нови работни места.  
2.3. София Тех Парк  
Привлечен бе първият частен инвеститор в Научно-технологичния парк – "София Тех Парк", а 
именно българската компания "Уолтопия", световен лидер в изграждането на стени за катерене. 
Инвестицията се очаква да е на стойност 15 млн. лв., от които 7.5 млн. лв. за научно-развоен 
център. Благодарение на усилията на правителството в рамките на 2 години чрез "София Тех 
Парк" АД ще бъдат инвестирани над 100 млн. лв. в българската икономика, които ще гарантират 
икономически растеж и привличане на значими чужди инвеститори.  
3. Външноикономическа политика  
СТИВ - разкрити 20 нови служби за търговско-икономически връзки в бързорастящи пазари от 
Азия, Близкия Изток и Африка.  
Разработени 2 нови финансови инструмента осигуряващи достъп до финансиране на малки и 
средни предприятия  
4000 малки и средни предприятия, които досега не са изнасяли, но имат потенциал за експорт 
ще бъдат подкрепени от търговските служби на МИЕ за намиране на пазари извън страната  
Основната цел на външноикономическата политиката на МИЕ бе диверсификацията на 
международните пазари за българските стоки и услуги чрез излизане на нови перспективни 
пазари в Северна Африка, Близкия Изток, Азия и разширяване на традиционни като Украйна, 
страните от централна Азия и ОНД.  
Прекият резултат от водената политика е 7% ръст на износа за 2013 спрямо 2012 и постигане на 
максимална абсолютна стойност на износа от 22 млрд. евро за последните 15 години.  
МИЕ защити пред Министерски съвет и получи одобрение на политиката си относно 
необходимостта от разкриването на 20 нови служби за търговско-икономически връзки (СТИВ) в 
бързорастящи пазари от Азия, Близкия Изток и Африка. Създадени бяха предпоставки за 
излизане на 20 перспективни пазари за България: ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, 
Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Пакистан, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Армения, 
Туркменистан, Монголия, САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър.  
Вече са изпратени търговски представители в 4 от новите дестинации: Ирак, Иран, Армения и 
Унгария.  
Съвместно с работодателски организации под формата на публично-частно партньорство са 
назначени и допълнителни търговски представители в най-перспективните ни пазари Китай и 
Виетнам.  
Дирекция Външноикономическа политика създаде нова форма на планиране и отчитане 
дейността на СТИВ, която се отличава от съществуващата с това, че за пръв път въвежда 
индивидуални задачи в зависимост от страната, въвежда основни индикатори за оценка, като 
брой нови български фирми, които със съдействието на СТИВ са осъществили износ за 
съответната страна, участвали са в тръжни процедури, реализирали са участия в търговски, 
инвестиционни и туристически панаири и изложения и т.н. Основната цел е постигането на 
максимална прозрачност относно ефективността от дейността на СТИВ и оценка приноса на 
всеки един от тях в развитието на търговията, инвестициите, туристообмена със съответната 
страна.  
През изминалата година МИЕ разработи 2 нови финансови инструмента осигуряващи достъп до 
финансиране на малки и средни предприятия: Предекспортно финансиране и Импортно 
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финансиране. За реализация на външно-търговските договори бе осигурен кредитен таван от 5 
млн. евро при фиксирана лихва от 4.5% с обезпечение застрахователна полица на търговският 
договор от Българската Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) в размер до 1% и кредит от 
Българска Банка за Развитие (ББР) в размер от 3.5%.  
За реализацията на основната цел свързана с интернационализацията на бизнеса бяха 
идентифицирани 4000 малки и средни предприятия, които имат потенциал за експорт, но до сега 
не са осъществявали външнотърговска дейност. МИЕ разработи план за тяхното обучение и 
възложи на СТИВ пряката задача за намиране на външно-търговски партньори за успешна 
реализация на търговски договори.  
В изминалия период МИЕ проведе политика на подобряване на съществуващата и създаване на 
нова международна договорна правна основа в областта на външноикономическите отношения 
на страната. Беше възстановена работата на двустранните междуправителствени комисии по 
технико-икономически въпроси с държавите извън ЕС. Бяха подписани споразумения по 
насърчаването на стокообмена, защитата на инвестициите, избягването на двойното данъчно 
облагане, развитието на проекти в областта на енергетиката, туризма, инфраструктурата и 
селското стопанство с Ирак, Алжир, Катар, Китай, Индонезия, Хърватия, Беларус, Казахстан и 
Туркменистан.  
В резултат на проведените сесии на междуправителствените комисии с някои от страните бяха 
създадени постоянно действащи експертни комитети за наблюдение: например с Алжир, както и 
бяха създадени възможности за учредяване на смесени бизнес съвети и камари, например с 
Катар, Ирак, Алжир.  
МИЕ работи активно по развитие на договорноправна база, която да предостави благоприятни 
възможности за българския бизнес на чуждите пазари и извън работата на смесените 
междуправителствени комисии. В резултат на това бяха подписани Споразумения за 
икономическо сътрудничество с Босна и Херцеговина и с Ирак; Меморандум за икономическо 
сътрудничество с китайската провинция Анхуей; Нов модел за търговско-икономическо 
сътрудничество между България и Виетнам; Меморандуми за сътрудничество в областта на 
туризма с Руската федерация, Алжир, Виетнам и Китай и Индонезия; Меморандум за 
разбирателство относно газовата интерконекторна връзка между България и Турция. След 
съгласуване с ЕК през пролетта на настоящата година бяха подновени преговорите за 
подписване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Босна и 
Херцеговина, Косово и Черна гора.  
Реализирани бяха посещения на политическо ниво с водещи теми по въпросите на 
икономическото сътрудничество със САЩ и с водещите партньори от Европа: Италия, Германия, 
Австрия, Франция, Швейцария, Унгария, Словакия, Сърбия, Турция, Хърватия, Босна и 
Херцеговина; със стратегически партньори от Азия: Китай, Индия, Виетнам, Япония, Република 
Корея; със страните от Близкия Изток: Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, 
Ирак, Израел.  
МИЕ проучи и възможността и предприе конкретни действия за участието на България в: 
електронна платформа за търговия, инвестиции и възлагане на обществени поръчки на малки и 
средни предприятия в рамките на ЕС. Платформата е разработена от банките за развитие на 
Франция и Германия и към тях по-късно е присъединена Испания, а Италия и България са в 
процес на присъединяване. Платформата предоставя на българските МСП възможност да 
интернационализират своята дейност и да спестят много разходи свързани с традиционното 
участие в панаири и изложения и бизнес мисии.  
4. Малки и средни предприятия и иновации  
Приета Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) за 
периода 2014-2020 г.  
Разширен достъп до финансиране чрез Българската банка за развитие (ББР) чрез стартирането 
на фонда за капиталово участие при новостартиращи малки и средни предприятия.  
Отпуснати 20 млн. лв. за иновационни дейности.  
52 договора за получаване на държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева в 
резултат на Седмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.  
Отпуснати 4,4 милиона лева за членство на България в Европейската космическа агенция, схема 
за трансфер на знания към предприятията (ваучерна схема), създаване на Акселератор 
България в Силициевата долина, Калифорния САЩ, проект "ТЕХНОСТАРТ" за насърчаване на 
иновационната активност на студентите и току-що завършили висшето си образование млади 
хора, в това число български студенти в чужбина.  
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Развитието на малките и средни предприятия, чрез осигуряване на по-добри възможности за 
финансиране и условия за реализиране на тяхната дейност, бе основна цел на нашата политика 
спрямо малките и средните предприятия.  
Приета бе Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) за 
периода 2014-2020 г. и бе разширен достъпът до финансиране чрез Българската банка за 
развитие (ББР) чрез стартирането на фонда за капиталово участие при новостартиращи малки и 
средни предприятия.  
През 2013 г. правителството отпусна 20 млн. лв. за иновационни дейности. 10 млн. лв. от тях 
бяха отпуснати на Националния иновационен фонд. През февруари 2014 г. обявихме Седмата 
конкурсна сесия на НИФ. Бяха подадени 152 проекта на български фирми. Класирани бяха 52 
кандидати за получаване на държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева, сред 
които 46 научноизследователски развойни проекти и 6 проекта за техническа осъществимост.  
На 31 юли 2014 г. бяха връчени договорите за финансиране на класираните кандидати. 
Одобрените проекти обхващат 10 сектора: машиностроене, електроника и електротехника, 
фармация, хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии в 
сферата на предприятията, творчески индустрии и др.  
Активно работихме и подготвихме План за действие за реиндустриализация 2014 г. - 2015 г. и 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация.  
През месец април 2014 бяха отпуснати 4,4 милиона лева за следните проекти – членство на 
България в Европейската космическа агенция със сумата от 2 600 000 лв., схема за трансфер на 
знания към предприятията (ваучерна схема) - 1 милион лева, създаване на Акселератор 
България в Силициевата долина, Калифорния САЩ със сумата 300 хил. лева, проект 
"ТЕХНОСТАРТ" за насърчаване на иновационната активност на студентите и току-що завършили 
висшето си образование млади хора, в това число български студенти в чужбина.  
5. Управление на държавните предприятия  
Преструктуриране и стабилизиране на "ВМЗ" ЕАД като са осигурени нови поръчки на стойност 75 
млн. лв. Към момента в предприятието работят 2387 души, от които 341 нови работни места.  
Стартирана е процедура за технологично и организационно преструктуриране на "Ел Би 
Булгарикум" ЕАД.  
Държавата се намеси като регулиращ фактор при оздравяването на ключови предприятия за 
българската икономика. Водехме се от нашата увереност, че държавата може да помогне и, че 
когато пазарите не функционират, държавата може да бъде регулиращият фактор.  
Доказателство за това е програмата за преструктуриране на "ВМЗ" ЕАД, чрез която бе избегнат 
фалит на държавното дружество и бяха осигурени нови поръчки в размер на 75 млн. лв. Към 
момента в предприятието работят 2387 човека, като са разкрити нови 341 работни места.  
Реализира се и програма за преструктуриране и оздравяване на "Монтажи" ЕАД. Изплатени са в 
значителна степен дължимите възнаграждения и са погасени публичните задължения на 
дружеството в размер на милиони левове. Дружеството вече е пълноправен играч на пазара на 
обществените поръчки и се конкурира с най-големите частни предприемачи.  
Стартирахме процедура за технологично и организационно преструктуриране на "Ел Би 
Булгарикум" ЕАД, в изпълнение на проект по ОП "Конкурентоспособност".  
В зона "София - Божурище" се процедира изпълнението на проекта с немски инвеститор - "Бер-
Хелла Термоконтрол" за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни 
климатични системи, като строителството стартира през юли 2013 г. Очаква се да бъдат открити 
около 350 нови работни места и да бъдат инвестирани 42,5 млн. лева.  
6. Концесии  
За периода юни, 2013 г. - юли, 2014 г. 81,7 млн. лв. с ДДС събрани концесионни възнаграждения.  
Усвоени 870 580 лв. от банкови гаранции на концесионери, неизпълняващи задълженията си.  
Създадена постоянно действаща група по проблемите на незаконния добив.  
В областта на концесиите основната ни цел бе защитата на интересите на държавата и 
гражданите. Ето защо извършихме цялостен анализ и контрол по изпълнението на 
концесионните договори за подземни богатства.  
За периода юни, 2013 г. - юли, 2014 г. събрахме 81,7 млн. лв. с ДДС концесионни 
възнаграждения. Усвоихме 870 580 лв. от банкови гаранции на концесионери, неизпълняващи 
задълженията си.  
Преустановихме практиката на забавяне на съгласуването на Годишни работни проекти, т.е. 
прекратихме възможността концесионерите да работят извън нормативните правила.  
Създадохме постоянно действаща група по проблемите на незаконния добив, която има за цел 
да извършва проверки по сигнали за незаконен добив съвместно с НАП, ДАИ, Агенция Митници и 
МВР.  
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Разработихме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, 
който е приет на първо четене от Народното събрание. С промените се въвеждат точно и пълно 
изискванията на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 
2004/35/ЕО.  
Приехме и влезе в сила забавената три години Наредба за изискванията към обхвата и 
съдържанието на работните проекти за търсене и проучване на подземни богатства към Закона 
за подземните богатства. Липсата на регламентация досега беше довела до порочната практика 
да се бави представянето на работни проекти от страна на концесионерите, а администрацията 
да бави съгласуването.  
7. Оперативна програма "Конкурентоспособност", 2007 – 2013 г.  
В периода 1 юни 2013 г. – 31 юли 2014 г. сключените нови договори с бенефициенти са 780 на 
стойност 602 млн. лв.  
Изплатени близо 523 млн. лв., което представлява над 57 % от общите плащания.  
За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства  
Благодарение на оптимизираните процедури и ускорени процеси по разглеждане на 
междинни/финални отчети и извършване на плащания, само за периода 1 юни 2013 г. – 31 юли 
2014 г. сключените нови договори с бенефициенти са 780 на стойност 602 млн. лв. (35,71% от 
общата стойност на сключените договори без средствата за финансови инструменти).  
Към бизнеса и публичните бенефициенти ефективно бяха изплатени близо 523 млн. лв., което 
представлява над 57 % от общите плащания от 908 млн. лв. /без плащанията по Приоритетна ос 
3 "Финансови ресурси", които са 683 млн. лв./ от началото на ОП "Конкурентоспособност".  
За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. - констатиран риск от загуба на средства поради 
неразплащането им във връзка с правилото "N+2/N+3" за 2013 г., като са положени сериозни 
усилия за спасяването на рисковите 120 млн. лв. за 2014 г., които няма да бъдат загубени при 
запазване на добрата организация на процесите.  
ОП "Конкурентоспособност" е предпазена от спиране на средствата и/или финансови корекции, 
като в тази връзка беше прекратена последната процедура за Технологична модернизация и не 
бяха сключени договори. Европейската комисия е предупредена за взетото решение от 
Управляващия орган на ОПК.  
Сред причините да се предприемат действията по прекратяването на тази конкретна процедура, 
са доброто управление и контрол на системите на ОПК, поради което навреме са констатирани 
слабостите и са взети нужните мерки за тяхното предотвратяване.  
От началото на програмния период 2007 – 2014 г., по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" са обявени процедури за финансиране на проекти на обща стойност 
113% от бюджета на програмата (2,272 млрд. лв). Сключени са над 3100 договори за 
финансиране на стойност 2,369 млрд. лв, което е над 104% от общия бюджет на ОП 
"Конкурентоспособност", като от тях са изплатени 1,591 млрд. лв. (908 млн. лв. за 
бенефициенти и 683 млн. лв. за финансови инструменти) към бенефициентите.  
8. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", 2014 – 2020 г.  
Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е приета от Министерския 
съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на ЕК.  
Избегнат е риск 2014 г. да бъде нулева. Подготвени са новите процедури, които да се обявят 
през 2014 г.  
При встъпването си в длъжност, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
оттегли от Брюксел, изготвената от предишното ръководство концепция на нова Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Концепцията не беше одобрена от 
представителите на бизнеса, асоциациите на МСП и всички други заинтересувани страни, 
защото се базираше основно на изграждане на големи инфраструктурни проекти – технологични 
паркове и на финансови инструменти.  
След проведен широк кръг консултации с представителите на бизнеса е изготвена нова 
концепция, на база на която е разработена новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност". Проектът е разработен при спазване принципа на партньорство, като 
целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз 
и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на 
международни стандарти и сертификация, интернационализация), и такива, които изискват по-
дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 
иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации).  
Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е приета от Министерския 
съвет на 21 май 2014 г. и е изпратена за окончателно одобрение от службите на ЕК.  
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Ръководството предприе и необходимите действия по подготовка на нови процедури, които да 
обяви през 2014 г. по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност", за да не реализира 0-ва 
година.  
9. Политика за потребителите  
Изготвени и приети промени в Закона за защита на потребителите.  
Засилена е ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН).  
През 2013 г. започна процедура за промяна на общите условия за работа с потребителите на 
електроразпределителните дружества и крайните снабдители.  
Стартира изготвянето на Национална програма за финансово образование на потребителите на 
финансови услуги.  
Подобрен и облекчен достъпът на българските производители до търговската мрежа на някои от 
големите търговски вериги.  
По отношение на политиката за потребителите изготвихме и бяха приети промени в Закона за 
защита потребителите, с които се регулират договорите извън търговския обект, договорите от 
разстояние, подобрени са гаранциите по отношение на общата безопасност на стоките и 
услугите, облекчени са критериите за признаване на представителност на организациите за 
защита на потребителите.  
Засилена е ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН) за защита на потребителите и 
подобряване на тяхната взаимна работа с Комисията за защита на потребителите.  
През 2013 г. започна процедура за промяна на общите условия за работа с потребителите на 
електроразпределителните дружества и крайните снабдители, която е насочена изцяло в 
повишаване на правата на потребителите и постигане на равнопоставеност.  
За първи път стартирахме изготвянето на Национална програма за финансово образование на 
потребителите на финансови услуги, като нейната цел е да се идентифицират проблемите, да се 
очертаят целевите групи и да се дефинират конкретните мерки и отговорни институции за 
реализирането им.  
След проведения активен диалог на правителството с големите търговски вериги бе подобрен и 
облекчен достъпът на българските производители до търговската мрежа на някои от тях. /БГНЕС  
 


