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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
31.8.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции 
 
Дата: 29.08.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1544  
 
 
Резюме: Тема: Пари за вашия бизнес - Секторите, които ще се финансират през новия 
програмен период  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с 
Министерството на икономиката и енергетиката, в която си говорим за възможностите на ОП 
„Конкурентоспособност”. Миналият път поставихме специален акцент върху новата оперативна 
програма, а сега ще се фокусираме върху дела ѝ за иновации и наука. Експертът Ани Тодорова:  
 
Текст: Тема: Пари за вашия бизнес - Секторите, които ще се финансират през новия програмен 
период  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с 
Министерството на икономиката и енергетиката, в която си говорим за възможностите на ОП 
„Конкурентоспособност”. Миналият път поставихме специален акцент върху новата 
оперативна програма, а сега ще се фокусираме върху дела ѝ за иновации и наука. Експертът 
Ани Тодорова:  
Ани Тодорова: Като част от европейските фондове вече ЕК въведе едни неща, които се наричат 
предварителни условности или предварителни условия. С две думи това са предусловия, които 
България трябва да изпълни, за да получи пари в определена сфера. Те са дефинирани отново 
на европейско ниво, за всички държави-членки. Комисията преценява коя държава на какъв етап 
е по изпълнението на тези условия. В сферата на конкурентоспособността и иновациите ние 
имахме две условия, едно потенциално. Едното е приемане на национална стратегия за малки и 
средни предприятия. Ние имаме такава, приета от Министерски съвет, така че това условие се 
счита за изпълнено. Другото условие е наличие на т.нар. стратегия за интелигентна 
специализация. Това е условие, което засяга финансирането в сферата на научните 
изследвания и иновациите, тоест засяга ОП „Иновации и конкурентоспособност” и програмата 
„Наука и образование”. Парите могат да почнат да почнат да се харчат преди да бъде одобрена 
такава стратегия, но на собствен риск, тоест Комисията след това може да откаже да ги 
финансира.Бързайки с тази стратегия, изпратихме миналата година декември такава на 
Брюксел, тя върна коментари и сега, като част от програмирането на новата програма за 
първата ос, която чухте – за иновации, работихме по подобряването на иновационната стратегия 
за интелигентна специализация. Това е документ, който ще определя финансирането от 
европейските фондове в сферата иновациите по двете оперативни програми, националния 
иновационен фонд и фонда за научни изследвания. Тоест всичкото финансиране за иновации в 
България трябва да е съобразено с тази стратегия. Какви подусловия е дала Комисията за тази 
стратегия? Първо, тя трябва да е базирана на количествен анализ. Цялата икономика на 
България, всички икономически дейности и услуги – преглежда се, вижда се кои от тях имат 
научен потенциал, къде има научна инфраструктура, къде научните звена са най-силни, къде са 
най-слаби, къде имаме най-много докторанти, къде имаме най-много научни звена с 
международно участие., комбинация с качествен анализ, досега България какви политики е 
имала, какви фирми, какви научни изследвания е финансирала. Двата анализа се засичат в т.нар 
крос-анализ, и всичко това се следи в една рамка на постоянни консултации с бизнеса и 
научните среди. България използваше помощ, за която сигурно сте чували – едно споразумение 
със Световна банка. Световна банка имаше задача, във връзка с интелигентната специализация, 
точно да я анализира и да предложи на България кои са тези области, в които България има 
изключителна сила, конкурентни предимства, така да се каже - сектори, които имат комбинация 
от потенциал, развитие и научен капацитет, който да стои зад тях. Тези области, според анализа 
и много дискусии, проведени от Световна банка, са следните: мехатроника, биотехнологии, 
нанотехнологии, творческите индустрии, фармацията и хранително-вкусовата промишленост. 
Това, което се изискваше от нас – това са доста големи сектори, плюс наистина трябва да сме 
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сигурни, че отговарят на силните страни за България. Това, което направихме последните 
месеци, беше да вземем тези сектори, анализирани и дефинирани от Световна банка, 
изследвахме пазарни ниши на европейско и световно ниво. Например търсенето на биопродукти 
– вижда се конкуренцията в световен мащаб. Говорим за биохрани и биокозметика. Виждаме как 
се очаква в тези сфери да има пазар на търсене. И на практика дефинирахме 4 приоритетни за 
нас тематични области, в които ще се използват средствата за иновации в България. Това са 
мехатронните и чисти технологии, информатика и КТ, индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии, нови технологии, креативните и рекреативните индустрии. Идеята е следната: 
Комисията казва „Не може да правите иновации във всички сфери и във всички сфери да сте 
конкурентоспособни. Не може във всички сфери да сте добри. Затова си изберете в кои ще сте 
добри, съгласувайте тези ваши сфери с други държави, намерете своето място под слънцето и 
ние ще ви помогнем с европейски пари наистина да станете отличници в тези сфери.” Споменах 
тези 4 сектора, които ще бъдат приоритетно финансирани, направили сме и две хоризонтални 
сфери заради нуждите на българската икономика. Ние сме изключително ресурсна, но 
неефективна икономика, поради което новите технологии и ресурсно-ефективни решения са 
много важни. Както и дигиталните технологии, които така или иначе Европа има план за 
„дигитална Европа”. Там трябва така или иначе да изпълняваме стратегията за електронното 
управление.  
 
Водещ: И така. След като са определени секторите, в които ще работим за иновации, да ги 
разгледаме поотделно.  
Ани Тодорова: Какво се включва в сектора на мехатронните и чисти технологии? Това са научни 
организации, фирми, които работят в сферата на мехатрониката. Как да дефинираме 
мехатроника – това е застъпването на електроника, механика и софтуерни системи за 
управление. България е силна в тази сфера, знаете, това е един от секторите с най-ранна, най-
бърза приватизация, присъствие на огромни чужди инвеститори – потенциал, който трябва да се 
използва. Комбинирали сме сферата на мехатрониката с роботиката, където България също има 
водещи научни разработки, и където смятаме, че имаме потенциал за наши продукти. Чистите 
технологии са много модерни, наистина на европейско и световно ниво. Избрали сме от 
възможностите за чисти технологии две сфери. Едната е мобилността, тоест чисти технологии в 
транспорта, например. Електромобилите – България има национален план за развитие на 
електронната мобилност. Както и чисти технологии за съхранение на енергия и 
енергоспестяване. Тук говорим, например, за горивни клетки, водород (...), такива неща. 
Наистина, модерен високотехнологичен бизнес, зад който седят научна база и български научни 
разработки на световно ниво. Информатика и КТ е много (...) сектор, знаете колко е приоритетен 
той за България, така че нямаше как да го избегнем. Отново сектор с огромни чуждестранни 
интереси, надявам се в бъдеще повече. Аутсорсинг услуги, привлечени капитали, изключително 
добри резултати по сегашните инструменти и финансиране от оперативната програма (...) – 
чували сте за тях, българска новосъздадена компания, която бива продадена на изключително 
добра цена извън страната. Последно чух, че „Луфтханза” е придобила дял в една от нашите 
компании, направила разработки за информационните системи за управление на самолетите. 
Така че малко се чува, а България има изключително постижения в тази сфера. И С 
допълнително усилие и финансиране смятам, че наистина можем да се превърнем в регионален 
лидер. Специално за (...), имаме фирми от Румъния, от Сърбия, които идват у нас, което е много 
показателно, че се превръщаме в точка за нови технологии и нови фирми. Какво се крие зад 
индустрията за здравословен живот? Много ми се иска България да е известна в Европа и света 
дестинация за здравословен живот и биотехнологии. Имаме много силни разработки в т.нар. 
лекарствени форми и вещества. Това са начини за съхранение на лекарствата. Не говорим за 
фармация, не става въпрос за химия и фармация, тук става въпрос наистина за трансформиране 
на тази научна база, която имаме – химици основно, на изключително добро ниво, и 
ориентирането към по-био високотехнологични лекарствени форми – биофарма, така 
наречената. Включително билки, възможности за такива биопродукти. Специфични български 
хранителни и козметични продукти – тук влизат мед, пчелни продукти, кисело мляко, обсъждаме 
възможностите за вино, например. Но тук наистина трябва да дефинираме няколко специфични 
български продукта, за които България трябва да се превърне в известна дестинация, да ни 
разпознават чрез тези наши продукти. Не целият туризъм, само елемент от туризма, който 
наистина би могъл да бъде в подкрепа на това България да бъде една дестинация за 
здравословен начин на живот – както храните, така и продуктите в козметичната сфера, така и 
примерно геотермалните минерални води, калните бани, ако щете. Един специфичен продукт, 
който да е в подкрепа. Виждате, тук има производство, туризъм и услуги – трите макросектора. 
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Тук би могло да седи, разбира се, и първичното производство, ако Министерството на 
земеделието се включи по-нататък в тази иновационна стратегия. Последната област сме я 
нарекли нови технологии, креативни и рекреативни индустрии. Знаете, България се превърна в 
много развиващата се дестинация за производство на филми. Радио и телевизия, съответно 
навлизащи технологии, игри и други такива развлекателни мобилни и други приложения. 
Включили сме архитектурата и дизайна, и сме включили елементи от текстила и от туризма, 
отново. Пак казвам, искаме да комбинираме сектори – както производствени, така възможност за 
нашите научни кадри да реализират своите разработки, така секторът услуги да не остане на 
заден план, така и някои от нашите традиционни сектори, които осигуряват заетост, както е 
текстилът например. Не ни позволяват от Брюксел да говорим за туризъм. Трябва да бъде 
специфичен вид туризъм. Както казах – във връзка със здравословния начин на живот, можем да 
говорим за лечебен туризъм, можем да говорим за алтернативен и екстремен туризъм.Ще 
спомена „Уолтопия” – компанията, която за 2013 г. беше номер едно в света в своя сектор – това 
са стените за катерене. В една определена област България наистина е номер едно. Идеята е да 
намерим много строго специфични сфери, в които България е силна. Стратегията не набляга на 
слабите ни страни. Обикновено стратегиите наблягат на слабите страни, за да получат 
финансиране. Тук за първи път подходът е обратен – наблягаме на силните си страни и искаме 
от Европа средства в тези силни свои страни, за да им покажем от една страна, че имаме връзка 
между наука, бизнес, висшето образование и експорта, защото в крайна сметка това трябва да 
са продуктите, с които България ще се продава – и като дестинация, и като продукция.  
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Резюме: Безпрецедентен бум в търсенето на кредити и обслужващи банки се наблюдава сред 
общините и държавните предприятия от юни насам. Публикувани са повече от дузина обяви за 
получаването на инвестиционни заеми, оборотни средства или овърдрафти на обща стойност 
около 450 млн. лева. Отделно няколко фирми със стотици милиони лева оборот на година са 
открили конкурси за финансови институции, които да поемат всичките им парични потоци, 
депозити и картови сметки на служителите.  
 
Заглавие: Общини и фирми плачат за кредити  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Безпрецедентен бум в търсенето на кредити и обслужващи банки се наблюдава сред 
общините и държавните предприятия от юни насам. Публикувани са повече от дузина обяви за 
получаването на инвестиционни заеми, оборотни средства или овърдрафти на обща стойност 
около 450 млн. лева. Отделно няколко фирми със стотици милиони лева оборот на година са 
открили конкурси за финансови институции, които да поемат всичките им парични потоци, 
депозити и картови сметки на служителите.  
Обяснението за тази небивала активност, и то точно в разгара на лятото, може да се търси в 
няколко посоки. Безспорно основна роля има поставянето на Корпоративна търговска банка под 
особен надзор и блокирането на немалко средства в нея, без които местните власти и 
компаниите изпадат в ликвидна криза. Друг сериозен фактор са спрените плащания по 
оперативните програми. За да излязат от трудната ситуация с просрочените задължения към 
строителите, общините се принуждават да взимат пари назаем.  
Разбира се, има и случаи, в които банковите услуги се търсят просто поради затруднено 
финансово състояние, което не е резултат от изброените външни фактори. Именно в последната 
хипотеза попада държавната компания "Мини Марица-изток". На 18 август тя е обявила 
обществена поръчка с предмет "получаване на оборотен кредит под формата на овърдрафт с 
лимит до 8 000 000 лв.", като се посочва, че парите ще се ползват за покриване на временен 
недостиг от парични средства. В документацията изрично е записано, че обезпечение на сумата 
няма да има а срокът за връщането й ще е 12 месеца от датата на подписване на договора. От 
обявлението става ясно също така, че максималните разходи по обслужването на заема, които 
може да си позволи предприятието, са 364 хил. лв. без ДДС. Само за сравнение ще посочим, че 
последния път, когато мините са теглили кредит в същия размер (13 ноември 2013-а), са се 
договорили със СИБАНК срещу 434 400 лв. без ДДС. Иначе срокът за подаване на оферти в 
сегашната надпревара е 23 септември.  
Междувременно, на 25 август, "Мини Марица-изток" подписа със "Сосиете Женерал Експресбанк" 
друг договор за кредит. Той е за 20 млн. лв. и е предназначен за заплащане на разходи, 
свързани с осъществяването на производствената и търговската дейност на компанията. Заемът 
отново е отпуснат без обезпечение за срок от 12 месеца. А разходите за лихви и такси по него 
ще са 596 хил. лв. без ДДС.  
Наред с това, на 12 август, най-голямата ни въгледобивна компания е заявила, че иска да вземе 
и инвестиционни кредити за общо 50 160 000 лв. без ДДС. В случая става дума за пет отделни 
заема, които ще се ползват съответно за дофинансиране на обекти, изградени по 
Международния фонд "Козлодуй" (3.9 млн. лв.), за доставка и монтаж на многокофов багер (9.6 
млн. лв.), за рехабилитация на тежко миннотехнологично оборудване (11.1 млн. лв.), за доставка 
на технологична механизация (10.56 млн. лв.) и за закупуване и гаранционна поддръжка на 
булдозери (15 млн. лв.). Кредитните институции могат да представят оферти за всяка позиция 
поотделно и за всички заедно, като въпросните машини и съоръжения ще послужат за 
обезпечение на отпуснатите пари.  
Колкото до поставените условия, държавното дружество иска 24 месеца гратисен период за 
усвояване на средствата и срок за погасяването им от 96 месеца. Оферти ще се приемат до 12 
септември, като критерият за оценка е най-ниска цена, формирана на базата на годишната лихва 
по кредита (EURIBOR плюс надбавка) и размера на наказателния лихвен процент за просрочено 
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плащане. Любопитното е, че това е вторият опит на "Мини Марица-изток" да вземе 
инвестиционен кредит. Първата процедура, обявена в края на май, се провали, защото не бе 
подадено нито едно предложение от банките.  
От документите за търговете може да се установи още нещо - до юни държавните мини са имали 
сметки в Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка. След затварянето на 
втората дружеството е започнало да ползва услугите на "БНП Париба С.А.". Обяснимо подобни 
рокади има и при останалите големи енергийни компании. "Булгаргаз" например е сменила КТБ 
със "Сосиете Женерал Експресбанк". Газовата фирма също е сред кандидатите за нови кредити, 
като на 30 юни е заявила, че иска да получи револвираща линия с лимит от 90 млн. щ. долара. 
Само че, както и при "Мини Марица-изток", не се е явил нито един кандидат и конкурсът е бил 
прекратен на 21 август. Сега най-вероятно процедурата ще бъде обявена наново.  
Заради поставянето на Корпоративна търговска банка под особен надзор обаче най-затруднена 
се оказва ТЕЦ "Марица-изток 2"  
Причината е, че централата е била кредитополучател по два договора за револвираща кредитна 
линия за оборотни средства. Първият контракт, с №11954от 22 ноември 2012-а, е в размер на 15 
млн. лв., а вторият - с №12295от 26юни 2013-а, е за 20 млн. лева. И двата са сключени след 
проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки и са със срок за погасяване от 
36 месеца.  
"Средствата по кредитите се ползваха за покриване на текущи диспропорции в паричните потоци 
при разплащания с контрагенти. След затварянето на КТБ на 20 юни ТЕЦ "Марица-изток 2"ЕАД 
няма достъп до бързоликвидни средства, каквито са двете кредитни линии", обясняват от 
дружеството, допълвайки, че разполагаемостта по първата сметка е била 5 220 000 лв., а по 
втората - 20 млн. лева. Положението се усложнява и от обстоятелството, че 2500 служители на 
централата са получавали заплатите си в Корпоративна банка.  
Заради извънредната ситуация е взето решение да се проведе конкурс с пряко договаряне за 
осигуряването на оборотни средства. Поканени са били "Сосиете Женерал Експресбанк" (б.а. - 
която е сменила КТБ като обслужваща банка на ТЕЦ-а), Обединена българска банка", 
"УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Райфайзенбанк (България)". В началото на август е 
избрана ОББ, която единствена е подала оферта. Тя е предложила основен лихвен процент 
(ОЛП=0.02%) плюс 2.65% надбавка на годишна база, без комисиона за обработка, такса 
ангажимент, наказателна надбавка за просрочие и всякакви други утежняващи плащания.  
Иначе прехвърлянето на сметките на ТЕЦ "Марица-изток 2" към "Сосиете Женерал Експресбанк" 
може да се обясни с изтегления през май инвестиционен кредит от нея в размер на 50 млн. лева. 
Подобна акция би следвало да допринесе за по-благоприятни условия за кредитополучателя от 
първоначално договорените. А те са: ОЛП + 3.19% надбавка на годишна база, такса управление 
от 0.19% или 95 хил. лв. и никакви други комисиони.  
Извън сферата на енергетиката кредити се търсят най-вече за попълване на постоянно 
зейналите дупки в бюджетите на държавните и общинските дружества. "Напоителни системи" 
АД, което отговаря за много от обявените за опасни язовири у нас, например е заявило на 8 
август, че иска да вземе кредит-овърдрафт в размер до 10 млн. лв. за покриване на 
оперативните си нужди. Директорът на фирмата Димитър Иванов съобщи, че поради липсата на 
пари за погасяване на задълженията към енергоразпределителните дружества на 29 юли 2014-а 
е било преустановено електрозахранването на клоновете "Черно море" във Варна и "Долен 
Дунав"в Русе. "В резултат на това има реална опасност от поетапно спиране на работата на 
всички поддържани обекти и вземайки предвид неблагоприятните метеорологични условия, ще 
доведе до застрашаване на живота и здравето на хората на територията на цялата страна. 
Спирането на електроенергията би довело и до невъзможност за помпено отводняване с цел 
понижаване на високите подпочвени води на 1.5 млн. дка площи, включващи обработваеми 
земеделски земи, и съответно компрометиране на наличните посеви. Уязвими места са АЕЦ 
"Козлодуй", "Слънчев бряг", Несебър, поречието на река Дунав, Стралджанското блато, 
територията около Дунав мост 2 и много други", казва Иванов.  
"Напоителни системи" е ползвала през 2013-а подобен кредит от 10 млн. лв., който е бил погасен 
през април тази година. Финансиращата институция тогава е била "Търговска Банка Д". Сега 
покана за преговори е изпратена до "Сибанк", "Търговска Банка Д", Първа инвестиционна банка, 
"Интернешънъл Асет Банк" и Централна кооперативна банка.  
Любопитен е случаят и със столичното общинско дружество "Център за градска мобилност". То е 
обявило обществена поръчка за избор на банка, която да му предостави дългосрочен кредит в 
размер на 81 млн. лева. Парите са му необходими за покриването на неразплатени задължения 
за извършена транспортна услуга от операторите, осъществяващи дейност на територията на 
Столичната община. И навярно договорът за въпросния заем вече щеше да е подписан, ако 
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решението за откриване на процедурата не бе атакувано в Комисията за защита на 
конкуренцията от "БАКР Агенция за кредитен рейтинг". Повод за жалбата е поставеното 
ограничително условие от директора на "Центъра за градска мобилност" Симеон Арнаудов 
участниците в надпреварата да притежават дългосрочен кредитен рейтинг не по-нисък от ВВ-, 
стабилна перспектива, присъден единствено от Standart & Poor's, Moody's (Ba3) или Fitch. 
Въпреки очевидната правота на жалбоподателя обаче антимонополният орган отхвърля 
твърденията му, но не по същество, а просто защото "БАКР Агенция за кредитен рейтинг" не е 
финансова институция и следователно не е заинтересовано лице в конкретния случай.  
Повечето от останалите обяви за предоставянето на кредити са свързани със съфинансиране на 
проекти по оперативните програми.  
Най-мащабната поръчка в това отношение е на "София тех парк" ЕАД. Чрез нея ще бъде 
избрана финансова институция, която да предостави кредит за покриване на разходите по 
строителството на новите сгради в едноименния технологичен център. Максималният размер на 
необходимата сума е 77 800 000 лева. Срокът на заема ще е 28 месеца, а обезщетението - 
ипотека върху 140 дка земи край 4-и километър на бул. "Цариградско шосе", които са 
собственост на дружеството. Ще се направи и особен залог върху вземанията по банковата 
сметка на възложителя, която ще бъде заявена за получаване на средствата (около 100 млн. лв.) 
за финансиране на начинанието от оперативната програма "Конкурентоспособност". 
Посочен е и график за усвояване на кредита - до края на тази година 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 фирмата от правото да го усвои изцяло по всяко време от действието на договора с 
банката. Максималният лихвен процент, който кредитните институции 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 заема. Еднократната такса управление пък не бива да 
надвишава 1%, а наказателна лихва въобще не бива да има.  
"София тех парк" ще вземе и още един кредит. Той ще е за 14.9 млн. лв. и ще се ползва за 
финансирането на дължимия ДДС Върху разходите. Този път залогът ще е банковата сметка на 
възложителя в компетентното териториално поделение на НАП, по която данъкът ще се 
възстановява.  
Прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема са 3 579 600 лв., като 
банките ще могат да направят своите предложения до 15 септември.  
Фондът за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД, също е обявил 
конкурс за избор на кредитна институция. От нея ще се иска осигуряването на револвиращ 
кредит за 40 млн. лв., предназначен за отпускане на вторични заеми към общините, с които те да 
съфинансират европроектите си. Крайният срок за погасяването му ще е 22 декември 2017-а. 
Освен това банката ще трябва да предостави и услуги, свързани с разглеждане, оценка и 
одобряване на исканията за кредит към ФЛАГ, по администриране на крeдитите, водене на 
банковите сметки и други. Предвиденото възнаграждение за победителя, включително и лихвите 
по револвиращия заем, е 6 480 000 лева. Оферти ще се приемат до 17 септември.  
Заради спрените плащания по оперативната програма "Околна среда" до кредит се е наложило 
да прибегне и общинското дружество "Бургасбус". До края на септември то ще получи шест нови 
тролейбуса от "Шкода Електрик" АД В рамките на проекта за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт. 
Само че няма пари, с които да ги плати. Затова директорът на компанията Петко Драгнев се е 
обърнал към Общинска банка, ОББ, "Сосиете Женерал Експресбанк" и "УниКредит Булбанк"за 
отпускането на 6 732 000 лева. Очаква се още идната седмица да бъде сключен и договорът с 
институцията, предложила най-изгодните условия.  
Общините Асеновград, Плевен, Разград, Харманли и Търговище също ще теглят инвестиционни 
заеми, с които да се разплатят със строители или доставчици. Става дума съответно за 3 млн., 
1.2 млн., 7 млн., 2.5 млн. и 1.77 млн. лева. По всичко изглежда, че в скоро време и други кметства 
ще предприемат подобни стъпки, тъй като обещанията за пускането на еврофондовете през 
август не се сбъднаха.  
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Резюме: Преди време Симеон Сакскобургготски препоръча българите да си сменим чипа, за да 
се оправим. Но кой ти слуша подобни приказки у нас? Та нали промяната означава да спрат 
задкулисните договорки и плащанията под масата. Никой по върховете на държавната 
администрация не иска подобно нещо. Затова не бива да ни учудва, че в схемите за 
финансиране на бизнеса например успяват само тези, които имат топли връзки в 
Министерството на икономиката. Публична тайна е, че тамошните експерти прибират поне по 
10% комисиона от всеки одобрен проект. И ако някой даде повече, отива по-напред в 
класирането дори да не отговаря на изискванията. Редица чиновници от ведомството напуснаха 
държавната служба, за да направят свои консултантски фирми, чрез които да прибират съвсем 
легално въпросните отчисления. Само че кандидатите за платен успех през последната година 
станаха прекалено много и както казва директорът на оперативната програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева: "Засилената конкуренция изкриви процеса".  
 
Заглавие: Комисионери разсипаха програмата за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Преди време Симеон Сакскобургготски препоръча българите да си сменим чипа, за да се 
оправим. Но кой ти слуша подобни приказки у нас? Та нали промяната означава да спрат 
задкулисните договорки и плащанията под масата. Никой по върховете на държавната 
администрация не иска подобно нещо. Затова не бива да ни учудва, че в схемите за 
финансиране на бизнеса например успяват само тези, които имат топли връзки в 
Министерството на икономиката. Публична тайна е, че тамошните експерти прибират поне по 
10% комисиона от всеки одобрен проект. И ако някой даде повече, отива по-напред в 
класирането дори да не отговаря на изискванията. Редица чиновници от ведомството напуснаха 
държавната служба, за да направят свои консултантски фирми, чрез които да прибират съвсем 
легално въпросните отчисления. Само че кандидатите за платен успех през последната година 
станаха прекалено много и както казва директорът на оперативната програма 
"Конкурентоспособност" Ели Милушева: "Засилената конкуренция изкриви процеса".  
Обяснението, че съревнованието между фирмите е в основата на проблема, не бива да се 
подминава с лека ръка. То разкрива пълната немощ на чиновниците и абсолютната 
безотговорност при усвояването или в случая при загубата на европейски средства. Защото 
Милушева днес е тук, а утре няма да я има, но поразиите й ще продължат да тежат на бизнеса.  
Какво всъщност се случи? По последната процедура за "Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия", с бюджет 97.5 млн. лв., бяха получени повече от 1200 проекта на обща 
стойност над 730 млн. лева. На 23 май 2014-а бе обявено решението на Управляващия орган, 
според което финансиране трябваше да получат 142 проекта. По правило договорите трябва да 
се сключат в едномесечен срок, но точно на 23 юни Ели Милушева изненадващо за всички обяви, 
че прекратява процедурата за технологична модернизация. Като причина бяха посочени 
постъпилите безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности в процеса на оценка на 
предложенията, някои граничещи дори с престъпление. Нарушен бил принципът на 
равнопоставеност, като в хода на самата процедура са променяни критерии. Имало и съмнения 
за нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и фирмите, като 
комисионите варирали между 7 и 10% от стойността на спечелен проект. Виновни обаче не бяха 
намерени, а както често се случва у нас, бе потърсена споделена отговорност.  
Още на следващия ден (24 юни) повечето от одобрените компании подадоха жалби пред 
Административния съд в София за отмяна на решението за прекратяване на процедурата. 
Всички те бяха определени като основателни от магистратите. Внесените по-късно от останалите 
фирми идентични възражения обаче са отхвърлени като неоснователни от същия съд. За този 
парадокс още няма обяснение и едва ли някога ще го получим. Затова пък преди седмица 
всичките 142 дружества, които трябваше да получат финансиране, изпратиха писмо и до 
служебния министър на икономиката Васил Щонов. В него те твърдят, че решението на 
Милушева ще е пагубно за цялата европрограма "Конкурентоспособност", тъй като ще 
компрометира системите за управление и контрол и ще създаде реални предпоставки и заплахи 
за спирането на всички плащания. А едно подобно действие на практика би фалирало бюджета 
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на страната поради обстоятелството, че изпълняваните в момента договори са на обща стойност 
1 472 383 000 лева. Разбираемо е, че ако плащанията бъдат спрени, държавата ще е принудена 
да покрие задълженията по тях.  
Освен това фирмите обясняват, че при прекратяването на процедурата вече са били предприети 
действия за успешното изпълнение на контрактите и са поети съответните финансови 
ангажименти и задължения към контрагенти и банкови институции. "По този начин, чрез едно 
незаконосъобразно решение, Милушева лишава 142 български малки и средни предприятия от 
възможността да сключат договори и да изпълнят проектите си, което единствено ще бъде от 
полза за българската икономика предвид заложените инвестиции, разкриване на нови работни 
места, технологично обновяване и разширяване на възможностите за износ на нови продукти. 
Негативните последствия от него ще ликвидират вътрешния пазар и ще повлияят пагубно на 
контактите на компаниите на международно ниво, след като те няма да са в състояние да 
изпълнят поетите пред партньорите си ангажименти", изтъква Мариана Печеян, управител на 
"ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД. Печеян провела и лична среща с Милушева, за да разбере 
конкретните причини за действията й, но резултатът не бил положителен. "Главно ме нападаше с 
твърдения - казва тя - че се извършва разследване, плашеше ме с ДАНС и АФКОС, дори си 
позволи да ми иска обяснения откъде имам информация, за да изготвя жалбата до съда, и 
безцеремонно заяви, че тя е човекът, който може да спира и пренасочва финансови средства от 
тази процедура към "Енергийна ефективност".  
След известно мълчание по въпроса, вероятно поради необходимостта да се запознае подробно 
с фактите, през тази седмица министър Щонов оповести, че няма да бъдат загубени никакви 
средства по програмата "Конкурентоспособност". По думите му, до края на годината трябва 
да бъдат сертифицирани малко над 192 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. Досега от 
тях са обработени 118 млн. евро, а 16 млн. са в процес на одобрение. "Сертифициращият орган 
имаше забележки по три стари процедури. Нередностите са отстранени и още на 20 август 
получихме зелена светлина за плащане по една от тях. В оптимални срокове ще изпълним 
коментарите и по другите две, така че чакащите 25 млн. евро да бъдат подадени към 
Сертифициращия орган в срок. Оставащите 33 млн. евро ще бъдат разплатени към бизнеса и 
сертифицирани до края на 2014-а", посочи министърът.  
Щонов обаче не каза нищо за скандала с конкурса за технологична модернизация и съдбата на 
Ели Милушева. От неговата заместничка Ирена Младенова разбрахме, че заради прекратената 
процедура и множеството жалби на кандидатствали предприятия Милушева била поканена да 
напусне. "Първото нещо, което може да се направи, е вътрешна реорганизация на процесите, 
така че да е ясна отговорността, да няма съмнения - споделена и размита отговорност. Друго 
нещо, върху което се работи, е усъвършенстване и подобряване на системите за управление и 
контрол над изпълнението", обясни още Младенова.  
Колко бързо ще стане тази реорганизация и кога ще заработят новите системи за мониторинг 
засега никой не се наема да каже. А при задаващите се парламентарни избори тези въпроси 
придобиват още по-голяма важност. Защото новите управници може да имат друго виждане за 
нещата и пак да се завъртим в порочния кръг. Пък и въпросните 97.5 млн. лв., за които е цялата 
суматоха, вече ги няма. Според решението на Ели Милушева те трябваше да отидат за проекти 
от резервния списък по схемата за "Енергийна ефективност", но сроковете за подобни маневри 
изтекоха на 30 юни, без да е подписано нищо. С други думи, през 2015-а ще се наложи да 
отпишем автоматично тези средства като неусвоени и Брюксел ще си ги прибере обратно.  
***  
Очаквания  
Ще може ли българският бизнес да се възползва през тази година от схемите за финансиране по 
европейските програми? Този въпрос вълнува голяма част от предприемачите, след като 
възможностите за договаряне по стария програмен период вече приключиха. Надеждите са, че 
през октомври-ноември ще бъдат отворени първите процедури по програма "Иновации и 
конкурентоспособност". И ако се доверим на обещанията на властта, при тях вече няма да ги 
има тромавата бюрокрация, объркващата информация и изключително бавните плащания, 
белязали седемгодишния живот на старата "Конкурентоспособност". За да се случи всичко 
това обаче, е необходимо да бъдат завършени системите за управление и контрол и те да 
получат одобрени от сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета. "Ако това 
се случи до октомври, ще имаме гаранцията, че нещата могат да потръгнат в срок", заяви 
заместник-министъра на икономиката и енергетиката Ирена Младенова.  
Противно на намеренията на предишното правителство служебният кабинет предвижда отново 
да бъде създаден Гаранционен фонд, който да осигури достатъчно обезпечение за бизнеса при 
необходимост от кредитиране.  
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***  
EU Programme for Businesses Ruined by Bribes  
It is a public secret that по one at the top of the state administration wants a real change. So nobody 
should be surprised that the funding schemes are only for those businesses that have warm ties with 
the Ministry of Economy. It is по secret that the experts there get at least 10% commission on each 
approved project. And if anyone gives more goes ahead in the rank list even if they fail to meet the 
requirements. Several officials of the ministry left the civil service to make their own consultancies 
through which to get the perfectly legal commissions in question. Only that the candidates for paid 
success last year became too many, and as the director of the Competitiveness Operational 
Programme Eli Milusheva says: "The increased competition distorts the process."  
The explanation that competition between companies is at the heart of the problem should not be 
dismissed light-heartedly. It reveals the full weakness of officials and absolute irresponsibility in 
absorption or in some cases - the loss of EU funds. Because Milusheva is here today, and tomorrow 
she will not be, but the created havoc will continue to burden the businesses.  
What really happened? In the previous procedure called "Technological modernization of small and 
medium enterprises", with a budget of 97.5 million levs, applications were received for more than 1,200 
projects totaling over 730 million levs. On May 23, 2014 the decision of the managing authority was 
announced, under which the funding had to be distributed among 142 projects. As a rule, contracts 
should be concluded within a month, but exactly on 23 June Eli Milusheva surprising for all announced 
that she terminates the procedure for technological modernization. The reason identified was the 
unprecedented number of complaints received and signals for violations in the evaluation of proposals, 
some even allegedly bordering on crime. The principle of equality was allegedly violated, and in the 
course of the procedure criteria were changed. There were also doubts about the illegal relationship 
between the contracting authority consultants and companies as commissions ranged between 7 and 
10 percent of the cost of a project. Guilty were not found, and as often happens in the country, was held 
to a shared responsibility.  
The next day (June 24), most of the approved companies filed complaints before the Administrative 
Court in Sofia against the decision to terminate the procedure. They were identified as legitimate by 
magistrates. The complaints later submitted by other companies, with identical objections, were 
dismissed by the same court. For this paradox по explanation will be given. Nevertheless, a week ago 
all 142 companies that had to obtain financing, sent a letter to the economy minister Vasil Shtonov. In it 
they argue that the decision of Milusheva would be disastrous for the whole EU Competitiveness 
programme as this would compromise the management and control while creating favorable conditions 
and threats to stopping all payments. One such action would effectively bankrupt the state budget due 
to the fact that the ongoing contracts are totaling 1,472,383,000 lev. It is understood that if the payments 
stop, the state will be forced to cover its obligations under them.  
Moreover, the companies explained that the termination of the procedure have already been taken to 
the successful execution of contracts and budgetary commitments and obligations to counterparties and 
banks. "Thus, through an unlawful decision Milusheva deprives 142 Bulgarian SMEs of the opportunity 
to conclude contracts and to implement their projects, which will only benefit the Bulgarian economy 
having into account the planned investments, the creation of new jobs, technological innovation and 
expansion of the export opportunities for new products. The negative consequences of it will liquidate 
the domestic market and will affect disastrously the contacts of companies internationally, since they will 
not be able to fulfill their commitments to their partners, " says Mariana Pecheyan, manager of VSK 
Centaur - IZ Dynamica LTD. Mrs. Pecheyan held a private meeting with Milusheva to try to understand 
the specific reasons for her actions, but the result was not positive. "Mainly I was attacked with 
allegations -says she - that investigation was ongoing; she tried to frighten me with the security services 
and she even ventured into asking me to explain where I got information to prepare my complaint to the 
court, and blatantly stated that she is the person who can stop and redirect funds from this procedure to 
"Energy Efficiency". After a period of silence on the issue, probably due to the need to examine in detail 
the facts last week Minister Shtonov announced that the country did not lose any money under the 
programme "Competitiveness". He said that by the end of the year over 192 million euros worth of 
grants must be certified. So far the ministry has processed 118 million euros and 16 million are 
undergoing approval procedure. "The certifying authority had comments on three old procedures. 
Irregularities have been removed and yet on August 20 we received the green light to pay for one of 
them. In an optimal time we will do the comments on the other two and we will be thus waiting for 
another 25 million euros to be submitted to certifying to the Authority. The remaining 33 million euros 
will be disbursed to the businesses and certified by the end of 2014, " the minister said.  
How quickly the process will be reorganized so far по one is willing to say. And in the upcoming 
parliamentary elections these issues are even more important. Because the new rulers may have 
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different views on things and still run in a vicious circle. In the same time the 97.5 million levs in 
question are по longer there. According to the decision of Eli Milusheva they had to до to the reserve list 
of projects under the "Energy Efficiency", but the terms of such maneuvers expired on June 30, without 
anything having been signed. In other words, in 2015 the country will have to write off these amounts 
automatically as non-absorbed and Brussels will take the money back.  
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Резюме: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и 
индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни." Това 
каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при откриването на 
българо-китайски бизнес форум в София. По думите й страната ни ще окаже съдействие на 
фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите "Машиностроене", 
"Автомобилостроене", "Електроника и електротехника", "Информационни и комуникационни 
технологии", "Химическа и фармацевтична индустрия", "Селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост", създаването на индустриални зони.  
 
Заглавие: Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката: Подкрепяме 
всяка инициатива за сътрудничество между България и Китай  
Подзаглавие:  
Автор: Мирослав ЕЛЕНКОВ  
Текст: "Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и 
индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен партньор в региона. Ще 
подкрепим всички инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни." Това 
каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова при откриването на 
българо-китайски бизнес форум в София. По думите й страната ни ще окаже съдействие на 
фирмите от Фудзиен, които желаят да инвестират в България в секторите "Машиностроене", 
"Автомобилостроене", "Електроника и електротехника", "Информационни и комуникационни 
технологии", "Химическа и фармацевтична индустрия", "Селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост", създаването на индустриални зони.  
"Посещението на делегацията от китайската провинция Фудзиен в страната ни е отлична 
възможност за българския бизнес да представи предимствата и качествата на родните 
производства, позиционирайки ги на пазара на втората икономика в света с над 1 милиард 
потребители", каза Младенова. Според зам.-министъра с ресор "Икономическа политика и 
европейски фондове" доказателство за потенциала и взаимния интерес между двете държави е 
постоянният ръст на стокообмена. В резултат на увеличения български износ за азиатската 
страна Китай се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън Европейския 
съюз. През 2013 г. стокообменът между двете държави достигна рекордно равнище от 1,884 
млрд. долара. "Тенденцията на нарастване на двустранната търговия продължава, но това е 
далече под потенциала, който може да осъществим", уточни Ирена Младенова.  
Като стоки с възможност за по-широко присъствие на китайския пазар тя посочи вина, минерална 
вода, изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, 
електрониката и електротехниката. Зам.-министърът изрази увереност, че повече китайски 
фирми ще се възползват от предимствата на България като добро място за реализация на 
техните бизнес идеи. "Благоприятният данъчен режим в съчетание с найниските оперативни 
разходи в Европа и високата квалификация и продуктивност на служителите в страната се 
оценяват от чуждестранните инвеститори", допълни Младенова.  
Тя засегна и темата за състоянието на настоящата ОП "Конкурентоспособност". Зам.-
министърът бе категорична, че в момента се работи за отстраняване на нередностите и връщане 
на доверието от страна на бенефициенти и партньори. По думите й това ще се случи чрез 
вътрешна реорганизация на процесите, така че да не съществуват съмнения за споделена и 
размита отговорност. "Ще работим и върху усъвършенстване и подобряване на системите за 
управление и контрол на изпълнението. Това е изключително важно и с оглед бързото 
стартиране на следващата ОП "Иновации и конкурентоспособност", категорична бе зам.-
министър Ирена Младенова.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 29.08.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-
системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html#comments  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Доставка на нова компютърна и офис техника, операционни системи и софтуерни 
пакети съгласно Техническа спецификация, по обособени позиции, както следва:  
 
Заглавие: Публична покана за доставка на компютърна техника, операционни системи и 
софтуерни пакети за нуждите на София Тех Парк ЕАД  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Доставка на нова компютърна и офис техника, операционни системи и софтуерни пакети 
съгласно Техническа спецификация, по обособени позиции, както следва:  
1) обособена позиция № 1 „Компютърна и офис техника – Приложение № 1;  
2) обособена позиция № 2 „Операционни системи и софтуерни пакети“ – Приложение № 2.  
Информация за проекта. Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с 
изпълнение на проект „Научно-технологичен парк“ по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001 по приоритетна ос 1 
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Договорът за изпълнение на 
проекта е сключен между „София Тех Парк“ ЕАД, в качеството на бенефициент по проекта, и 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез Главна Дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Договарящ орган на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.“ 
(ОП „Конкурентоспособност”). Основната цел на Приоритетна ос 1 на ОП 
„Конкурентоспособност” е насочена към подобряване на българската иновационна система 
чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура. 
Приоритетна ос 1 е фокусирана върху подпомагане развитието на научно-изследователската и 
развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновативен потенциал и 
изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката 
наука-бизнес.  
Специфичните цели на приоритетната ос включват:  
1. Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията.  
2. Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски 
организации.  
3. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.  
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 61 000 лв.  
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена.  
Повече информация може да намерите тук.  
 

http://econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html#comments
http://econ.bg/Публична-покана-за-доставка-на-компютърна-техника-операционни-системи-и-софтуерни-пакети-за-_l.pp_i.413441.html#comments
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17299610  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът 
Илияна Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
“Рибарство“ - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по “Транспорт“, 
“Конкурентоспособност“ и “Развитие на човешките ресурси“. “Най-тежко е положението с 
програма “Околна среда“. Заварихме необработени искания за плащания от бенефициенти по 
200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика плащания по тази програма не са 
извършвани повече от половин година“, алармира Цанова. По “Околна среда“ освен наложените 
индивидуални финансови корекции по проекти може ЕК да поиска да има и плоска финансова 
корекция - т.е. орязване на парите с еднакъв процент за всички проекти. Този принцип вероятно 
ще бъде приложен и по “Регионално развитие“. / в. “Монитор“  
 
Заглавие: България може да загуби близо 194 млн. евро от Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът Илияна 
Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
“Рибарство“ - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по “Транспорт“, 
“Конкурентоспособност“ и “Развитие на човешките ресурси“. “Най-тежко е положението с 
програма “Околна среда“. Заварихме необработени искания за плащания от бенефициенти по 
200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика плащания по тази програма не са 
извършвани повече от половин година“, алармира Цанова. По “Околна среда“ освен наложените 
индивидуални финансови корекции по проекти може ЕК да поиска да има и плоска финансова 
корекция - т.е. орязване на парите с еднакъв процент за всички проекти. Този принцип вероятно 
ще бъде приложен и по “Регионално развитие“. / в. “Монитор“  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17299610
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/59549  
Брой думи: 1006  
 
 
Резюме: България е загубила двойно повече европейски средства в края на 2013 г. спрямо 
обявените 35.2 млн. евро от правителството на Пламен Орешарски. Европейската комисия (ЕК) 
не е признала плащания за над 62.8 млн. евро., направени през миналата година. Това се разбра 
от представените данни за усвояването на европейските фондове в периода 2007 – 2013 г.  
 
Заглавие: Загубата на европари през 2013 г. е близо два пъти над отчетената  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е загубила двойно повече европейски средства в края на 2013 г. спрямо 
обявените 35.2 млн. евро от правителството на Пламен Орешарски. Европейската комисия (ЕК) 
не е признала плащания за над 62.8 млн. евро., направени през миналата година. Това се разбра 
от представените данни за усвояването на европейските фондове в периода 2007 – 2013 г.  
Така сметката на България със загубените средства от началото на 2007 г. досега нарасна на 
над 163 млн. евро при бюджет от 9.37 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г. Към тези загуби ще се 
прибавят и нови от тази година.  
Към момента рискът от загуба на средства се оценява на 193.7 млн. евро по пет европейски 
програми, съобщи вицепремиерът по управление на евросредствата Илияна Цанова. Причината 
е, че плащанията са едва една трета спрямо заложения план от началото на годината досега. 
Основната причина за това са спрените плащания по двете програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", които бяха възстановени в началото на август.  
От началото на годината до средата на август ЕК е възстановила 449 млн. евро от бюджета за 
тази година. За да не се допусне загуба на средства, до края на годината трябва да бъдат 
разплатени и одобрени от ЕК още 883 млн. евро, каза Цанова. По думите й в ход е план за 
намаляване на риска от загуба на средства в края на годината. Работи се и за възстановяване на 
диалога с Европейската комисия.  
При липсата на чужди инвестиции, усвояването на европейските средства е изключително важно 
за България, защото на тях се падат 72% от публичните инвестиции, посочи Цанова. Само в 
Словакия, Литва и Унгария, делът на публичните инвестиции от еврофондове е по-висок спрямо 
този у нас, допълни тя.  
България се е придвижила леко напред, но остава в долната половина на таблицата на ЕС по 
усвояване на еврофондовете, като заема 24-та позиция. С резултат от половината усвоени пари 
за периода 2007-2013 г. ние сме в един отбор със Словакия, Италия, Малта и Чехия, посочи 
Цанова. Средното ниво за усвояване на евросредствата е 64% за 28-те страни членки към 15 
август. Най-добре се представят Литва, Гърция и Швеция, които постигат 80% усвояемост.  
Рисковите европейски програми  
Най-тежко е положението с една от най-големите оперативни програми "Околна среда" (ОПОС), 
по която ЕК спря плащанията в края на ноември 2013 г. По нея към момента са одобрени нула 
лева плащания, а трябва да бъдат разплатени близо 459 млн. млн. евро. Към момента рискът от 
загуба на средства се оценява на близо 82 млн. евро.  
Плащанията по ОПОС с пари от бюджета бяха възстановени в началото на август. Първият 
транш беше в размер на 166 млн. лв., а следващата седмица предстои нов за 304 млн. лв. От 
четвъртък и фондът ФЛАГ, който отпуска кредити на общините възстанови работата си, като 
предостави първите 14 млн. лв. на местната власт, след като беше замразил плащанията през 
април. Следващата цел е възстановяването на плащанията от страна на ЕК, като плановете са 
това да се случи до края на септември, стана ясно от думите на Цанова.  
Към момента най-проблемни по ОПОС са големите водни проекти на Асеновград, Добрич и 
Плевен, посочи Цанова. Най-вероятно те няма да бъдат завършени до края на 2015 г. и ще се 
наложи тяхното разделяне на фази.  
Другата рискова оперативна програма е "Регионално развитие" (ОПРР), по която ЕК спря 
плащанията по две оси – за градско възстановяване и туризъм в началото на юни. По нея се 
очертава риск от загуба на средства в размер на 18.4 млн. евро. По ОПРР за 2014 г. трябва да 
бъдат разплатени и одобрени от ЕК 337 млн. евро, като до момента са направени плащания за 
близо 105 млн. евро.  

http://www.lex.bg/news/view/59549
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Рисковите проекти по ОПРР са за саниране на жилищата за 50 млн. лв. и изграждането на 
Северната скоростна тангента за 150 млн. лв.  
Риск от загуба на 2.7 млн. евро има и по оперативна програма "Техническа помощ", по която се 
плаща на администрацията.  
Останалите четири оперативни програми "Транспорт", "Конкурентоспособност", "Човешки 
ресурси" и "Административен капацитет" към момента няма риск от загуба на средства в края на 
годината. С най-добро изпълнение в момента са "Човешки ресурси" и "Конкурентоспособност".  
Висок риск от загуба на средства има по Програмата за развитие на селските райони, като 
оценката към момента е 78.3 млн. евро. По тази програма до момента също няма одобрени 
плащания от страна на ЕК заради липсата на сертифициращ орган, посочи министърът на 
земеделието Васил Грудев. По селската програма трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро 
през 2014 г., като до момента са разплатени едва една трета от тях.  
По програма "Рибарство" рискът от загуба на средства се оценява на 5.4 млн. евро, посочи 
министър Грудев.  
Равносметката до момента е минус 163 млн. евро  
От 2007 г. до момента България е загубила над 163 млн. евро по всички европейски програми.  
За първи път отписване на средства имаше в края на 2011 г., когато страната ни загуби 39 млн. 
евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  
За 2012 г. Европейската комисия не призна плащания за още 51 млн. евро по ПРСР, 5 млн. евро 
по програма "Рибарство" и още 5.-2 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество.  
През миналата година за първи път страната ни загуби средства по оперативните програми. Най-
много пари не бяха усвоени по проблемната ОПОС – 51.68 млн. евро. Загуба имаше и по 
програма "Административен капацитет" за 5.7 млн. евро и по "Техническа помощ" – 1.8 млн. 
евро. Програма "Рибарство" също не успя да усвои всички средства и загуби 3.5 млн. евро.  
Три четвърти от грешките заради нагласени търгове  
Близо три четвърти от грешките по европейските програми (74%) се дължат на обществените 
поръчки, показва анализът на изпълнението на програмите, посочи Цанова.  
Част от тях са неумишлени, но при други е възможно да има и злоупотреби. Тук може да се търси 
и лична отговорност от участниците в процеса, за да не се налага държавата да плаща, каза 
Цанова.  
Според нея причините за системните грешки са неефективен предварителен контрол и слаб 
административен капацитет на управляващите органи и на бенефициентите. Затова е важно при 
новата оперативна програма "Добро управление" да обучим хора, които да не допускат 
досегашните грешки, каза вицепремиерът.  
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=441322  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът 
Илияна Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
„Рибарство” - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по „Транспорт”, 
„Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”.  
 
Заглавие: 194 млн. евро от Брюксел под риск  
Подзаглавие: КОМПЕНСИРАТ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ И ПРИ СРИВ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ РУСИЯ  
Автор: КРАСИМИРА ЯНЕВА  
Текст: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът Илияна 
Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
„Рибарство” - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по „Транспорт”, 
„Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”.  
„Най-тежко е положението с програма „Околна среда”. Заварихме необработени искания за 
плащания от бенефициенти по 200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика 
плащания по тази програма не са извършвани повече от половин година”, алармира Цанова. По 
„Околна среда” освен наложените индивидуални финансови корекции по проекти може ЕК да 
поиска да има и плоска финансова корекция – т.е. орязване на парите с еднакъв процент за 
всички проекти. Този принцип вероятно ще бъде приложен и по „Регионално развитие”. По тази 
програма служебното правителство е наследило дълг към общините и строителните фирми от 
800 млн. лв. „Възстановихме плащанията по „Регионално развитие” със 188 милиона лева от 
бюджета. За да не се стигне до загуба на пари по програмата, е подготвен нов проект на МВР за 
купуване на 89 пожарни коли за 36 млн. лв.  
По „Програмата за развитие на селските райони” загубата може да е от 53 до 94 млн. евро, а по 
„Рибарство” - 4 - 5 млн. евро”, каза земеделският министър Васил Грудев.  
Той допълни, че страната ни ще иска до 10 млн. лв. от ЕС за компенсиране на косвените щети, 
нанесени на земеделците от руското ембарго. Наредбата за изплащане на компенсациите ще 
бъде обнародвана във вторник в „Държавен вестник”. Обезщетенията ще се изплащат от 
общинските земеделски служби. Според Грудев има вероятност непродадените стоки в ЕС да 
залеят България. Затова той предлага да се прави мониторинг на цените на пазара и при 
драстично поевтиняване на някои продукти заради забраната на Русия за внос от ЕС да се 
плаща и обезщетение за разликата в цените.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=441322
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.news.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/511639.html  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът 
Илияна Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
"Рибарство" - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси"."Най-тежко е положението с 
програма "Околна среда". Заварихме необработени искания за плащания от бенефициенти по 
200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика плащания по тази програма не са 
извършвани повече от половин година", алармира Цанова.  
 
Заглавие: България може да загуби близо 194 млн. евро от Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България може да загуби 193,7 млн. евросредства. Това съобщи вицепремиерът Илияна 
Цанова. Евентуалната загуба по оперативните програми е 110 млн. евро, а от селската и 
"Рибарство" - 83,7 млн. евро. Страната ще усвои изцяло парите по "Транспорт", 
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси"."Най-тежко е положението с 
програма "Околна среда". Заварихме необработени искания за плащания от бенефициенти по 
200 проекта на обща стойност над 300 млн. лв. На практика плащания по тази програма не са 
извършвани повече от половин година", алармира Цанова.  
По "Околна среда" освен наложените индивидуални финансови корекции по проекти може ЕК да 
поиска да има и плоска финансова корекция - т.е. орязване на парите с еднакъв процент за 
всички проекти. Този принцип вероятно ще бъде приложен и по "Регионално развитие". По тази 
програма служебното правителство е наследило дълг към общините и строителните фирми от 
800 млн. лв. "Възстановихме плащанията по "Регионално развитие" със 188 милиона лева от 
бюджета. За да не се стигне до загуба на пари по програмата, е подготвен нов проект на МВР за 
купуване на 89 пожарни коли за 36 млн. лв.  
По "Програмата за развитие на селските райони" загубата може да е от 53 до 94 млн. евро, а по 
"Рибарство" - 4 - 5 млн. евро", каза земеделският министър Васил Грудев.  
Той допълни, че страната ни ще иска до 10 млн. лв. от ЕС за компенсиране на косвените щети, 
нанесени на земеделците от руското ембарго. Наредбата за изплащане на компенсациите ще 
бъде обнародвана във вторник в "Държавен вестник". Обезщетенията ще се изплащат от 
общинските земеделски служби. Според Грудев има вероятност непродадените стоки в ЕС да 
залеят България. Затова той предлага да се прави мониторинг на цените на пазара и при 
драстично поевтиняване на някои продукти заради забраната на Русия за внос от ЕС да се 
плаща и обезщетение за разликата в цените.  
 

http://news.varna24.bg/511639.html
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad?ref=br_rs  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с 
предвидени разходи за възнаграждения по процедури:  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с 
предвидени разходи за възнаграждения по процедури:  
 
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 
предприятия”;  
 
BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";  
 
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”;  
 
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер".  
 
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”;  
 
BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";  
 
BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";  
 
BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=958  
 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad?ref=br_rs
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad?ref=br_rs  
Брой думи: 17  
 
 
Резюме: ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ 
по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията"  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията"  
http://www.opcompetitiveness.bg/#  
 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad?ref=br_rs
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Дата: 29.08.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
B4/342443139168177?ref=br_rs  
Брой думи: 148  
 
 
Резюме: Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с 
предвидени разходи за възнаграждения по процедури:  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с 
предвидени разходи за възнаграждения по процедури:  
 
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 
предприятия”;  
BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";  
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”;  
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер".  
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”;  
BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";  
BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";  
BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";  
 
Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи 
за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите 
следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за 
възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.  
 
Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319  
 
Виж повече на: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=958  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177?ref=br_rs

