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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.09.2014 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 
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 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 26.09.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1419  
 
 
Резюме: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност”  
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с МИЕ, в която по традиция 
представяме успешни бизнеси и проекти, реализирани по ОП „Конкурентоспособност”. Аз съм 
Марта Младенова и както обещах в миналата рубрика, ще продължим разговора си с Марин 
Маринов, който е управител на фирма „Искра”. Фирмата е реализирала изключително мащабен 
проект по ОП „Конкурентоспособност”, като производителността се е вдигнала с 20-25%. 
Фирмата е успяла да назначи допълнителни хора и да увеличи качеството на продукцията си.  
 
Текст: Тема: Успешен проект по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Здравейте. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с МИЕ, в която по традиция 
представяме успешни бизнеси и проекти, реализирани по ОП „Конкурентоспособност”. Аз съм 
Марта Младенова и както обещах в миналата рубрика, ще продължим разговора си с Марин 
Маринов, който е управител на фирма „Искра”. Фирмата е реализирала изключително мащабен 
проект по ОП „Конкурентоспособност”, като производителността се е вдигнала с 20-25%. 
Фирмата е успяла да назначи допълнителни хора и да увеличи качеството на продукцията си.  
Марин Маринов: Това, което мога да кажа е, че основните ни партньори са български 
производители на облекла. Разбира се, вие знаете, че днешно време повече от облеклата, 
които се изработват в България, са така нареченото „ишлеме”, но това са големи търговски 
марки като фирма „Зара”, като фирма „Есприт”. Разбира се, работим някои специфични 
артикули, които са приложими към облеклата на немската армия и полиция, работим също 
някои артикули, които са за облекла за френската полиция и армия. Разбира се, ние работим 
чрез българските фирми, които изпълняват тези поръчки, но имаме и контрагенти от чужбина. 
Най-вече нашият пазар тук е ориентиран към съседна Македония, малко поръчки, от Румъния, 
Германия. Разбира се, нашето желание и опити, които правим, е да осъществим пряк контакт и 
възможност за доставки към големи каталожни търговии с облекла, както са фирма „Квеле”, 
„Некерман”, „Ото” – разбира се, много добре работим с фирма „Ото”, която има 
представителство в България. Трудно е наистина в нашия отрасъл, защото бих споделил в 
прав текст, че основно проблемът, който се явява, това е нелоялната конкуренция от страна на 
вносителите на карго товари от Турция и Далечния Изток, защото се оказва, че постоянния 
натиск върху цените на нашите артикули определено ни пресира ежедневно. И виждаме как 
суровините, които ние използваме в нашите артикули, същите суровини са вложени в артикули, 
които са произведени в Хонконг, Индонезия или съседна Турция, почти при някои от артикулите 
стигаме до продажни нива от търговци в България, цени на продажба, които са на цените на 
стойността на артикулите. Но нашата цел, разбира се, е да произвеждаме артикули, които в 
себе си съдържат иновативната технология, различната суровина, цветът, който е багрен по 
мостра, която се задава от нашия клиент, структура, състав, ширина, разбира се, много важно, 
и срокът на производство, който се стремим да бъде сведен до 4-5 дни. Имаме поръчки, които 
изпълняваме и за 1-2 дни. Динамичен е процесът, но казвам открито, че се стремим да 
удовлетворяваме всички изисквания на клиентите, защото знаете, в днешно време 
конкуренцията е наистина много изострена.  
Водещ: Нелоялната конкуренция ли беше основният ефект на кризата, който беше във вашия 
бранш, или се наложи доста да преструктурирате бизнеса си през тези години, от 2009 досега?  
Марин Маринов: Казано откровено, аз съм във фирмата 20-та година. Проблемът с 
нелоялната конкуренция определено винаги е стоял като едно от нещата, които са значими за 
развитие на българския бизнес. Да ви призная откровено, това че няма реална намеса и 
контрол на държавата по отношение на митническия контрол, говоря, границата ни с Турция 
определено явно не може да извърши този контрол, който трябва да бъде, така да се каже, 
контролиран на 100%. Внасяйки едни такива артикули, стандартни като плетени и тъкани 
ластици, шнурове за масова употреба, виждаме, че тази нелоялна конкуренция от страна на 
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вносители и търговци определено затруднява нормалната работа на българския производител. 
Ние винаги сме се стремили, разбира се, и се съобразяваме с пазара, защото необходимостта 
от това да присъстваш на пазара и да доставяш определен артикул, освен качеството, което е 
много важно, сроковете, които са изключително важни, точността и прецизността в 
изработването на артикула също, но цената определено е важният фактор. И по този повод 
нашата търговска политика и подход към клиентите е бил съобразен с този фактор, за да 
можем ние от своя страна да имаме и наши партньори и да съумяваме да доставяме артикули, 
които са адекватни като цени, на нашия пазар, но в същото време да имаме възможност да 
предоставим на тяхното внимание артикули, които не са толкова лесни и стандартни за 
възпроизводство и производство, така нареченото иновативно производство – артикули, които 
в себе си съдържат малко по-сложна технология, с по-дълъг процес на производство, по-голям 
процент специфика.  
Водещ: Ако се върнем към вашия проект по ОП „Конкурентоспособност”, направи ми 
впечатление, че доста време сте чакали – от есента на 2011 г. чак до май 2012 г. Това спъна ли 
по някакъв начин работата ви?  
Марин Маринов: Ние определено не почувствахме някаква осезаема трудност, защото 
фирмата разполага с достатъчно капацитет за производство. Добрата вест в случая беше, че 
ние разполагахме със собствени средства, с които участвахме във финансирането на нашата 
част, която беше 40%, и 60% финансиране по европейския проект „Конкурентоспособност”. 
Тоест ние не ползвахме кредити от банки и банкови институции, което до известна степен ни 
даваше и спокойствие на работа. Но в същото време най-голяма трудност, а мисля, че не само 
ние, а и фирмите, с които сме се срещали и обсъждали тази проблематика, е след 
подписването на договора, започва един процес на изграждане на документация, като тази 
документация, съобразена с обществените поръчки, които изпращайки документацията, 
разбира се, след превод, към нашите потенциални фирми, които желаят да участват на тези 
търгове, които бяха проведени, много често от европейските фирми – от Германия, Испания, 
много често самите фирми не разбираха същността защо е необходимо да попълват такъв 
голям обем документация, за да се явят на този търг, на който те кандидатстват като наши 
потенциални доставчици на машини. Но явно законодателството изисква тези стъпки да се 
извървят. Определено най-трудната част беше изграждането на документацията, защото 
имахме 10 обособени позиции, които включваха всички тези машини, които споменах, в които 
инвестирахме, и това, че фирмите, които участваха в тези открити процедури по избор на 
доставчик, самите те с толкова дълга история, просто не разбираха защо е необходимо да се 
попълва документация, която съдържа 128 страници, за да се явяват като един вид 
потенциален доставчик на машини, за които ние кандидатстваме по програмата. Това беше 
най-тежката част от самата програма, иначе след като премина тази процедура, бяха избрани 
доставчиците по определените критерии в самата документация за обществените поръчки и 
вече доставките се извършиха по-лесно.  
Водещ: Да разбирам ли, че това е една от основните ви препоръки към следващата 
оперативна програма – облекчаване на тази процедура?  
Марин Маринов: Определено това, което бих споделил с колеги – не бих си позволил да давам 
съвет, но споделям с колеги – фирми, които имат необходимост от технологично обновление, 
това е нещо, което трябва да бъде използвано в днешно време, това е една врата, която 
Европа ни отваря за възможност да инвестираме в най-нови технологии, като разбира се, този 
интензитет на финансиране, който имаме по тази програма – 60%, е значим, защото машините 
от европейските производители са достатъчно скъпи. Така че споделям с колеги, 
кандидатствайте, не се отчайвайте от това, че е необходимо да се изготвят документи. Всички 
тези неща са решими. Разбира се, изключително се благодарни и на помощта на 
координаторите, които бяха по местни структури, изключително професионално отношение, 
запознати млади хора, динамични, винаги бяха на линия и се отзоваваха към всяко едно наше 
запитване, молба за помощ, разяснения. Но наистина, документацията, която е необходима да 
бъде изградена, добре е колегите да бъдат по-навреме подготвени, че ги очаква нещо ново – 
разбира се, ако не са били кандидатствали вече по подобни програми или по тази. Но може би 
това е най-тежката част от самото изпълнение на проекта, защото се изисква от страна на 
консултанта познаване на материята, от наша страна – техническите параметри, които трябва 
да бъдат заложени. Всичко това, разбира се, при едно желание, търпение и последователност 
от страна на бенефициента, винаги се достига до желания резултат.  
Водещ: Имахте ли проблеми с възстановяването на средствата за забавяне на някои от 
траншовете, които са преводи от европейските пари?  
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Марин Маринов: По отношение на средствата – не. Бих казал, че разплащанията бяха 
извършвани в срок, имаше и авансов превод преди стартирането на самите доставки. 
Изключително бързо и оперативно се действаше. Получихме възстановяването на средствата в 
съвсем кратки срокове. Но пак казвам, ние разполагахме със собствени средства, защото 
цялата процедура по одобрение на проекта, подписването на проекта, беше юни месец 2012 г., 
а приключването на проекта беше края на ноември, 25 ноември 2013 г. Тоест година и няколко 
месеца. И добре, че ние разполагахме със собствени средства, за да извършваме авансовите 
преводи, разплащането. След това в съвсем кратки срокове бяха възстановени сумите по 
финансирането. Но колеги, които използват финансиране от банки, това е един срок, в който 
реално фирмата не работи с тези машини, а ползва банков кредит и определено ще се утежни 
самата процедура.  
Водещ: Това беше всичко за тази седмица.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 27.09.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: В изключително неприятна ситуация е изпаднало дружеството "София тех парк", 
което изгражда едноименния технологичен център в столицата. Тъкмо когато свършиха 
съдебните саги и всички договори за строителство на бъдещите офиси, лаборатории и друга 
инфраструктура вече са подписани, проектът като че ли пак забуксува. Причината този път е 
липсата на средства.  
Както е известно, "София тех парк" се финансира от оперативната програма 
"Конкурентоспособност" с близо 100 млн. лв., но както във всички останали случаи Брюксел ще 
преведе парите едва след завършването на обектите. С други думи, необходимо е 
самоучастие, което на по-късен етап (при спазване на всички разпоредби) ще бъде 
възстановено.  
 
Заглавие: Банките отрязаха "София тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: В изключително неприятна ситуация е изпаднало дружеството "София тех парк", което 
изгражда едноименния технологичен център в столицата. Тъкмо когато свършиха съдебните 
саги и всички договори за строителство на бъдещите офиси, лаборатории и друга 
инфраструктура вече са подписани, проектът като че ли пак забуксува. Причината този път е 
липсата на средства.  
Както е известно, "София тех парк" се финансира от оперативната програма 
"Конкурентоспособност" с близо 100 млн. лв., но както във всички останали случаи Брюксел 
ще преведе парите едва след завършването на обектите. С други думи, необходимо е 
самоучастие, което на по-късен етап (при спазване на всички разпоредби) ще бъде 
възстановено. Точно затова на 23 юли изпълнителният директор на технопарка Елица 
Панайотова откри процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на банкова 
институция, която да предостави кредит за финансиране на строителството в размер до 77 800 
000 лв. без ДДС и още един кредит от 14 900 000 лв. за финансиране на самия ДДС върху 
разходите. Но дали заради напрегнатата обстановка във финансовата система, или по друга 
причина нито една от близо тридесетте търговски банки у нас не подаде оферта до крайния 
срок за участие в конкурса - 15 септември.  
И тъй като няма какво друго да направи, със Заповед №87 от 17 септември и на основание 
чл.39, ал1, т.1 от Закона за обществените поръчки Панайотова прекратява търга. Следват две 
бързи заседания на съвета на директорите на "София тех парк" (б.а. - последното на 24 
септември), на които е взето решението да се пусне нова процедура за избор на банка, но този 
път чрез договаряне без обявление. Това ще рече, че няма да се чака явяването на кандидати, 
а направо ще се поканят няколко кредитни институции на преговори. "БАНКЕРЪ" научи, че са 
изпратени покани до "УниКредит Булбанк", Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена 
българска банка, "Юробанк България", "Райфайзенбанк (България)", "Сосиете Женерал 
Експресбанк", Централна кооперативна банка, "Банка Пиреос България" и "Алианц Банк 
България". С използването на тази опция в законодателството обаче ще останем неосведомени 
кой ще предостави кредитите и при какви условия. Причината е, че при процедури на 
договаряне без обявление възложителите не публикуват решенията си за сключване на 
договор с изпълнителите.  
Все пак може да предположим какви ще са финансовите аспекти на сделката. Според открития 
конкурс, който се провали, прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема 
бяха фиксирани на 3 579 600 лева. От документите може да съдим също така, че срокът на 
заема от 77.8 млн. лв. 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 бъде 
направен и особен залог върху вземанията по банкова сметка на "София тех парк", която ще 
бъде заявена за получаване на средствата (около 100 млн. лв.) от оперативната програма 
"Конкурентоспособност". Вероятно ще бъде спазен и заложеният по-рано график за 
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усвояване на заема - 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.  
Колкото до максималния лихвен процент, който банките можеше да предложат в предишния 
търг (формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но кумулативно не повече от 5.5% 
годишно за целия срок на кредита), сега по всяка вероятност финансовите институции ще 
успеят да си отвоюват по-изгодни стойности. Промяна може да има и в еднократната такса за 
управление, която преди не биваше да надвишава 1% от стойността на кредита.  
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Дата: 27.09.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 5  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Техническите срещи с Европейската комисия относно отразяването на официалните 
коментари по проектите на оперативните програми за 2014 - 2020 г. се осъществяват според 
заложения план. Това е било отчетено на работна среща на вицепремиера по управление на 
средствата от ЕС Илияна Цанова с ресорните зам.министри и ръководители на управляващите 
органи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.  
От там напомнят, че в началото на август страната ни получи коментари от Брюксел за седем 
програми, като повечето от тях са отразени и са започнали преговори по същество. Очакват се 
първите становища на Комисията и за Програмата за развитие на селските райони.  
 
 
Заглавие: Изпращаме в ЕК коригирани варианти на европрограмите до 15 октомври  
Подзаглавие: В края на септември преговаряме с Брюксел за ОП "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" и ОП "Околна среда"  
Автор: Невена КАРТУЛЕВА  
Текст: Техническите срещи с Европейската комисия относно отразяването на официалните 
коментари по проектите на оперативните програми за 2014 - 2020 г. се осъществяват според 
заложения план. Това е било отчетено на работна среща на вицепремиера по управление на 
средствата от ЕС Илияна Цанова с ресорните зам.министри и ръководители на управляващите 
органи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.  
От там напомнят, че в началото на август страната ни получи коментари от Брюксел за седем 
програми, като повечето от тях са отразени и са започнали преговори по същество. Очакват се 
първите становища на Комисията и за Програмата за развитие на селските райони.  
Единствено "Морско дело и рибарство", чието изготвяне беше забавено през първата половина 
на годината, не е изпратена в Брюксел. Предвижда се това да стане до края на месеца, е било 
отчетено на срещата.  
От средата на септември технически срещи със съответните дирекции в ЕК са провели 
ръководителите на оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност", "Региони в 
растеж", "Човешки ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж". Предстоят 
преговорите с Комисията за ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" (на 26 септември) и 
"Околна среда" (на 30 септември). Предстои и определяне на конкретна дата за ОП "Добро 
управление".  
В най-напреднала фаза - с постигнати договорености с ЕК, е ОП "Човешки ресурси".  
Развитие в преговорния процес има и по ОП "Региони в растеж". За нея са обсъждани редица 
варианти за запазване на 67-те града, предложени за финансиране, включително 
обособяването на водещи центрове на растеж и към тях малки селища с подкрепящи функции, 
съобщават още от Министерския съвет.  
В рамките на срещата между вицепремиера Цанова и ресорните зам.-министри и ръководители 
на управляващите органи са били коментирани видът и размерът на финансовите инструменти, 
чието използване ЕК препоръчва по всички приоритетни оси на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Предстои да бъдат определени параметрите на финансовите 
инструменти и по други програми - "Околна среда", "Регионално развитие" и "Човешки ресурси".  
Очаква се до 15 октомври актуализираните варианти по оперативните програми да бъдат 
изпратени в Брюксел, след което Комисията може отново да върне коментари или да покани 
управляващите органи на среща.  
"Отчитаме максимална мобилизация както на политическо, така и на експертно ниво за 
отразяването на коментарите на ЕК и решаването на отворените въпроси. След края на първия 
кръг от преговорите с партньорите ни от Брюксел ще отчетем публично напредъка по всички 
програми за периода 2014 - 2020г. Финалните варианти на програмите ще бъдат официално 
изпратени в Комисията чрез системата SFC 2007 само след като бъдат изяснени всички 
технически детайли и бъдат решени откритите въпроси. По този начин ще избегнем връщането 
от страна на ЕК на коментари по едни и същи теми и можем да постигнем максимално бързо 
одобрение на програмите от страна на Комисията", е заявила вицепремиерът по управление на 
средствата от ЕС Илияна Цанова.   
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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: 26.09.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/09/26/2388023_evroinjekciia_za_obrazovani
eto/  
Брой думи: 1119  
 
 
Резюме: Когато в началото на 2013 г. правителството одобри създаването на оперативна 
програма за наука и образование, ректори, учени и директори на училища въздъхнаха с 
облекчение. Тя беше онова спасително въже, което трябваше да ги издърпа от хроничното 
недофинансиране на сектора, честите злоупотреби с пари за научни изследвания и трудното 
балансиране на училищните бюджети. Близо две години по-късно подготовката на програмата 
вече е към края си. В следващите седем години България ще разполага с един милиард и 370 
милиона лева за сферата на образованието и научните изследвания - средства от ЕС, както и 
национално съфинансиране. Ако бъдат използвани както трябва, тези пари наистина могат да 
доведат до качествена промяна на системата.  
 
Заглавие: Евроинжекция за образованието  
Подзаглавие: Или за какво ще се инвестират средствата от оперативната програма за наука и 
образование  
Автор: Люба Йорданова  
Текст: Когато в началото на 2013 г. правителството одобри създаването на оперативна 
програма за наука и образование, ректори, учени и директори на училища въздъхнаха с 
облекчение. Тя беше онова спасително въже, което трябваше да ги издърпа от хроничното 
недофинансиране на сектора, честите злоупотреби с пари за научни изследвания и трудното 
балансиране на училищните бюджети. Близо две години по-късно подготовката на програмата 
вече е към края си. В следващите седем години България ще разполага с един милиард и 370 
милиона лева за сферата на образованието и научните изследвания - средства от ЕС, както и 
национално съфинансиране. Ако бъдат използвани както трябва, тези пари наистина могат да 
доведат до качествена промяна на системата.  
Въпреки първоначалните съмнения, че оперативната програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж" (ОП НОИР) въобще ще стане факт, до края на тази година се очаква 
Европейската комисия да приеме окончателно актуализирания й вариант. Той беше подготвен 
от служебния екип в Министерството на образованието и науката и представен за обсъждане 
миналата седмица. Конкретните мерки за финансиране ще станат ясни на следващ етап, но 
трите посоки, за които ще се отделят средствата, вече са планирани.  
Наука и технологии  
Предвидените 546 млн. лв. за научни изследвания и технологично развитие са може би 
първата възможност на голяма част от българските учени за средства в такъв размер. 
Публичните инвестиции на България в научноизследователска дейност са сред най-ниските в 
ЕС, а основният национален инструмент - фонд "Научни изследвания" от години не 
функционира както трябва. Затова и върху частта за наука от програмата се възлагат особено 
високи надежди.  
Най-големите проекти, които ОП НОИР ще финансира, са центровете за върхови постижения и 
центровете за компетентност. Зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай 
Денков, който отговаря за оперативната програма, обясни за "Капитал", че се планира 
развитието на два-три центъра за върхови постижения и шест до десет центъра за 
компетентност. "Те са необходими за провеждане на съвременни научни изследвания на 
високо ниво, за развитие на иновациите и технологиите", коментира проф. Денков и допълва, 
че центровете трябва да осигурят необходимата научна инфраструктура за качествени научни 
изследвания и иновации, както и за подготовка на висококвалифицирани кадри за развитието 
на икономиката. Предвидени са и мерки за привличане и кариерно развитие на водещи и на 
млади учени.  
Идеята на центровете за върхови постижения е да се съревновават с най-добрите групи в 
Европа и света в съответните научни области. За да получат финансиране, те трябва да имат 
дългосрочни програми за развитие на научните изследвания в допълнение с мерки за развитие 
на предприемачеството, защита на интелектуална собственост, обучение на студенти и 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/09/26/2388023_evroinjekciia_za_obrazovanieto/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/09/26/2388023_evroinjekciia_za_obrazovanieto/
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докторанти и съвместна работа с бизнеса. Центровете за компетентност пък ще имат приложен 
фокус в някое от приоритетните за България направления. Те ще бъдат оценявани по това 
доколко научните изследвания, подготовката на кадри и услугите, които развиват, са полезни за 
икономиката на страната и на региона, в който се намират.  
Ключов момент и при двата типа центрове е, че идейните им проекти ще бъдат оценени от 
независими международни експерти, като сред критериите ще са капацитетът на организациите 
за провеждане на качествени научни изследвания, както и реалистичността и значимостта на 
проектите им за развитие.  
Висшите училища и научните организации, които не покриват изискванията за центровете, ще 
могат да кандидатстват за закупуване на научно оборудване или за работа по научно-приложни 
проекти. Тяхното финансиране ще зависи от периодичната национална оценка на научните 
организации, която трябва да се извършва от МОН.  
Една от основните цели на оперативната програма е делът от БВП за инвестиции в научни 
изследвания както от публични, така и от частни източници да се увеличи до 1.5% (през 2012 г. 
той е 0,6%). "Бизнесът и науката трябва да намерят взаимния интерес в този процес", казва 
проф. Денков. Според него, от една страна, голяма част от научните организации не разбират 
добре защо трябва да са активни спрямо бизнеса, а от друга - самият бизнес не е готов да 
инвестира и да търси ползите от научни изследвания. "Има липса на информация и на интерес, 
която трябва да се преодолее, и двете оперативни програми - за образование и наука и за 
иновации и конкурентоспособност, се очаква да подпомогнат и ускорят съществено този 
процес", смята заместник-министърът.  
Достъпно образование  
Подкрепата от програмата за образованието е малка част от средствата, от които системата 
има нужда всяка година - европейското финансиране ще бъде общо 771.2 млн. лв. за всички 
степени (от детските градини до университетите). Затова от голямо значение е парите да се 
вложат в ясни приоритети. Планът е европейските фондове да работят за няколко ключови 
цели, между които увеличаването на дела на завършилите висше образование до 36% от 
хората между 30 и 34-годишна възраст (в момента той е под 30%). Това трябва да се случи със 
стажантски програми и стипендии за студенти в тези професии, от които икономиката на 
страната има голяма нужда, но няма достатъчно кандидати.  
В сферата на училищното образование фокусът ще е върху извънкласни дейности и такива, 
свързани с надарени деца и олимпийски отбори. Важен акцент са и мерките за квалификация и 
кариерно развитие на педагогическия персонал, като целта е преподавателите да вървят в крак 
с новите тенденции. Планира се въвеждането на информационни и комуникационни технологии 
в обучението и по-добри условия за учене през целия живот. Част от средствата са отделени за 
въвеждането на дуалната система в професионалното образование (включването на 
ученически практики в последните класове), като тук се предвижда и актуализиране на 
учебните програми. Последното обаче няма как да се случи без приемането на нов закон за 
училищното образование, за който вече няколко правителства не събират воля.  
Интеграция в училище  
Оперативната програма си поставя за цел да намали дела на преждевременно напусналите 
училище под 11%. Отпадащите ученици, както и тези, които никога не тръгват на училище, 
продължават да са сериозен проблем, макар и през последните години да има леко 
подобрение в цифрите. ОП НОИР ще финансира проекти за адекватна образователна среда за 
ученици от уязвими групи, програми в детските градини и подготвителните групи за деца в 
неравностойно положение и подкрепа за продължаване на образованието във висшите 
училища. Включени са допълнителни обучения по български език и дейности за ранна 
социализация. Сред плановете са и мерки за ограмотяване на възрастни, както и обучения за 
преподавателите, които работят в мултикултурна среда.  
"Сега имаме много по-пълна картина за това кои са най-важните проблеми на България и как 
трябва да ги решаваме", отговаря Николай Денков на въпроса кои са най-големите ползи от 
подготовката на оперативната програма. Готови са и конкретните стратегии и програми, 
договорен е и финансовият ресурс. На ход е ефективната им реализация. Образователното 
министерство ще трябва да опровергае неособено добрия си имидж като управляващ 
финансови средства, за да могат големите очаквания към европейските инвестиции наистина 
да се оправдаят. Или както казва заместник-министърът: "Ако успеем да задвижим целия 
комплекс от мерки във вида, в който са планирани, ще се реализира качествена промяна и ще 
заживеем в една много по-уютна към хората страна."  
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Дата: 26.09.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-09-26&article=507057  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: Още преди година и половина предупреждавахме, че намаляването на цената на тока 
ще доведе до дефицити и ето - в следващите 12 месеца се очаква те да достигнат 900 млн. лв. 
Не бива социална политика да се води през цената на електроенергията. Защото с намаление 
от 5% този, който отоплява само една стая, ще спести 2.50 лв., а този, който си отоплява 
басейна - 150 лв. Социалната политика трябва да се води през бюджета, като енергийно 
бедните домакинства получават помощи. В момента за енергийни помощи се заделят 70-80 
млн. лв. годишно. ГЕРБ предлага те да се завишат до 300 млн., при което не 200 000, а 600 000 
домакинства ще бъдат подпомагани.  
 
Заглавие: 300 млн. за помощи на 600 000 домакинства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делян Добрев,  
ГЕРБ  
Още преди година и половина предупреждавахме, че намаляването на цената на тока ще 
доведе до дефицити и ето - в следващите 12 месеца се очаква те да достигнат 900 млн. лв. Не 
бива социална политика да се води през цената на електроенергията. Защото с намаление от 
5% този, който отоплява само една стая, ще спести 2.50 лв., а този, който си отоплява басейна - 
150 лв. Социалната политика трябва да се води през бюджета, като енергийно бедните 
домакинства получават помощи. В момента за енергийни помощи се заделят 70-80 млн. лв. 
годишно. ГЕРБ предлага те да се завишат до 300 млн., при което не 200 000, а 600 000 
домакинства ще бъдат подпомагани.  
Приоритет за ГЕРБ е енергийната ефективност. В момента едно българско домакинство харчи 
повече енергия от едно германско семейство. Предлагаме мащабна програма за 2 млрд. лв., с 
които да се санират половината панелни блокове в България. Ще положим усилия и бизнесът 
да въведе енергийно ефективни технологии. В новата ОП "Конкурентоспособност" за това са 
предвидени два пъти повече средства от досегашните 150 млн. лв. Другият наш приоритет е 
удължаването на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй".  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-09-26&article=507057
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Дата: 26.09.2014  
Източник: www.e-vidin.com  
Връзка: http://www.e-vidin.com/news-regional/r-381.html  
Брой думи: 323  
 
 
Резюме: Северозапдният регион е изваден от рамката за целенасочена подкрепа чрез 
интегрирани териториални инвестиции от Споразумението за партньорство.  
Това съобщи Евгений Иванов, член на Управителния съвет на Българската асоциация на 
консултантите по европейски програми по време на обсъждането, предаде Mediapool. Според 
него към момента няма яснота как ще бъде подкрепен този регион. Единствено в оперативна 
програма "Иновации и Конкурентоспособност" е предвидена по-голяма подкрепа на местните 
фирми, чрез предоставяне на грантове, покриващи до 70–80% от стойността на технологичното 
оборудване или при внедряването на иновации, стана ясно от обясненията на Иванов. 
 
Заглавие: Северозападът изваден от целенасочена подкрепа на ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Северозапдният регион е изваден от рамката за целенасочена подкрепа чрез 
интегрирани териториални инвестиции от Споразумението за партньорство.  
Това съобщи Евгений Иванов, член на Управителния съвет на Българската асоциация на 
консултантите по европейски програми по време на обсъждането, предаде Mediapool. Според 
него към момента няма яснота как ще бъде подкрепен този регион. Единствено в Оперативна 
програма "Иновации и Конкурентоспособност" е предвидена по-голяма подкрепа на местните 
фирми, чрез предоставяне на грантове, покриващи до 70–80% от стойността на технологичното 
оборудване или при внедряването на иновации, стана ясно от обясненията на Иванов. Бившият 
премиер Пламен Орешарски и бившият вицепремиер по еврофондовете Зинаида Златанова не 
бяха открити за коментар каква е причината регионът да отпадне от целенасочената подкрепа, 
каквато те обещаваха в Народното събрание. Източници на Mediapool от Министерския съвет 
коментираха, че причините са няколко. На първо място е забавянето на приемането на 
стратегията за региона, която беше изготвена, но времето не стигна да бъде одобрена.  
Другото притеснение е било свързано с изграждането на структурата, която да координира 
изпълнението на стратегията. Вътре в БСП имаше спор къде да бъде центърът - във Видин или 
във Враца. В крайна сметка беше решено той да е във Враца, но така се получаваха два 
властови центъра, защото Видин е център на Северозападния регион по Закона за 
регионалното развитие. Рискът от недобра координация и създаването на допълнителна 
администрация, която само да увеличи бюрократичната тежест, също е надделял при 
решението Северозапада да отпадне.  
Допълнително страната не е имала силни аргументи пред Брюксел защо точно Северозападния 
район. Аргументът, че това е най-бедният в ЕС, не е бил достатъчен, твърдят правителствени 
източници. Така, за да бъде одобрено Споразумението за партньорство по-бързо от ЕК, 
кабинетът "Орешарски" е решил Северозападът да бъде изваден от целенасочена подкрепа, 
заедно с другия отворен въпрос, по който няма разбирателство между България и ЕС – броят 
на градовете, които ще получат финансиране по новата оперативна програма "Региони в 
растеж". Така 67-те града вече не фигурират в документа, но остават засега в оперативната 
програма.  
 

http://www.e-vidin.com/news-regional/r-381.html
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Дата: 26.09.2014  
Източник: www.haskovo.info  
Връзка: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=28886&Itemid=2  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: Водачът на реформаторите в Хасково – Станислав Иванов проведе поредица от 
срещи във водещи производствени предприятия в Хасковския регион. С ръководителите на 
предприятия, които формират икономическия облик на областта Иванов коментира 
проблемите, свързани с достъпа до европейски средства.  
Оперативните програми, които са достъпни за бизнеса в рамките на изтичащия програмен 
период – „Човешки ресурси” и „Конкурентоспособност” – не са инструментите с особено добра 
репутация от гледна точка на управление и усвояемост. 
 
Заглавие: Станислав Иванов: Държавата отдалечи бизнеса от евросредствата и е на път 
да ги загуби  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водачът на реформаторите в Хасково – Станислав Иванов проведе поредица от срещи 
във водещи производствени предприятия в Хасковския регион. С ръководителите на 
предприятия, които формират икономическия облик на областта Иванов коментира 
проблемите, свързани с достъпа до европейски средства.  
Оперативните програми, които са достъпни за бизнеса в рамките на изтичащия програмен 
период – „Човешки ресурси” и „Конкурентоспособност” – не са инструментите с особено 
добра репутация от гледна точка на управление и усвояемост. Бизнесът сподели своите 
наблюдения над лошите практики в работата на управляващите органи: липса на прозрачност, 
излишна административна обремененост и напълно неясни критерии за оценка на проектите. 
Представителите на бизнеса дадоха немалко примери на фирми в сложно финансово 
състояние и с не особено добри икономически показатели, които са били толерирани за 
финансиране по времето, когато водачът на листата на ГЕРБ беше ръководител на 
управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
Средствата, предназначени за технологично обновление на предприятията и за иновации са 
почти напълно блокирани поради проблеми в управлението на програмата 
„Конкурентоспособност”, редица административни структури, които трябва да подпомагат 
бизнеса за представянето на външни пазари – Агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия, Агенцията за експортно застраховане – повече от 10 години изобщо не са 
намерили механизми да достигнат до бизнеса, който изгражда икономическия профил на 
страната.  
Купуването и продаването на гласове е престъпление  
Прочетете още:  
Кметският син води Реформаторите официално, Сачева - "Десните"  
Меглена Кунева: Кой ще носи отговорност за нереалните подписи?  
Реформаторският блок със структура в Хасково, готвят се за избори 2 в 1  
 

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=28886&Itemid=2
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Дата: 26.09.2014  
Източник: www.news.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-142115.html  
Брой думи: 736  
 
 
Резюме: След като скоростният път Видин–София отпадна от еврофинансирането, сега се 
оказва, че целият Северозападен регион е изключен от възможността за специална целева 
подкрепа. Т.нар. интегрирани териториални инвестиции за най-бедния регион в ЕС, които 
първоначално бяха залегнали в Споразумението за партньорство до 2020 г., са отпаднали в 
окончателния му вариант. Това е станало по времето на правителството на Пламен 
Орешарски, стана ясно при представянето на окончателния вариант на документа от 
Областния информационен център по еврофондовете в София.  
 
Заглавие: Северозапада остава без целеви инвестиции от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След като скоростният път Видин–София отпадна от еврофинансирането, сега се 
оказва, че целият Северозападен регион е изключен от възможността за специална целева 
подкрепа. Т.нар. интегрирани териториални инвестиции за най-бедния регион в ЕС, които 
първоначално бяха залегнали в Споразумението за партньорство до 2020 г., са отпаднали в 
окончателния му вариант. Това е станало по времето на правителството на Пламен 
Орешарски, стана ясно при представянето на окончателния вариант на документа от 
Областния информационен център по еврофондовете в София.  
Споразумението за партньорство беше одобрено от Европейската комисия на 7 август по 
време на служебното правителство, като формалния акт по подписването на документа се 
очаква да бъде направен от редовния кабинет. Подписването на Споразумението за 
партньорство 2014-2020 г. е било изместено във времето заради разбирането, че дългосрочни 
ангажименти на страната следва да бъдат поемани от редовни кабинети, както и заради избора 
на новата Европейска комисия, която трябва да встъпи в длъжност в началото на ноември, 
коментираха правителствени източници пред Mediapool.  
Северозапдният регион е изваден от рамката за целенасочен подкрепа чрез интегрирани 
териториални инвестиции от Споразумението за партньорство, съобщи Евгений Иванов, член 
на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми по 
време на обсъждането.  
Според него към момента няма яснота как ще бъде подкрепен този регион. Единствено в 
Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" е предвидена по-голяма 
подкрепа на местните фирми, чрез предоставяне на грантове, покриващи до 70–80% от 
стойността на технологичното оборудване или при внедряването на иновации, стана ясно от 
обясненията на Иванов.  
Бившият премиер Пламен Орешарски и бившият вицепремиер по еврофондовете Зинаида 
Златанова не бяха открити за коментар каква е причината регионът да отпадне от 
целенасочената подкрепа, каквато те обещаваха в Народното събрание.  
Източници на Mediapool от Министерския съвет коментираха, че причините са няколко. На 
първо място е забавянето на приемането на стратегията за региона, която беше изготвена, но 
времето не стигна да бъде одобрена.  
Другото притеснение е било свързано с изграждането на структурата, която да координира 
изпълнението на стратегията. Вътре в БСП имаше спор къде да бъде центърът - във Видин или 
във Враца. В крайна сметка беше решено той да е във Враца, но така се получаваха два 
властови центъра, защото Видин е център на Северозапдания регон по Закона за регионалното 
развитие. Рискът от недобра координация и създаването на допълнителна администрация, 
която само да увеличи бюрократичната тежест, също е надделял при решението Северозапада 
да отпадне.  
Допълнително страната не е имала силни аргументи пред Брюксел защо точно Северозападния 
район. Аргументът, че това е най-бедният в ЕС, не е бил достатъчен, твърдят правителствени 
източници.  
Така, за да бъде одобрено Споразумението за партньорство по-бързо от ЕК, кабинетът 
"Орешарски" е решил Северозападът да бъде изваден от целенасочена подкрепа, заедно с 
другия отворен въпрос, по който няма разбирателство между България и ЕС – броят на 

http://news.myvidin.com/about-142115.html
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градовете, които ще получат финансиране по новата оперативна програма "Региони в растеж". 
Така 67-те града вече не фигурират в документа, но остават засега в оперативната програма.  
В стратегията за развитие на Северозапада има представен индикативен списък от девет 
проекта, чиято реализация може да доведе до съживяване на икономическата активност в 
региона и преодоляване на обезлюдяването му.  
Най-амбициозният проект е изграждане на интермодален терминал във Видин и индустриална 
зона за производство на автомобили. Плевен залага на изграждане на университетски кампус с 
технологичен парк в града.  
Други три проекта са свързани с туризма. Единият е проектът "Вия Траяна" - на територията на 
общините Долна Митрополия, Гулянци, Плевен, Ловеч, Троян. Другият е дестинация 
"Югозападна Стара планина – Южни Карпати" през Видин-Димово-Магура-Чупрене-Чипровци. 
Третият е за планински, екстремен, спа, културен и еко-туризъм на територията на общините 
Берковица, Монтана, Вършец и Враца.  
Има и четири допълнителни проекта като откриване на филиал на Университета в Щутгарт 
(Universitat Stuttgart) във Видин и създаването и развитието на високо технологичен онкоцентър 
в Плевен.  
За изминалия програмен период 2007 – 2013 г. в Северозападния регион са инвестирани над 
1.7 млрд. лв. от европейските фондове, става ясно от подготвената стратегия.  
Най-много са инвестициите за изграждане на ВиК мрежа и пречистване на отпадните води – 
над 537 млн. лв. от програма "Околна среда". По "Регионално развитие" са подписани 171 
договора за 395 млн. лв.  
165 местни фирми пък са получили над 134 млн. лв. по програма "Конкурентоспособност". А 
за решаване на проблема с безработицата са инвестирани близо 50 млн. лв. по програма 
"Човешки ресурси".  
На фермерите в региона за изминалите седем години са били изплатени над 228 млн. лв. по 
линия на директните плащания, а по Програмата за развитие на селските райони са 
финансирани проекти за 276 млн. лв.  
 

 


