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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
09.10.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 8 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.10.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 379  
 
 
Резюме: Правителството на БСП и ДПС е харчило пари за медии с темпото на управлението 
на ГЕРБ. Кабинетът "Орешарски" е дал на рекламни агенции и медии над 12 млн. лв. за година 
и половина, показва справка на служебния кабинет. И докато в първия случай правителството 
на БСП и ДПС поне се е съобразявало с правилата на обществените поръчки, раздаването на 
пари на телевизии и радиостанции е ставало по усмотрение на министерствата.  
В предишни години от програмния период преобладаваха договорите с рекламни агенции. По 
време на управлението на Пламен Орешарски по-големият дял от средствата обаче е даден 
директно на медии.  
 
Заглавие: Кабинетът "Орешарски" е дал 12.5 млн. лв. за реклама на еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Мария МАНОЛОВА  
Текст: Правителството на БСП и ДПС е харчило пари за медии с темпото на управлението на 
ГЕРБ.  
Кабинетът "Орешарски" е дал на рекламни агенции и медии над 12 млн. лв. за година и 
половина, показва справка на служебния кабинет. И докато в първия случай правителството на 
БСП и ДПС поне се е съобразявало с правилата на обществените поръчки, раздаването на 
пари на телевизии и радиостанции е ставало по усмотрение на министерствата.  
В предишни години от програмния период преобладаваха договорите с рекламни агенции. По 
време на управлението на Пламен Орешарски по-големият дял от средствата обаче е даден 
директно на медии.  
За малко да стане  
Спорната практика на раздаване на евросредства за комуникация датира още от 2007 г. През 
лятото на 2013 г. обаче тогавашният вицепремиер по еврофондовете Зинаида Златанова 
заяви, че ще създаде правила за по-прозрачното им разпределяне. Идеята бе още на 
предшестващия я в ресора министър Томислав Дончев от ГЕРБ, който инициира, а Златанова 
продължи срещите с представители на рекламната, медийната и PR индустрията, с които 
трябваше да бъдат създадени новите правила.  
Нищо от това обаче не бе доведено докрай и в крайна сметка кабинетът "Орешарски" е 
изхарчил парите по същата схема и със същото темпо, което първоначално критикуваше.  
66 млн. лв. за шест години  
За шестте години от 2007 до 2012 г. тройната коалиция и ГЕРБ са инвестирали общо 66 млн. 
лв. от ЕС в клипове, папки, тетрадки и други промоционални материали, както и в рекламно 
време. За една шеста от това време Пламен Орешарски и неговите министри са дали 12.5 млн. 
лв. за същите дейности, като най-много средства в неговия мандат са изхарчени по 
"Регионално развитие" (3.4 млн. лв.), "Конкурентоспособност" (2.5 млн. лв.), "Транспорт" (2.1 
млн. лв.) и "Околна среда" (2 млн. лв.). Парите са отишли основно в медии, като само БНТ е 
взела над един милион лева, bTV и "Нова тв" - по около половин милион лева, а ТВ7 - 240 хил. 
лв.  
По правило до 3% от бюджета на проектите по европрограми е предназначен за комуникация. В 
началото на всеки програмен период за всяка програма се разработва комуникационен план за 
това как ще бъдат изразходвани те. За периода 2007 - 2013 г. за комуникационни дейности по 
програмите в България бяха предвидени над 150 млн. лв.  
Още по темата очаквайте в следващия брой на в. "Капитал"  
 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/9

/2
0

1
4

 

Дата: 09.10.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22  
Брой думи: 838  
 
 
Резюме: Значителните инвестиции в закупуване на машини при свиващ се пазар заради 
кризата винаги са свързани с голям бизнес риск. Това важи в пълна сила и за проекта, който 
помогнахме да реализира предприятието за електротелфери "Елмот" във Велико Търново. 
Започнахме работа по плановете за модернизацията на завода през 2008 г. заедно с 
изпълнителния директор Елисавета Николова и нейния екип.  
Тежката икономическа ситуация в Европа и страната изискваше да се преразгледа 
предкризисната инвестиционна програма на предприятието. Ръководството на завода имаше 
амбициозна цел за мащабна модернизация на производствените мощности, но кризата може да 
доведе до сериозни рискове за реализацията й. Поради това и решението за кандидатстване 
по оперативната програма "Конкурентоспособност" беше трудно.  
 
Заглавие: Кризата не отказа "Елмот" от инвестиции  
Подзаглавие: Заводът за електротелфери от Велико Търново се оборудва с нови машини по 
ОП "Конкурентоспособност"  
Автор: Андрей ЛАЛОВ, "Ин маркетинг" ООД, член на БАКЕП  
Текст: Значителните инвестиции в закупуване на машини при свиващ се пазар заради кризата 
винаги са свързани с голям бизнес риск. Това важи в пълна сила и за проекта, който 
помогнахме да реализира предприятието за електротелфери "Елмот" във Велико Търново. 
Започнахме работа по плановете за модернизацията на завода през 2008 г. заедно с 
изпълнителния директор Елисавета Николова и нейния екип.  
Тежката икономическа ситуация в Европа и страната изискваше да се преразгледа 
предкризисната инвестиционна програма на предприятието. Ръководството на завода имаше 
амбициозна цел за мащабна модернизация на производствените мощности, но кризата може да 
доведе до сериозни рискове за реализацията й. Поради това и решението за кандидатстване 
по оперативната програма "Конкурентоспособност" беше трудно.  
Като консултанти по проекта анализирахме всички аспекти на този риск и преценихме доколко 
дружеството е в състояние да изплати инвестицията при различните сценарии. Схемата за 
технологична модернизация на големи предприятия по ОП "Конкурентоспособност" беше 
подходящата възможност през 2010 г. за изпълнение на част от инвестиционните намерения на 
мениджмънта на дружеството. Така внесохме проект по програмата за инвестиция в две 
фундаментални за модернизирането на производствените мощности машини. Той беше 
класиран на едно от първите места и успешно получи финансиране по програмата.  
Целта на инвестицията  
Стойността на целия проект е за близо 2.5 млн. лв., като великотърновската компания използва 
средствата за купуването на две високотехнологични машини. Целта беше чрез 
модернизацията предприятието да стане по-конкурентно и да разшири пазарите си. Бяха 
закупени две машини - хоризонтален обработващ център и зъбонарезна машина.  
Изборът беше предшестван от анализ на технологично най-слабите места в производствения 
процес. Мениджмънтът беше наясно, че в процеса на излизане от икономическата криза 
обемът на производството ще се повиши, но това няма как да стане с физически и морално 
остаряло оборудване. С помощта на хоризонталния обработващ център предприятието вече 
може да обработва по-големи детайли, вместо да ги поръчва от външни доставчици. А пък 
зъбонарезната машина стана основна модерна мощност в този процес, където голяма част от 
машините са остарели, с ръчни настройки и недостатъчно прецизни.  
Реализацията  
След като проектът беше одобрен, ние като консултанти продължихме да подкрепяме 
предприятието при изпълнението му. Грижихме се за стриктно спазване на сроковете, 
изискванията и процедурите на финансиращата институция, като отчитането на проекта мина 
успешно и без съществени затруднения.  
Най-трудното при подобен проект е да се преценят рисковете от инвестицията и да се осигури 
предварителното финансиране на проекта, тъй като субсидията по програмата се изплаща 
след окончателното отчитане. Успешната инвестиция чрез европейско финансиране 
задължително минава през прецизността в изпълнението и спазването на процедурите и 
сроковете. Но решаващо за успешната реализация на инвестицията и за съвместната работа 
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между мениджмънта и консултантския екип беше предварителното детайлно планиране с 
прецизна преценка на рисковете. Добрият предварителен анализ и доброто планиране са 
гаранция за успешен проект.  
С въвеждането в употреба на новия автоматичен хоризонтален обработващ център беше 
съкратено времето за производство на един телфер с приблизително 30%. Новата 
зъбофрезова машина позволи работа в автоматичен дву- и трисменен режим, като ефектът 
върху производителността е близо 25% и 15% по-малко брак в сравнение с нивата преди 
въвеждането на новите машини. В средносрочен план благодарение на новото оборудване 
"Елмот" трябва да повиши обема на производство с около 35% на годишна база.  
Бъдещето  
Развитието на "Елмот" като производител във висококонкурентен сектор изисква непрекъснати 
инвестиции в производствено оборудване, за да може да се конкурира ефективно със 
световните производители. След успешните стъпки към производствена модернизация досега в 
новия програмен период 2014 - 2020 дружеството е готово да кандидатства за финансиране 
вече за разработването на продуктови и производствени иновации. Фирмата има креативен 
инженерен екип и през последните години е създала и защитила осем промишлени дизайна.  
"Иновациите са скъпи и рискови, но нямат алтернатива", посочва изпълнителният директор 
Елисавета Николова. Тя е убедена, че в основата на конкурентоспособността стоят 
непрекъснатите усилия за създаване на нови по -съвършени продукти. Остава надеждата, че в 
новата програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има финансиране за 
производителите, класифицирани според закона като големи, за да може двигателите на 
българската индустрия като "Елмот" да вървят напред наравно с конкурентите си в чужбина. •  
Рубриката се поддържа със съдействието на Българската асоциация на консултантите по 
Европейски програми  
***  
Предприятието  
"Елмот" АД е създадена през 1967 г. и досега е основен доставчик на електрически двигатели 
за производителите на телфери в страната. Тя е една от малкото компании в света, 
произвеждаща конусни електрически двигатели. От 1968 г. досега заводът е произвел повече 
от 3 млн. електродвигателя с вградена спирачка, които се продават в 40 страни по целия свят. 
След приватизацията на предприятието през 1996 г. стратегията на мениджмънта е да запази 
водещите му позиции на Балканския полуостров и руския пазар, като същевременно търси 
разширяване на присъствието на азиатските и европейските пазари. През годините "Елмот" 
продава успешно своята продукция в много страни - Испания, Германия, Русия, Словакия, 
Иран, Италия, Турция, като на износа се падат 95% от продажбите на завода. В момента 
"Елмот" проектира, произвежда и продава пълна гама асинхронни двигатели с конусен кафезен 
ротор и вградена спирачка. Те имат приложение за въжени и верижни телфери, лебедки, 
хаспели, трансманипулатори, транспортьори, кранове и други подемни съоръжения. Когато 
кандидатства за еврофинансиране, дружеството е давало работа на над 400 души във Велико 
Търново.  
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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: 08.10.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/10/08/1975089/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-
da-badat-vazstanoveni-plashtaniyata-po-op-okolna-sreda-i-os-3-na-regionalno-razvitie-obzor.html  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП „Околна 
среда” и ос 3 на „Регионално развитие”, стана ясно от думите на служебният вицепремиер по 
управление на еврофондовете. Във вторник Цанова уточни, че в рамките на деня ще се 
изпратят и финалните одитни доклади към Европейската комисия, които са потвърдили, че 
системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и на ос 2 на 
оперативна програма „Регионално развитие” работят. Тя изрази очакване следващата седмица 
експерти на Комисията да дойдат в България за финален преглед и одит. Вицепремиерът 
обясни, че по ос 1 на ОП „Регионално развитие” има още работа, но очаква до началото на 
следващата година да има положителен ефект. Цанова благодари на колегите си, които са 
работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
 
Заглавие: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП 
„Околна среда” и ос 3 на „Регионално развитие” (ОБЗОР)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП „Околна 
среда” и ос 3 на „Регионално развитие”, стана ясно от думите на служебният вицепремиер по 
управление на еврофондовете. Във вторник Цанова уточни, че в рамките на деня ще се 
изпратят и финалните одитни доклади към Европейската комисия, които са потвърдили, че 
системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и на ос 2 на 
оперативна програма „Регионално развитие” работят. Тя изрази очакване следващата седмица 
експерти на Комисията да дойдат в България за финален преглед и одит. Вицепремиерът 
обясни, че по ос 1 на ОП „Регионално развитие” има още работа, но очаква до началото на 
следващата година да има положителен ефект. Цанова благодари на колегите си, които са 
работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
Служебният вицепремиер опроверга информацията, че правителството подготвя нов заем от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и поясни, че става дума за структурен програмен 
заем за осигуряване на националното съфинансиране на европейските фондовете, който е 
необходим за новия програмен период. Цанова посочи, че за периодът 2007 – 2013 година 
такъв заем е бил ползван на стойност 700 млн. евро, а сега служебното правителство трябва да 
осигури това финансиране и за новия програмен период. Тя подчерта, че този заем е бил 
одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде 
одобрен от следващия парламент, а служебният кабинет просто си върши работата, 
осигурявайки непрекъснатост на този процес, тъй като тези средства са необходими.  
Цанова коментира и Лот 4 на магистрала „Струма” и изтъкна, че там има сериозен проблем с 
фирмата. Тя обясни, че забавянето е недопустимо, тъй като има по-малко от година и половина 
да бъде разплатено строителството, а работата не се случва с темповете, с които трябва.  
Запитана какво се случва с ОП „Конкурентоспособност” и дали се очаква от ЕК да се прави 
преглед по нея, Цанова обясни, че непрекъснато се правят одити по програмите и от одиторите 
на ЕК, и от местните такива .Тя заяви, че има грешки, които се отстраняват, но не очаква 
негативен резултат.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/10/08/1975089/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-da-badat-vazstanoveni-plashtaniyata-po-op-okolna-sreda-i-os-3-na-regionalno-razvitie-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/08/1975089/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-da-badat-vazstanoveni-plashtaniyata-po-op-okolna-sreda-i-os-3-na-regionalno-razvitie-obzor.html
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Дата: 08.10.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/59964  
Брой думи: 429  
 
 
Резюме: В началото на следващата година може да се очаква отблокирането на спрените от 
Европейската комисия пари по оста за градско развитие на оперативната програма "Регионално 
развитие", тъй като има още работа за възстановяването нап лащанията. Това каза 
вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова. В края на октомври, най-късно в началото 
на ноември обаче българските власти прогнозират пускането на плащанията по оперативната 
програма "Околна среда" и по оста за устойчив туризъм от регионалната програма.  
 
Заглавие: Размразяването на европарите за градовете се отлага за догодина  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на следващата година може да се очаква отблокирането на спрените от 
Европейската комисия пари по оста за градско развитие на оперативната програма "Регионално 
развитие", тъй като има още работа за възстановяването на плащанията. Това каза 
вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова. В края на октомври, най-късно в началото 
на ноември обаче българските власти прогнозират пускането на плащанията по оперативната 
програма "Околна среда" и по оста за устойчив туризъм от регионалната програма.  
Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме 
финалните одитни доклади към Европейската комисия. Новините са добри, защото те 
потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна програма "Околна среда”, и 
на ос три на оперативна програма „Регионално развитие” работят., каза Цанова, която във 
вторник участва във форум "Градът 2014"  
По думите й през следващата седмица у нас трябва да дойдат представители на Брюксел за 
финален преглед и одит на работата на системите за системите за управление и контрол на 
оперативна програма "Околна среда" и на ос 3 на оперативна програма "Регионално развитие".  
В отговор на въпрос относно подготвян от служебното правителство нов заем от 500 млн. евро 
от Европейската инвестиционна банка, Цанова обясни, че той не е подготвен от служебния 
кабинет, който само го придвижил .  
Този заем е структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие национално финансиране, 
което България дължи към европейските програми,обясни Цанова. Тя напомни, че за 2007 - 
2013 г. подобен заем е бил ползван и той е бил на стойност 700 млн. евро. По думите й 
сегашният заем е нужен за финансиране и за новия програмен период. Той е бил одобрен 
преди около три седмици от борда на банката и трябва да бъде гласуван от следващия 
парламент.  
Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, защото 
тези пари са ни необходими, коментира вицепремиерът. По думите й, отделно ще се търси 
финансиране до 50 процента, което може и да е по-малко, за оперативна програма "Транспорт", 
ако приоритетите в нея останат такива, каквито са предложени от служебното правителство.  
Това ще бъде най-вероятно дългосрочен финансов ресурс от международни финансови 
институции при много по-изгодни условия спрямо тези на търговските банки, коментира 
вицепремиерът. Готови сме на крайни мерки, ако не се ускори работата по лот 4 на магистрала 
"Струма", заяви вицепремиерът в отговор на друг въпрос. Имаме по-малко от година и 
половина да разплатим това строителство, а работата не се случва с темповете, с които 
трябва, допълни Цанова.  
Тя каза още, че не очаква негативен резултат от спирането на една от осите на оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Одити се правят непрекъснато, има грешки, които се 
отстраняват, посочи вицепремиерът.  
 

http://www.lex.bg/news/view/59964
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Дата: 08.10.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/08/2396115_kabinetut_oresharski_e_dal_
125_mlnlv_za_reklama_na/  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Кабинетът "Орешарски" е дал на рекламни агенции и медии над 12 млн.лв. за година 
и половина, показва справка на служебния кабинет. И докато в първия случай правителството 
на БСП и ДПС поне се е съобразявало с правилата на обществените поръчки, то при 
раздаването на бюджети на телевизии и радиостанции е ставало по усмотрение на 
министерствата.  
 
Заглавие: Кабинетът "Орешарски" е дал 12.5 млн.лв за реклама на еврофондовете  
Подзаглавие: Правителството на БСП и ДПС е харчило пари за медии с темпото на 
управлението на ГЕРБ  
Автор: Мария Манолова  
Текст: Кабинетът "Орешарски" е дал на рекламни агенции и медии над 12 млн.лв. за година и 
половина, показва справка на служебния кабинет. И докато в първия случай правителството на 
БСП и ДПС поне се е съобразявало с правилата на обществените поръчки, то при раздаването 
на бюджети на телевизии и радиостанции е ставало по усмотрение на министерствата.  
В предишни години от програмния период преобладаваха договорите с рекламни агенции. По 
време на управлението на Пламен Орешарски по-големият дял от средствата е даден директно 
на медии.  
Практиката на раздаване на бюджетите за комуникация по оперативните програми е такава от 
влизането на България в Европейския съюз през 2007г. През лятото на 2013г. обаче 
тогавашният вицепремиер по еврофондовете Зинаида Златанова заяви, че ще създаде 
правила за по-прозрачно разпределяне на средствата. Идеята е още на предшестващия я в 
ресора министър Томислав Дончев от ГЕРБ. Нищо от това обаче все още не се е случило, а 
правителството на Пламен Орешарски е изхарчило 12.5 млн.лв. по същата схема и със същото 
темпо, което първоначално критикуваше.  
Create Infographics  
*Графиката не включва Програмата за развитие на селските райони, която е най-големият 
рекламодател с европейски средства. До 2013г. по нея са изхарчени 31 млн.лв. Правителството 
на БСП и ДПС е разпределило още 3.8 млн.лв. за малко повече от година.  
Легенда:  
ОПРР - Оперативна програма "Регионално развитие"  
ОПРКБИ - Оперативна програма "Конкурентоспособност"  
ОПТ - Оперативна програма "Транспорт"  
ОПОС - Оперативна програма "Околна среда"  
ОПТП - Оперативна програма "Техническа помощ"  
ОПАК - Оперативна програма "Административен капацитет"  
ОПРЧР - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  
Най-много средства за реклама от пролетта на 2013г. са изхарчени по "Регионално развитие" 
(3.4 млн.лв.), "Конкурентоспособност" (2.5 млн.лв.), "Транспорт" (2.1 млн.лв.) и "Околна 
среда" (2 млн.лв.).  
По правило проектите по европейски програми има заложени до 3% от бюджета за 
комуникация. В началото на даден програмен период всеки от еврофондовете разработва 
комуникационен план за това как ще бъдат изразходвани те. За периода 2007 - 2013г. това бяха 
общо над 150 млн.лв.  
Очаквайте още по темата в следващия брой на в."Капитал"  
 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/08/2396115_kabinetut_oresharski_e_dal_125_mlnlv_za_reklama_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/08/2396115_kabinetut_oresharski_e_dal_125_mlnlv_za_reklama_na/
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Дата: 08.10.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/08/2396426_krizata_ne_otkaza_elmot_ot_investicii/?re
f=rcmnd  
Брой думи: 673  
 
 
Резюме: Заводът за електротелфери от Велико Търново се оборудва с нови машини по ОП 
"Конкурентоспособност"  
 
Заглавие: Кризата не отказа "Елмот" от инвестиции  
Подзаглавие:  
Автор: Андрей Лалов  
Текст: Заводът за електротелфери от Велико Търново се оборудва с нови машини по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Андрей Лалов, "Ин маркетинг" ООД, член на БАКЕП  
 
Значителните инвестиции в закупуване на машини при свиващ се пазар заради кризата винаги 
са свързани с голям бизнес риск. Това важи в пълна сила и за проекта, който помогнахме да 
реализира предприятието за електротелфери "Елмот" във Велико Търново. Започнахме работа 
по плановете за модернизацията на завода през 2008 г. заедно с изпълнителния директор 
Елисавета Николова и нейния екип.  
Тежката икономическа ситуация в Европа и страната изискваше да се преразгледа 
предкризисната инвестиционна програма на предприятието. Ръководството на завода имаше 
амбициозна цел за мащабна модернизация на производствените мощности, но кризата може да 
доведе до сериозни рискове за реализацията й. Поради това и решението за кандидатстване 
по оперативната програма "Конкурентоспособност" беше трудно.  
Като консултанти по проекта анализирахме всички аспекти на този риск и преценихме доколко 
дружеството е в състояние да изплати инвестицията при различните сценарии. Схемата за 
технологична модернизация на големи предприятия по ОП "Конкурентоспособност" беше 
подходящата възможност през 2010 г. за изпълнение на част от инвестиционните намерения на 
мениджмънта на дружеството. Така внесохме проект по програмата за инвестиция в две 
фундаментални за модернизирането на производствените мощности машини. Той беше 
класиран на едно от първите места и успешно получи финансиране по програмата.  
Целта на инвестицията  
Стойността на целия проект е за близо 2.5 млн. лв., като великотърновската компания използва 
средствата за купуването на две високотехнологични машини. Целта беше чрез 
модернизацията предприятието да стане по-конкурентно и да разшири пазарите си. Бяха 
закупени две машини - хоризонтален обработващ център и зъбонарезна машина.  
Изборът беше предшестван от анализ на технологично най-слабите места в производствения 
процес. Мениджмънтът беше наясно, че в процеса на излизане от икономическата криза 
обемът на производството ще се повиши, но това няма как да стане с физически и морално 
остаряло оборудване. С помощта на хоризонталния обработващ център предприятието вече 
може да обработва по-големи детайли, вместо да ги поръчва от външни доставчици. А пък 
зъбонарезната машина стана основна модерна мощност в този процес, където голяма част от 
машините са остарели, с ръчни настройки и недостатъчно прецизни.  
Реализацията  
След като проектът беше одобрен, ние като консултанти продължихме да подкрепяме 
предприятието при изпълнението му. Грижихме се за стриктно спазване на сроковете, 
изискванията и процедурите на финансиращата институция, като отчитането на проекта мина 
успешно и без съществени затруднения.  
Най-трудното при подобен проект е да се преценят рисковете от инвестицията и да се осигури 
предварителното финансиране на проекта, тъй като субсидията по програмата се изплаща 
след окончателното отчитане. Успешната инвестиция чрез европейско финансиране 
задължително минава през прецизността в изпълнението и спазването на процедурите и 
сроковете. Но решаващо за успешната реализация на инвестицията и за съвместната работа 
между мениджмънта и консултантския екип беше предварителното детайлно планиране с 
прецизна преценка на рисковете. Добрият предварителен анализ и доброто планиране са 
гаранция за успешен проект.  

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/08/2396426_krizata_ne_otkaza_elmot_ot_investicii/?ref=rcmnd
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/08/2396426_krizata_ne_otkaza_elmot_ot_investicii/?ref=rcmnd
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С въвеждането в употреба на новия автоматичен хоризонтален обработващ център беше 
съкратено времето за производство на един телфер с приблизително 30%. Новата 
зъбофрезова машина позволи работа в автоматичен дву- и трисменен режим, като ефектът 
върху производителността е близо 25% и 15% по-малко брак в сравнение с нивата преди 
въвеждането на новите машини. В средносрочен план благодарение на новото оборудване 
"Елмот" трябва да повиши обема на производство с около 35% на годишна база.  
Бъдещето  
Развитието на "Елмот" като производител във висококонкурентен сектор изисква непрекъснати 
инвестиции в производствено оборудване, за да може да се конкурира ефективно със 
световните производители. След успешните стъпки към производствена модернизация досега в 
новия програмен период 2014 - 2020 дружеството е готово да кандидатства за финансиране 
вече за разработването на продуктови и производствени иновации. Фирмата има креативен 
инженерен екип и през последните години е създала и защитила осем промишлени дизайна.  
"Иновациите са скъпи и рискови, но нямат алтернатива", посочва изпълнителният директор 
Елисавета Николова. Тя е убедена, че в основата на конкурентоспособността стоят 
непрекъснатите усилия за създаване на нови по-съвършени продукти. Остава надеждата, че в 
новата програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има финансиране за 
производителите, класифицирани според закона като големи, за да може двигателите на 
българската индустрия като "Елмот" да вървят напред наравно с конкурентите си в чужбина.  
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Дата: 08.10.2014  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/11689/Строежът_на_газовите_интерконектори_закъснява_с_3_до_
5_години.html  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни 
археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е интерконекторът да 
може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от 
България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни зам.-министърът. Предварителните 
разчети на МИЕ показаха, че тя ще струва 68 млн. евро.  
 
Заглавие: Строежът на газовите интерконектори закъснява с 3 до 5 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, 
нито на обемите на доставени количества газ от Русия към нас  
Изграждането на интерконекторните връзки, които трябва да осигурят алтернативни доставки 
на руския газ за България, закъснява с 3 до пет години. Това каза пред журналисти зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов във вторник. Решението за строежа 
на газовите връзки с Румъния, Гърция, Турция и Сърбия бе взето след газовата криза през 
2009 г.  
Служебното правителство работи активно за изпълнението на тези проекти - по ОП 
"Конкурентоспособност" се предвижда изготвяне на предпроектното проучване по газовата 
връзка България - Сърбия, каза Павлов. Той съобщи, че по трасето има сериозни 
археологически обекти и трябва да се намери решение за тях. Идеята е интерконекторът да 
може да доставя газ и в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в Хърватска, а от 
България - газ от мрежата на Южния газов коридор, уточни зам.-министърът. Предварителните 
разчети на МИЕ показаха, че тя ще струва 68 млн. евро.  
Активно се работи и по връзката България - Гърция, в момента се одобрява подробния 
устройствен план на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни варианти за 
напълване с газ на тази газова връзка, коментира Павлов.  
Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на газовата връзка България - Турция. 
Ние сме готови с това проучване, очакваме от турската страна стойности на цената на газа и на 
транзита, каза Павлов. За стойността на българската част на проекта има различни варианти, 
но стойността ще е със сигурност над 100 млн. евро. През август изпълнителният директор на 
„Булгартрансгаз“, която се очаква да строи българския участък от интерконектора, оцени, че той 
ще струва около 75 млн. евро, но това не може да се знае със сигурност преди да приключи 
предпроектното проучване. За този газопровод се водят преговори с ЕС за финансиране, тъй 
като той е определен за обект от "общи интерес".  
При гръцката връзка има активни разговори за финансиране от ЕБВР, посочи Павлов, цитиран 
от БТА.  
В момента няма намаление нито на налягането в газопреносната мрежа на страната, нито на 
обемите на доставени количества газ от Русия към нас, информира още Павлов. България 
също коректно изпълнява задълженията си по транзита на газ към други страни.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/11689/Строежът_на_газовите_интерконектори_закъснява_с_3_до_5_години.html
http://www.publics.bg/bg/news/11689/Строежът_на_газовите_интерконектори_закъснява_с_3_до_5_години.html
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Дата: 08.10.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-da-budat-vuzstanoveni-
plaschaniyata-po-op-okolna-sreda  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП „Околна 
среда” и ос 3 на „Регионално развитие”, стана ясно от думите на служебният вицепремиер по 
управление на еврофондовете. Във вторник Цанова уточни, че в рамките на деня ще се 
изпратят и финалните одитни доклади към Европейската комисия, които са потвърдили, че 
системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и на ос 2 на 
оперативна програма „Регионално развитие” работят. Тя изрази очакване следващата седмица 
експерти на Комисията да дойдат в България за финален преглед и одит. Вицепремиерът 
обясни, че по ос 1 на ОП „Регионално развитие” има още работа, но очаква до началото на 
следващата година да има положителен ефект. Цанова благодари на колегите си, които са 
работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
 
Заглавие: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП 
„Околна среда”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се до края на октомври да бъдат възстановени плащанията по ОП „Околна 
среда” и ос 3 на „Регионално развитие”, стана ясно от думите на служебният вицепремиер по 
управление на еврофондовете. Във вторник Цанова уточни, че в рамките на деня ще се 
изпратят и финалните одитни доклади към Европейската комисия, които са потвърдили, че 
системите за управление и контрол и на оперативна програма „Околна среда”, и на ос 2 на 
оперативна програма „Регионално развитие” работят. Тя изрази очакване следващата седмица 
експерти на Комисията да дойдат в България за финален преглед и одит. Вицепремиерът 
обясни, че по ос 1 на ОП „Регионално развитие” има още работа, но очаква до началото на 
следващата година да има положителен ефект. Цанова благодари на колегите си, които са 
работили денонощно, за да могат за толкова кратко време да постигнат този напредък.  
Служебният вицепремиер опроверга информацията, че правителството подготвя нов заем от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и поясни, че става дума за структурен програмен 
заем за осигуряване на националното съфинансиране на европейските фондовете, който е 
необходим за новия програмен период. Цанова посочи, че за периодът 2007 – 2013 година 
такъв заем е бил ползван на стойност 700 млн. евро, а сега служебното правителство трябва да 
осигури това финансиране и за новия програмен период. Тя подчерта, че този заем е бил 
одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде 
одобрен от следващия парламент, а служебният кабинет просто си върши работата, 
осигурявайки непрекъснатост на този процес, тъй като тези средства са необходими.  
Цанова коментира и Лот 4 на магистрала „Струма” и изтъкна, че там има сериозен проблем с 
фирмата. Тя обясни, че забавянето е недопустимо, тъй като има по-малко от година и половина 
да бъде разплатено строителството, а работата не се случва с темповете, с които трябва.  
Запитана какво се случва с ОП „Конкурентоспособност” и дали се очаква от ЕК да се прави 
преглед по нея, Цанова обясни, че непрекъснато се правят одити по програмите и от одиторите 
на ЕК, и от местните такива .Тя заяви, че има грешки, които се отстраняват, но не очаква 
негативен резултат.  

http://novinaria.bg/news/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-da-budat-vuzstanoveni-plaschaniyata-po-op-okolna-sreda
http://novinaria.bg/news/ochakva-se-do-kraya-na-oktomvri-da-budat-vuzstanoveni-plaschaniyata-po-op-okolna-sreda

