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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.10.2014 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: 12 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 24.10.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1895  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП „Конкурентоспособност”  
Здравейте. Аз съм Калина Донкова, а това е съвместната рубрика на Дарик радио и МИЕ. И 
тази седмица продължаваме да ви срещаме с успешни фирми, спечелили проекти по ОП 
„Конкурентоспособност”. Фирмата, с която ще ви запозная днес е от Благоевград и се запознава 
с производството на мебели във висок ценови клас. С проекта, реализиран по оперативната 
програма, фирмата е успяла да повиши производствения си капацитет, закупувайки модерно 
оборудване. Повече ще научим от консултанта на фирмата Станислав Младенов. Той е 
консултант по проекти, свързани с оперативните програми вече осма година и има широк 
поглед върху позитивните стани и недостатъците при кандидатстването.  
 
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Здравейте. Аз съм Калина Донкова, а това е съвместната рубрика на Дарик радио и 
МИЕ. И тази седмица продължаваме да ви срещаме с успешни фирми, спечелили проекти по 
ОП „Конкурентоспособност”. Фирмата, с която ще ви запозная днес е от Благоевград и се 
запознава с производството на мебели във висок ценови клас. С проекта, реализиран по 
оперативната програма, фирмата е успяла да повиши производствения си капацитет, 
закупувайки модерно оборудване. Повече ще научим от консултанта на фирмата Станислав 
Младенов. Той е консултант по проекти, свързани с оперативните програми вече осма година и 
има широк поглед върху позитивните стани и недостатъците при кандидатстването.  
Станислав Младенов: Фирмата се казва Мебелфаб АД. И тя е от Благоевград. Нейната 
основна дейност е производството на маси, столове, така, във висок ценови клас, като се 
работи основно за износ.  
Водещ: Да обясним малко повече за проекта, с който кандидатствахте и впоследствие сте 
реализирали по оперативната програма.  
Станислав Младенов: Проектът, с който кандидатствахме беше за закупуване на оборудване 
с оглед на повишаването на производствения капацитет, повишаване на качеството на 
продукцията, понижаване на себестойността на единица краен продукт. И в общи линии тези 
машини ни бяха жизнено необходими, тъй като тяхното наличие доведе до качествено нова 
промяна в производствения процес на предприятието.  
Водещ: За колко машини става въпрос?  
Станислав Младенов: 13 машини, като три от машините закупихме със собствени средства, 
тъй като много се забави процесът на оценка. А той, бизнесът не може да чака. Те си имат 
поръчки хората и тези поръчки трябва да бъдат изпълнени. След като не могат да бъдат 
изпълнени, докато чакаме проектното предложение да бъде одобрено, трябваше да се 
предприемат мерки и те бяха закупени. Всъщност става дума за 18 машини, като три от тях си 
закупихме със собствени средства.  
Водещ: С какви трудности се сблъскахте по време на подготовката и реализацията на вашия 
проект?  
Станислав Младенов: Ние се сблъскахме най-вече с дългия период на оценка на проектните 
предложения. И това беше един единственият проект, по който кандидатствахме. Сега 
кандидатствахме отново по „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, 
където освен, че чакахме дълго, накрая спряха и процедурата. Което не е хубаво нещо.  
Водещ: Какъв е общият размер на сумата, за която кандидатствахте с проекта си по ОП 
„Конкурентоспособност”?  
Станислав Младенов: Ами, около, малко над 1,5 млн.  
Водещ: С кредит ли финансирахте дейностите преди да получите средствата от 
оперативната програма?  
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Станислав Младенов: Ами, да. Той, проектът беше доста голям. И без кредит не може да се 
оправим. Много ми се иска да имаме собствени средства в такива размери. Но това не се 
случва.  
Водещ: И в тази връзка, срещнахте ли трудности при осигуряването на такъв кредитен ресурс?  
Станислав Младенов: Ами, не. Мебелфаб е предприятие, което, така, се ползва с 
положителна репутация в банковия сектор. Така че нямахме проблем с осигуряването на 
финансов ресурс. Нямахме проблем и с изплащането на парите. Въобще се справихме добре. 
Оценяваме нашето кандидатстване като силно положително и изключително успешно.  
Водещ: Добре, според вас, как трябва да изглежда новата оперативна програма, която 
предстои? Какви трябва да бъдат нейните приоритетни оси?  
Станислав Младенов: Ами, това е може би любимият ми въпрос. Новата програма трябва да 
бъде насочена преди всичко не към осигуряване на инструменти на финансовия инженеринг и 
така, пари, които да достигат до бенефициентите чрез банки-посредници, а трябва да се 
наблегне повече на безвъзмездната финансова помощ. Тоест на нас не ни е необходим 
възмезден ресурс, на нас ни е необходим безвъзмезден ресурс. Ние тези пари ще ги 
използваме за закупуването на нови машини и технологии и всъщност там трябва да е 
акцентът. Каквото и да си говорим, българската икономика е една догонваща икономика и на 
нас ни трябват нови машини и технологии. Това, което беше насочено към клъстерирането на 
определени сектори, не работи много-много в България. Ние още не сме на нивото на 
германската или американската икономика, където е необходимо да се обединяване и да се 
сдружаваме. Сега ние трябва чисто индивидуално, на ниво предприятия да решим нашите 
проблеми и едва тогава да преминем към фаза на обединяване и сдружаване. Другото нещо, 
което е, имаше една безумна идея – голяма част от ресурса да бъде вложена в изграждането 
на множество високотехнологични центрове. Тази идея е много хубава, но ние още не сме 
дораснали като икономика за нея. И мисля, че на една държава като България не й е 
необходим повече от един технологичен център, максимум втори в Пловдив, който да бъде с 
акцент към хранително-вкусовата промишленост. Тъй като, както знаете, в Пловдив има 
университет, който е свързан с тази тематика и може да се получи удачен трансфер на 
технологии. С две думи, да обобщя моите съждения – аз мисля, че трябва да се акцентира 
повече на технологичната модернизация и на енергийната ефективност в предприятията с 
оглед на постигане на догонващ ефект в нашата икономика. Като този вариант, в който имаме 
кол с определен краен срок не е много удачен, тъй като в един момент се получават едни 
огромни натрупвания на проекти и самата администрация трудно може да ги обработи. Трябва 
да има няколко кола в годината и един наистина сериозен бюджет, който да бъде усвояван от 
българските бенефициенти.  
Водещ: В тази връзка, смятате ли, че различните схеми трябва да бъдат лимитирани в 
определени период, или трябва да бъдат отворени през цялото време?  
Станислав Младенов: Зависи от схемите. Първо, схемите с иновациите е по-удачно да бъдат 
лимитирани, докато схемите за технологична модернизация и енергийна ефективност не 
трябва да бъдат лимитирани. Те трябва да има няколко сесии през годината, за да могат 
предприятията да се подготвят. Защото един проект, каквото и да си говорим, се изисква 
сериозна подготовка. Трябва да се подготви финансовият ресурс, отделно трябва да се 
направят и съответните подобрения в предприятието и да се ... самите машини с оглед влизане 
на нови производствени мощности и подреждането им в технологични линии.  
Водещ: Вие сте консултант, както споменахте, в предварителния ни разговор. Какви са най-
честите, да кажем проблеми и препятствия, с които се сблъсквате, кандидатствайки с проекти 
по оперативните програми?  
Станислав Младенов: Най-често се случва следното нещо – първо, самите кандидати срещат 
затруднения по подготовката на документите. Най им е трудно да намерят оферти, които да 
отговарят на специфичните критерии на МИЕ. Другият проблем, който често се случва, е на 
доста субективното оценяване на някои от показателите за оценка на самите проекти, 
предложения. Значи, не е редно в един проект, при двама различни бенефициента един и същи 
текст да бъде оценяван с три точки, а в другия – с пет точки. Трябва да вървим към намаляване 
на субективната оценка. Това е пътят. Имайте предвид, че бизнесът много се дразни, когато, 
нали, той е вложил едни пари и е подготвил хубав проект, идва някакъв оценител и казва – ама 
този текст не ми харесва, а другият оценител харесва абсолютно същия текст и се получава 
разминаване в оценките. Трябва да се намали самия субективен фактор. Не може така. Имайте 
предвид, че това са метната доста пари, ресурси и очаквания. И когато три месеца се бави 
оценката на едно проектно предложение и накрая му кажат – ама то не става, човекът е загубил 
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една година, отделно ресурс. Той не си е купил технологиите със собствени средства, губи 
пазари, губи пазарни позиции.  
Водещ: Казахте, че още един проект имате за същата оперативна програма. Какво 
представлява той, с какво финансиране е?  
Станислав Младенов: Всъщност той не е един, те са девет. Да не говорим за мащабни 
проекти, тъй като те в по-голямата си част са внедряване на нови технологии в предприятията. 
Но мога да ви разкажа за един наистина интересен проект. Проектът се казва виброенергия на 
фирма ... Той е иновативен проект, който е свързан с разработване на вибро ... устройство за 
производство на ел.енергия и регистриране на инерционни ... По своята същност този проект 
представлява разработването на работен прототип за нов вид възобновяем енергиен източник, 
който произвежда електроенергия на базата на вибрации и вътрешно тяло, което тялото е 
облепено с магнити, по средата има намотка и външно тяло, което има срещуположни магнити. 
Самият проект е доста интересен и той успя да постигне целите си, нали, беше създаден 
работният прототип. В това топче в крайна сметка започна да произвежда и ток и вече ще се 
види самият изобретател как точно ще го реализира на пазара.  
Водещ: Ако излезем извън тесните рамки на ОП „Конкурентоспособност”, според вас какви 
инициатива предстоят във фирмата?  
Станислав Младенов: Ами, всъщност този проект е част от една цялостна визия за развитие 
на ... Ще се продължи да се оползотворява, как да кажа, потенциалът на хората, които работят 
там. Тъй като те разполагат с доста специалисти. Като чисто инвестиционни намерения, 
Мебелфаб възнамеряват, тъй като сградният фонд, с който разполагат не е в добро състояние, 
това са от старите социалистически заводи, нали, са въпросните помещения, работни и 
предстоящо там да участват по един проект, който е за повишаване на енергийната 
ефективност на предприятието. Отделно собственикът на самото предприятия от доста време 
възнамерява да изгради върху покрива на производствените помещения фотоволтаичен, как да 
го кажа, парк, нека да бъде парк, който да използва за собствени нужди. Той не възнамерява да 
печели от това нещо. Просто иска да понижи разхода си за електроенергия, който му е една 
голяма част от крайната себестойност на продукцията.  
Водещ: Относно фотоволтаиците, според вас, тъй като доста проекти има в тази насока, какво 
е вашето мнение – вид бъдеще ли са те?  
Станислав Младенов: Вид бъдеще са, ако се оптимизира самата технология за производство 
на енергия чрез фотоволтаици. И чисто технологично се върви в тази посока. Но цената, която 
плаща българската икономика за наличието на толкова много производствени мощности. Както 
знаете, цената за възобновяемата енергия влиза в общия енергиен микс на страната, аз 
считам, че тази цена е много висока и това нещо трябваше постепенно да се случи, а не 
толкова рязко, както се случи преди една-две години.  
Водещ: Имате ли очаквания от страна на следващото правителство, относно по-активна 
работа по оперативните програми, и въобще средствата от Европа?  
Станислав Младенов: Ами, аз мисля, че това трябва да е един от приоритетите на следващо 
правителство. Имайте предвид, че оперативните програми са в много лошо състояние в 
момента, тъй като служебното правителство в крайна сметка няма мандат нито да взима 
решения, нито да работи за отварянето на нови схеми и процедури, и програми, тъй като то не 
е легитимно избрано от българското население. Така че новото правителство трябва в много 
бърз и оперативен порядък спешно да сложи ред в оперативните програми. Иначе ще 
продължим да губим средства. И в тази връзка, тъй като както може би е известно на вашите 
слушатели, тъй като беше прекратена процедурата за „Технологична модернизация”, а беше 
обещано, че тя ще бъде отворена едва ли не тази година, аз считам, че новото правителство 
ще даде един добър знак на бизнеса, като с неговото идване в най-бърз порядък я отвори и 
това да стане тази година, за да не обявяваме нулева година.  
Водещ: Какъв е успешният подход, що се отнася до оперативните програми?  
Станислав Младенов: Успешният подход ли? Успешният подход е, първо, да няма своеволия 
от страна на администрацията. И другият успешен подход е в контекста на другите оперативни 
програми, извън „Конкурентоспособност“, които избират своите изпълнители по ЗОП, този 
закон да бъде оптимизиран най-накрая и да няма възможности за обжалване по половин – по 
една година, а просто, като се избере изпълнител, той започва да работи.  
Водещ: Това беше всичко от съвместната рубрика на Дарик и МИЕ за тази седмица. Още за 
проектите, реализирани по ОП „Конкурентоспособност” и възможностите за разширяване на 
бизнеса, които тя предоставя, ще научим следващата седмица.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 25.10.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 8,9,10  
Брой думи: 2957  
 
 
Резюме: Сключените договори по обществени поръчки за деветмесечието на 2014 г. са общо 
18 474 на брой. От тях 2230 бр. са в отрасъл "Строителство", 11 368 бр. са за доставки и 4865 
бр. в сектора на услугите. Наблюдава се ръст с 2649 бр. на сключените договори в отрасъл 
"Строителство" в сравнение със същия период на 2013 г.  
Секторът заема второ място с 40% дялово участие от общо сключените договори по обект на 
поръчка след сегмента "Доставки". Наблюдава се тенденция на намаляване на стойността на 
сключените договори с 26%.  

❖ Сключени договори до 200 хил. лв.  

 
Заглавие: Сключени договори по обществени поръчки януари - септември 2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Екип КСБ, Таня БЪЧВАРОВА, гл. експерт ръководител на проект "Мониторинг на 
обществените поръчки"  
Текст: Сключените договори по обществени поръчки за деветмесечието на 2014 г. са общо 18 
474 на брой. От тях 2230 бр. са в отрасъл "Строителство", 11 368 бр. са за доставки и 4865 бр. в 
сектора на услугите. Наблюдава се ръст с 2649 бр. на сключените договори в отрасъл 
"Строителство" в сравнение със същия период на 2013 г.  
Секторът заема второ място с 40% дялово участие от общо сключените договори по обект на 
поръчка след сегмента "Доставки". Наблюдава се тенденция на намаляване на стойността на 
сключените договори с 26%.  

❖ Сключени договори до 200 хил. лв.  

Броят им е 1118 на обща стойност 58 млн. лв., или 50,2% от договорите за деветмесечието, 
като за същия период на миналата година са били 985 бр. Отбелязва се ръст на броя с 13,5% и 
на стойността с 26,2% спрямо януари - септември 2013 г.  

❖ Сключени договори до 2150 хил. лв.  

Броят им е 861 на обща стойност 628 млн. лв., или 38,7%. Наблюдава се ръст на броя с 29,5% и 
на стойността с 39,2% (177 млн. лв.) спрямо същия период на миналата година.  

❖ Сключени договори над 2150 хил. лв.  

Броят им е 248 на обща стойност 1640 млн. лв., или 11,1%. Отчита се нарастване на броя с 
25,9% и намаляване на стойността с 37,5% (984 млн. лв.).  
Сключени договори по вид на обществената поръчка  
Сключените договори по обект на обществената поръчка за януари -септември на 2014 г. към 
01.10.2014 г. са общо 2230 броя на стойност 2329 млн. лв., разпределени по сегменти, както 
следва:  
Сградно строителство - 705 бр. сключени договора, или 31,6% от всички за периода.  
Инженерна инфраструктура - 1148 бр. сключени договора, или 51,5%.  
Енергийна инфраструктура - 200 бр. сключени договора, или 9%.  
ВиК - 177 бр. сключени договора, или 7,9%.  
Доминиращ сегмент по критерий "Брой" при сключените договори в отрасъл "Строителство" за 
януари - септември 2014 г. е инженерното строителство, следвано от сградното, енергийната 
инфраструктура и ВиК.  
Сключени договори по критерий "Стойност"  
Сградно строителство - сключените договори са на стойност 413 млн. лв., или 17,7% от общата 
стойност на контрактите по обявени обществени поръчки за периода януари -септември 2014 г.  
Инженерна инфраструктура - сключените договори са на стойност 1228 млн. лв., или 52,7%.  
Енергийна инфраструктура - сключените договори са на стойност 246 млн. лв., или 10,6%.  
ВиК - сключените договори са на стойност 442 млн. лв., или 19%.  
Инженерна инфраструктура е сегментът с най-висока стойност, следван от ВиК, сградно 
строителство и енергийна инфраструктура.  
Разпределение на фирмите по критерий .Персонал"  
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❖ Сключените договори от малки строителни фирми са 906 бр., или 40,6% от контрактите за 

разглеждания период. Наблюдава се ръст с 36,4% спрямо същия период на  
2013 г.  

❖ Сключените договори от средни строителни фирми са 943 бр., или 42,3%. Наблюдава се 

ръст с 10,4% в сравнение със същия период на 2013 г.  

❖ Сключените договори от големи строителни фирми са 305 бр., или 13,7%. Отчита се ръст от 

12,5% в сравнение със същия период на 2013 г.  

❖ Сключените договори от нерегистрирани фирми в ЦПРС са 76 бр., или 3,4%. Наблюдава се 

ръст от 31% в сравнение със същия период на 2013 г.  
Разпределението на сключените договори се диктува основно от вида на обществената 
поръчка и изискванията към изпълнителя. Обекти от голям мащаб и на висока стойност могат 
да се изпълняват единствено от средни и големи фирми по критерий "Персонал" и критерий 
"Нетни приходи от продажби".  
Нараства делът на сключените договори, изпълнявани от фирми, невписани в ЦПРС.  
Разпределение на сключените договори по сегменти  

❖ Инженерна инфраструктура - общо 1148 бр. сключени договора.  

Малки фирми - 354 бр. сключени договора, или 30,8% от контрактите в сегмента.  
Средни фирми - 534 бр. сключени договора, или 46,5%.  
Големи фирми - 219 бр. сключени договора, или 19,1%. фирми без регистрация в ЦПРС - 41 бр. 
сключени договора, или 3,6% .  
В сегмента доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки и големи.  

❖ Сградно строителство - общо 705 бр. сключени договора.  

Малки фирми - 448 бр. сключени договора, или 63,6% от контрактите в сегмента.  
Средни фирми - 208 бр. сключени договора, или 29,5%.  
Големи фирми - 32 бр. сключени договори или 4,5%. фирми без регистрация в ЦПРС - 17 бр. 
сключени договора, или 2,4%.  
В сегмента доминират сключените договори от малките фирми, следвани от средните и 
големите.  

❖ Енергийна инфраструктура - 200 бр. сключени договора.  

Малки фирми - 67 бр. сключени договора, или 33,5% от контрактите в сегмента.  
Средни фирми - 96 бр. сключени договора, или 48%.  
Големи фирми - 30 бр. сключени договора, или 15%. фирми без регистрация в ЦПРС - 7 бр. 
сключени договора, или 3,5%.  
В сегмента доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малките и с най-
нисък процент - големите.  

❖ ВиК - 177 бр. сключени договора.  

Малки фирми - 37 бр. сключени договора, или 20,9% от контрактите в сегмента.  
Средни фирми - 105 бр. сключени договора, или 59,3%.  
Големи фирми - 24 бр. сключени договора, или 13,6%. фирми без регистрация в ЦПРС - 11 бр. 
сключени договора, или 6,2%.  
В сегмента доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки и големи.  
Данните сочат, че доминира сегментът инженерна инфраструктура, който представлява 52,7% 
от стойността на общо сключените договори, следван от ВиК с 19%, сградно строителство с 
процентен дял от 17,7% и енергийна инфраструктура с 10,6%. финансовият ресурс от 
сключените договори по обявени обществени поръчки е насочен основно към сегмента 
инженерна инфраструктура, следван от ВиК, сградно строителство и енергийна 
инфраструктура.  
Сключени договори по критерий "Възложител"  

❖ Общини - 1695 бр. сключени договора, или 76%  

от контрактите за разглеждания период, на стойност 1601 млн. лв., което е 68,9% от общата 
стойност за деветмесечието.  

❖ Министерства и агенции - 304 бр. сключени договора (13,6%) на стойност 467 млн. лв., или 

20%.  

❖ Болници - 81 бр. сключени договора (3,6%) на стойност 36 млн. лв., или 1,5% от стойността.  

❖ Комунален и обществен сектор - 98 бр. сключени договора (4,4%) на стойност 71 млн. лв., 

или 3%.  

❖ Други - 52 бр. сключени договора (2,4%) на стойност 154 млн. лв., или 6,6%.  

Най-много остават договорите с възложител общини. Това разпределение отразява профила 
на бенефициентите по отделните оперативни програми на ЕС.  
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Разпределение на фирмите по критерий "Нетни приходи от продажби и персонал"  
Малки фирми - сключени договори за 388 млн. лв., или 16,7% от стойността на контрактите през 
деветмесечието. Наблюдава се ръст от 259 млн. лв. в сравнение със същия период на 2013 г.  
Средни фирми - сключени договори за 1203 млн. лв., или 51,7%. Наблюдава се ръст от 17,8%.  
Големи фирми - сключени договори за 727 млн. лв., или 31,2%. Наблюдава се спад от 61,2%, 
или 1146 млн. лв. фирми без регистрация в ЦПРС - сключени договори за 11 млн. лв., или 0,4%. 
Отчита се спад от 88,4%, или 84 млн. лв.  
Сключените договори по обществени поръчки от консорциуми, обединения и дружества са 471 
бр., което представлява 21,1% от контрактите за деветмесечието на стойност 1367 млн. лв., 
или 58,7% от общата им стойност.  
В тях преобладават малките и средните фирми по критерий "Персонал" и "Нетни приходи от 
продажби". Разпределението е както следва: малки фирми - 160 бр., средни - 245 бр., и големи 
- 78 бр.  
Сключените договори от строителни фирми са 1759 бр., или 78,9% от контрактите за периода, 
на стойност 962 млн. лв., или от 41,3% от общата стойност на сключените договори. Нараства 
броят на сключените договори от консорциуми, обединения и дружества с 6,1% в сравнение 
със същия период на 2013 г. Стойността обаче се понижава с 36,3%.  
Обществени поръчки по критерий  
"Вид на процедурата"  
Открита процедура -1979 бр. сключени договора на стойност 2144 млн. лв.  
Договаряне без обявление - 205 бр. сключени договора на стойност 57 млн. лв.  
Договаряне с обявление - 44 бр. сключени договора на стойност 65 млн. лв.  
Ограничена процедура - няма сключени договори.  
Ускорена ограничена процедура - няма сключени договори.  
Конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка - 1 сключен договор на 
стойност 0,4 млн. лв.  
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявлението - 1 бр. на стойност 63 
млн. лв.  
Сключени договори по критерий .Източник на финансиране"  
Оперативни програми -572 бр. сключени договора на стойност 1429 млн. лв.  
Бюджет - 1658 бр. сключени договора на стойност 900 млн. лв.  
Програма за европейско териториално сътрудничество "България - Гърция 2007 - 2013" - 3 бр. 
сключени договора на стойност 11 млн. лв.  
Проект "Красива България" - 3 бр. сключени договора на стойност 0,4 млн. лв. ОП "Развитие на 
човешките ресурси" - 4 бр. сключени договора на стойност 2,5 млн. лв.  
Програма за Трансгранично сътрудничество "България - Румъния" -2 бр. сключени договора на 
стойност 2 млн. лв. фонд "Външни граници" - 3 бр. сключени договора на стойност 0,3 млн. лв.  
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" - 23 бр. сключени договора на 
стойност 8 млн. лв.  
Европейски бежански фонд - 4 бр. сключени договора на стойност 6 млн. лв.  
Програма JESSICA - 1 сключен договор на стойност 1,4 млн. лв.  
Оперативна програма "Конкурентоспособност" -9 бр. сключени договора на стойност 53 млн. 
лв.  
ПУДООС - 11 сключени договора на стойност 23 млн. лв.  
Норвежки финансов механизъм - 1 сключен договор на стойност 2 млн. лв.  
Национален доверителен екофонд - 3 бр. сключени договора на стойност 0,9 млн. лв.  
Безвъзмездно финансиране от японското правителство - няма сключени договори.  
Агенция за хора с увреждания към МТСП - няма сключени договори.  
По критерий "Брой" държавният бюджет води със 74,3%. Оперативната програма за развитие 
на селските райони има дял от 14,4%, следвана от ОП "Регионално развитие" с 5,3%, ОП 
"Околна среда" с 2,4%, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" с 1%, 
Европейския бежански фонд с 0,2% , ОП "Конкурентоспособност" с 0,4%, ОП "Транспорт" с 
0,4% и ОП "Развитие на човешките ресурси" с 0,2%, Програма за Европейско териториално 
сътрудничество "Гърция - България" с 0,1%, Програма за трансгранично сътрудничество 
"Румъния - България" с 0,1%, Национален доверителен екофонд с 0,1%, ПУДООС с 0,5% и 
ИСПА с 0,01%.  
По критерий "Стойност" държавният бюджет има дял 38,6%. Водеща е Програмата за развитие 
на селските райони с 23,1%, следвана от ОП "Околна среда" с 16,1%, ОП "Регионално 
развитие" с 9,2%, ОП "Транспорт" с 8,1%.  
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Нарушения при сключените договори, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за 
Камарата на строителите в България  
Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществена поръчка, без да са 
регистрирани в ЦПРС, са 76 бр. Отчита се ръст с 18 бр. в сравнение със същия период на 2013 
г. Може да се приеме, че по-голямата част от тези договори са за неотложни ремонти - на 
покриви, на сгради, при незначителен обем, за разрушителни работи, поддръжка и текущ 
ремонт на съществуващи горски пътища, снегопочистване.  
Продължава тенденцията на консолидация на фирмите, като средно по три влизат в състава на 
консорциумите. Голяма част от водещите фирми в тях нямат регистрация в ЦПРС. Наблюдават 
се дружества с ограничена отговорност, създадени за конкретна поръчка.  
Поръчка № 01272-20130003, възложител Столична община - район "Слатина"  
"Изпълнение на строително-монтажни работи и обзавеждане на обект "Пристройка на два 
етажа за четири групи към ОДЗ 61 "Шарено петле", УПИ II - "за ОДЗ", кв. "60", "Христо 
Смирненски - Слатина", район "Слатина", гр. София". Минимални изисквания: 1. Участникът 
трябва да е реализирал общ оборот от дейността си и специфичен оборот от строителна 
дейност общо за последните три финансови години - 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в стойности, както следва: 
общ оборот в размер не по-малко от 3 750 000 лв. (три милиона седемстотин и петдесет хиляди 
лева) без вкл. ДДС за която и да е от последните три финансови години, от които не по-малко 
от 1 250 000 лв. (един милион двеста и петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС за която и да е от 
последните три финансови години специфичен оборот от строителна дейност. 2. Участниците 
трябва да притежават валидна застраховка за "Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ 
за 2013 година. 3. Участникът следва да представи заверено копие на Удостоверението за 
регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, 
ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 
строителя, придружено от валиден талон за 2013 г. Стойност на обекта: 1 249 417,57 лв.  
Изпълнител на обекта: "ПСП-ДЪГА" ООД  
Коментар: Не са спазени изискванията, обявени в поръчката. фирмата, сключила договор, няма 
регистрация в ЦПРС.  
Поръчка № 0030-20140006, възложител Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение "Александровска"  
"Ремонт на сграда на Клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Александровска" на стойност 1 665 
237 лв. Минимални изисквания: Участниците в процедурата следва да имат достъп до 
собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за 
финансиране на предмета на обществената поръчка в размер, не по-малък от 600 000,00 
(шестстотин хиляди) лева. Участниците следва да са реализирали оборот от СМР сумарно за 
последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), не по-малко от 4 500 000 лв. (четири милиона и 
петстотин хиляди лева) без ДДС. Декларация от участника, че при подписване на договор ще 
представи нотариално заверен препис от Удостоверение за регистрация в Централния 
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или 
еквивалентно, отговарящо на предмета на поръчката.  
Минимални изисквания: Препоръки за добро изпълнение - 3 (три) броя за сгради и съоръжения 
с обществено предназначение."  
Сключен договор за изпълнение от "ДАРТС-СВЕГО" ООД. Дружеството с ограничена 
отговорност е с регистрация в Търговския регистър от 19.08.2014 г.  
Коментар: Няма регистрация в ЦПРС.  
Поръчка № 01031-20140001, възложител община Чипровци  
"Неотложни укрепителни работи и ремонтни работи по 1. Осигуряване проводимост на р. 
Мартиновска Огоста."  
Сключен договор от фирма "Черита" ООД, заличена от ЦПРС на 26.07.2013 г.  
Поръчка № 00272- 20140004, възложител община Ружинци, на стойност 158 553 лв.  
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Основен ремонт тротоарна настилка на 
територията на общ. Ружинци" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт 
на тротоарна настилка, с. Ружинци; Обособена позиция №2: Основен ремонт на тротоарна 
настилка, с. Бело поле; Обособена позиция №3: Основен ремонт на тротоарна настилка, с. 
Дреновец. Основният ремонт на тротоарната настилка включва следните видове операции: 1. 
Изваждане настилка от бетонови плочи; 2. Изваждане улични бордюри; 3. Тънки изкопи до 0,5 м 
ръчно, в земна почва с прехвърляне на 3 м хоризонтално; 4. Натоварване и превоз строителни 
отпадъци; 5. Ръчно трамбоване на алеи и площадки; 6. Настилка от бетонови плочи 40/40/5; 7. 
Доставка и полагане видими бетонови бордюри. Строително-монтажните работи (СМР), 
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предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други 
приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид 
строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, 
механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на 
строителството, както и ползване на обекта по предназначение. Минимални изисквания: 
Участникът трябва да има изпълнени през последните 5 (пет) години не по-малко от 2 (два) 
договора за строителство, сходни с предмета на поръчката. Под "строителство, сходно с 
предмета на поръчката", следва да се разбира реконструкция и/или изграждане и/или основен 
ремонт на тротоари, пътища, улици. В случай, че участникът в процедурата е обединение, това 
минимално изискване се прилага за обединението като цяло."Изпълнител: "Медих С3 Строй" 
ЕООД  
Коментар: фирмата изпълнител на обществената поръчка няма регистрация в ЦПРС. 
Изискване за такава липсва и в обявената поръчка от възложителя.  
Поръчка № 00272-20140006, възложител община Ружинци  
"Извършване на аварийно-възстановителни работи на обекти на територията на община 
Ружинци по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Избор на изпълнител за СМР на 
обект "Възстановяване покривната конструкция на храм "Св. Възнесение Господне", с. Бело 
поле"; Обособена позиция №2: "Избор на изпълнител за СМР на обект "Аварийно-
възстановителни работи на мост над р. Плешивска бара, ул. "Първа", почистване на речното 
корито, с. Плешивец"; Обособена позиция №3: "Избор на изпълнител за СМР на обект 
"Аварийновъзстановителни работи на мост над р. Гаговица, ул. "Георги Димитров", почистване 
на речното корито, с. Гюргич"; Обособена позиция №4: "Избор на изпълнител за СМР на обект 
"Аварийно - възстановителни работи на тръбен водосток на общински път VID2162/I-1, Ружинци 
-Белотинци/ с. Гюргич."  
Коментар: Сключен договор с фирма, заличена от ЦПРС на 26.07.2013 г.  
Поръчка № 02718-20140224, възложител Териториално поделение на "Социално осигуряване" 
на НОИ - Монтана  
"Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана (ремонт на 
отоплителна инсталация - подмяна на радиатори), съгласно Техническото задание (Пълно 
описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение на поръчката), приложено към 
документацията.  
Минимални изисквания: 1. Наличие на опит, свързан с предмета на поръчката -изграждане на 
отоплителни инсталации или подмяна на радиатори, част от вече изградени отоплителни 
инсталации в административни или обществени сгради; 2. Наличие на поне два изпълнени 
договора за предходните пет календарни години; 3. Наличие на поне две препоръки за добро 
изпълнение от възложители по посочените в списъка договори, от които да е видно, че 
изпълнението е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания."  
Изпълнител: "Топлофикация" АД  
Коментар: фирмата изпълнител няма регистрация в ЦПРС.  
Поръчка № 00118-20140024, възложител община Сливен  
"Разчистване на наносите и пренесени инертни материали, аварийно-възстановителни работи 
за овладяване на бедственото положение вследствие на наводнение"  
Изпълнител: СД "Симеон I& Симеонови"  
Коментар: фирмата, сключила договор по обявената обществена поръчка, няма регистрация в 
ЦПРС.  
Поръчка № 00851-20140002, възложител община Пирдоп  
Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в административната сграда на съд и прокуратурата - град Пирдоп, 
на стойност 290 138 лв."  
Изпълнител: Обединение "Пирдопстрой". Водещата фирма "Мирчеви и партньори" има дялово 
участие от 95%, без да има регистрация в ЦПРС.  
Тенденции  
Продължава практиката в консорциумите, дружествата и обединенията, сключили договор по 
изпълнение на обществена поръчка, да участват фирми с голям процент при разпределение на 
дяловете, без да са регистрирани в ЦПРС. фирмата, която има регистрация в ЦПРС, в много 
случаи е с незначително дялово участие, а основният носител на дялове не е вписан в 
Регистъра. В консорциумите има случаи, в които водещата фирма е регистрирана под код, 
некореспондиращ със строителната дейност. Продължава практиката обединенията, създадени 
за конкретната обществена поръчка, да нямат регистрация в ЦПРС.  
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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: 24.10.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/10/24/1981126/ministarat-na-otbranata-velizar-
shalamanov-ochakvame-predlozheniyata-na-klaster-nauka-inovatsii-sigurnost.html  
Брой думи: 339  
 
 
Резюме: София. Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер 
„Наука, Иновации, Сигурност“ беше подписан в зала „Тържествена“ на Министерството на 
отбраната, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На подписването присъства министърът 
на отбраната Велизар Шаламанов. В учредяването на гражданското дружество се включват 
общо 18 партньора – военноремонтните заводи с държавно участие, висшите военни училища 
и Военна академия, институти на Българската академия на науките, неправителствени 
организации. „Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е 
първата всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да 
бъде изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
 
Заглавие: Министърът на отбраната Велизар Шаламанов: Очакваме предложенията на 
Клъстер „Наука, Иновации, Сигурност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер 
„Наука, Иновации, Сигурност“ беше подписан в зала „Тържествена“ на Министерството на 
отбраната, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На подписването присъства министърът 
на отбраната Велизар Шаламанов. В учредяването на гражданското дружество се включват 
общо 18 партньора – военноремонтните заводи с държавно участие, висшите военни училища 
и Военна академия, институти на Българската академия на науките, неправителствени 
организации. „Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е 
първата всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да 
бъде изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
Създаването на Клъстер „Наука, Иновации, Сигурност“ е част от предприетите стъпки за 
ускоряване на модернизацията на въоръжените сили и преодоляване на забавянето на 
процесите по придобиване на нови отбранителни способности. Дружеството ще допринася за 
реализирането на приетата от Министерски съвет Национална програма „България в НАТО и в 
Европейската отбрана - 2020“ като стратегия за модернизация. За създаването на клъстера 
бяха проведени обсъждания с научните институти на Българската академия на науките, 
предприятия от военноремонтния комплекс, неправителствени организации. Темата беше сред 
централните и на състоялия се Индустриален форум в София на 9 и 10 октомври.  
В подкрепа на изпълнението на Националната програма, е създаването от Министерски съвет 
на позиция за национален технически експерт в Брюксел. Той ще подпомага участието на 
българската индустрия в проекти на НАТО и Европейския съюз и страни-членки на тези два 
съюза, както и участието на агенциите, заедно с нашата индустрия, в реализация на проекти за 
модернизация на сектора за сигурност.  
Министърът на отбраната Велизар Шаламанов покани партньорите в гражданското сдружение 
да направят своите предложения в областта на дейността си. Според него и досега отделни 
дружества и институти са правили предложения, но опитът показва, че те си пробиват по-
трудно път, когато зад тях стои само едно дружество или един институт.  
Друга цел на новосъздаденото гражданско дружество е изграждане и укрепване на 
взаимодействието между производствени предприятия, научноизследователски и 
неправителствени организации, чрез участие в Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност – 2014 - 2020“.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/10/24/1981126/ministarat-na-otbranata-velizar-shalamanov-ochakvame-predlozheniyata-na-klaster-nauka-inovatsii-sigurnost.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/24/1981126/ministarat-na-otbranata-velizar-shalamanov-ochakvame-predlozheniyata-na-klaster-nauka-inovatsii-sigurnost.html
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17652451  
Брой думи: 500  
 
 
Резюме: Оперативна програма “Транспорт" 2007 2013 г. се движи с добри темпове на 
изпълнение и няма опасност от загуба на средства към края на 2014 г.  
В железопътния сектор се полагат усилия за стабилизиране на БДЖ и постепенно 
реформиране на железницата. “Обсъждаме с ГД “Конкурентоспособност" на ЕК да използваме 
инициативата “Джаспърс" за разработването на програма за съживяване на БДЖ, която да е 
готова до края на 2015 г.", съобщи транспортният министър Николина Ангелкова. По думите й 
това няма да бъде поредната стратегия, а конкретен план, съгласуван с европейските 
партньори и подкрепен от тях, което ще гарантира дългосрочност и приемственост. 
 
Заглавие: Приоритети в транспорта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма “Транспорт" 2007 2013 г. се движи с добри темпове на изпълнение 
и няма опасност от загуба на средства към края на 2014 г.  
В железопътния сектор се полагат усилия за стабилизиране на БДЖ и постепенно 
реформиране на железницата. “Обсъждаме с ГД “Конкурентоспособност" на ЕК да 
използваме инициативата “Джаспърс" за разработването на програма за съживяване на БДЖ, 
която да е готова до края на 2015 г.", съобщи транспортният министър Николина Ангелкова. По 
думите й това няма да бъде поредната стратегия, а конкретен план, съгласуван с европейските 
партньори и подкрепен от тях, което ще гарантира дългосрочност и приемственост. 
Министърът представи данни, според които се засилва интересът към България като круизна 
дестинация, като се очаква в рамките на 2014 г. общо 66 круизни кораба да акостират на 
морските ни пристанища. Благодарение на това, над 66 хил. туристи ще посетят българското 
Черноморие. 
„За 9-те месеца на 2014 г., на летище София са обслужени близо 3 млн. пътници, което е с 10 
% над предходната година“, каза Николина Ангелкова при представянето на актуалните теми в 
сферата на въздушния транспорт. Представен бе напредъкът в работата по създаване на 
единна система за търсене и спасяване при авио инциденти. Благодарение на активната 
позиция на РВД, страната ни ще може да разчита на около 2 млн. лв. на година за тази дейност. 
Продължава реформата в автомобилния сектор. В нормативната уредба е предвидено при 
техническия преглед, проверката за платен данък върху превозното средство, да става по 
електронен път в реално време. От миналата година, системата е внедрена пилотно в 
Столична община. „Тази мярка вече дава резултати, като от началото на тази година приходите 
на общината са нараснали с над 7 млн. лв. в сравнение със същия период за миналата година“, 
съобщи още транспортният министър. 
Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. се движи с добри темпове на изпълнение и 
няма опасност от загуба на средства към края на 2014 г. Договорен е целият наличен ресурс и 
са разплатени повече от 2,5 млрд. лв., което е над 63% от бюджета на програмата. Резултатът 
от всичко това е видим, като благодарение на ОП „Транспорт“ в нашата страна са изградени: 
• 141 км нови автомагистрали;  
• 30,8 км нови I клас пътища;  
• Над 13 км метро линии с 13 метро станции;  
• 16 км пътища са рехабилитирани;  
• 242 км ж.п. линии са рехабилитирани. 
Продължава работата по подготовка на новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
2014 – 2020 г. Сред основните предизвикателства е приоритизирането на проектите, тъй като 
наличният ресурс е 1.9 млрд. евро, заедно с националното финансиране, а включените проекти 
в нея към месец юни тази година, възлизат на около 4 млрд. евро. „Основен приоритет е 
довършването на АМ „Струма“, но и включването в обхвата на програмата на цялата на АМ 
„Хемус“. През последните години Северна България значително изостава в своето развитие от 
Южна България, като една от основните причини за това е недостатъчно добре развитата 
инфраструктура“, посочи Николина Ангелкова и уточни, че първите преговори с Европейската 
комисия са преминали в конструктивен тон, но още много работа трябва да бъде свършена, за 
да защитим националния интерес. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17652451
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17654067  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер 
«Наука, Иновации, Сигурност“ беше подписан днес, 24 октомври, в зала «Тържествена“ на 
Министерството на отбраната. На подписването присъства министърът на отбраната Велизар 
Шаламанов.  
В учредяването на гражданското дружество се включват общо 18 партньора - 
военноремонтните заводи с държавно участие, висшите военни училища и Военна академия, 
институти на Българската академия на науките, неправителствени организации.  
«Националната програма «България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е първата 
всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде 
изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
 
 
Заглавие: Шаламанов: Очакваме предложенията на Клъстер „Наука, Иновации, 
Сигурност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер 
«Наука, Иновации, Сигурност“ беше подписан днес, 24 октомври, в зала «Тържествена“ на 
Министерството на отбраната. На подписването присъства министърът на отбраната Велизар 
Шаламанов.  
В учредяването на гражданското дружество се включват общо 18 партньора - 
военноремонтните заводи с държавно участие, висшите военни училища и Военна академия, 
институти на Българската академия на науките, неправителствени организации.  
«Националната програма «България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е първата 
всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде 
изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
Създаването на Клъстер «Наука, Иновации, Сигурност“ е част от предприетите стъпки за 
ускоряване на модернизацията на въоръжените сили и преодоляване на забавянето на 
процесите по придобиване на нови отбранителни способности. Дружеството ще допринася за 
реализирането на приетата от Министерски съвет Национална програма “България в НАТО и в 
Европейската отбрана - 2020“ като стратегия за модернизация. За създаването на клъстера 
бяха проведени обсъждания с научните институти на Българската академия на науките, 
предприятия от военноремонтния комплекс, неправителствени организации. Темата беше сред 
централните и на състоялия се Индустриален форум в София на 9 и 10 октомври.  
В подкрепа на изпълнението на Националната програма, е създаването от Министерски съвет 
на позиция за национален технически експерт в Брюксел. Той ще подпомага участието на 
българската индустрия в проекти на НАТО и Европейския съюз и страни-членки на тези два 
съюза, както и участието на агенциите, заедно с нашата индустрия, в реализация на проекти за 
модернизация на сектора за сигурност.  
Министърът на отбраната Велизар Шаламанов покани партньорите в гражданското сдружение 
да направят своите предложения в областта на дейността си. Според него и досега отделни 
дружества и институти са правили предложения, но опитът показва, че те си пробиват по-
трудно път, когато зад тях стои само едно дружество или един институт.  
Друга цел на новосъздаденото гражданско дружество е изграждане и укрепване на 
взаимодействието между производствени предприятия, научноизследователски и 
неправителствени организации, чрез участие в Оперативна програма «Иновации и 
конкурентоспособност - 2014 - 2020“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17654067
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/24/news17654456.html  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер“Наука, 
Иновации, Сигурност“беше подписан днес в зала“Тържествена“на Министерството на 
отбраната, съобщиха от МО.  
На подписването присъства служебният министър на отбраната Велизар Шаламанов. В 
учредяването на гражданското дружество се включват общо 18 партньора – военноремонтните 
заводи с държавно участие, висшите военни училища и Военна академия, институти на 
Българската академия на науките, неправителствени организации.“Националната 
програма“България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“е първата всеобхватна програма за 
модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде изпълнена, ако не се включат 
българската наука и българската индустрия“,заяви Велизар Шаламанов след подписването. 
 
Заглавие: МО подписа договор за създаване на Клъстер“Наука, Иновации, Сигурност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договор за учредяване на гражданско дружество с цел създаване на Клъстер“Наука, 
Иновации, Сигурност“беше подписан днес в зала“Тържествена“на Министерството на 
отбраната, съобщиха от МО.  
На подписването присъства служебният министър на отбраната Велизар Шаламанов. В 
учредяването на гражданското дружество се включват общо 18 партньора – военноремонтните 
заводи с държавно участие, висшите военни училища и Военна академия, институти на 
Българската академия на науките, неправителствени организации.“Националната 
програма“България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“е първата всеобхватна програма за 
модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде изпълнена, ако не се включат 
българската наука и българската индустрия“,заяви Велизар Шаламанов след подписването.  
Създаването на Клъстер“Наука, Иновации, Сигурност“е част от предприетите стъпки за 
ускоряване на модернизацията на въоръжените сили и преодоляване на забавянето на 
процесите по придобиване на нови отбранителни способности. Дружеството ще допринася за 
реализирането на приетата от Министерски съвет Национална програма“България в НАТО и в 
Европейската отбрана - 2020“като стратегия за модернизация. За създаването на клъстера 
бяха проведени обсъждания с научните институти на Българската академия на науките, 
предприятия от военноремонтния комплекс, неправителствени организации. Темата беше сред 
централните и на състоялия се Индустриален форум в София на 9 и 10 октомври.  
В подкрепа на изпълнението на Националната програма, е създаването от Министерски съвет 
на позиция за национален технически експерт в Брюксел. Той ще подпомага участието на 
българската индустрия в проекти на НАТО и Европейския съюз и страни-членки на тези два 
съюза, както и участието на агенциите, заедно с нашата индустрия, в реализация на проекти за 
модернизация на сектора за сигурност.  
Министърът на отбраната Велизар Шаламанов покани партньорите в гражданското сдружение 
да направят своите предложенияв областта на дейността си. Според него и досега отделни 
дружества и институти са правили предложения, но опитът показва, че те си пробиват по-
трудно път, когато задтях стои само едно дружество или един институт.  
Друга цел на новосъздаденото гражданско дружество е изграждане и укрепване на 
взаимодействието между производствени предприятия, научноизследователски и 
неправителствени организации, чрез участие в Оперативна програма“Иновации и 
конкурентоспособност – 2014 - 2020“. /БГНЕС  
 

http://novini.dir.bg/2014/10/24/news17654456.html
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-119886  
Брой думи: 266  
 
 
Резюме: Осемнайсет партньори – военноремонтни заводи с държавно участие, висши военни 
училища и Военна академия, институти на Българската академия на науките, неправителствени 
организации - ще участват в учредяването на клъстер „Наука, Иновации, Сигурност".  
На официалното подписване на договора присъства министърът на отбраната Велизар 
Шаламанов.  
„Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е първата 
всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде 
изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
 
 
 
Заглавие: Военните заводи влизат в клъстер за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Осемнайсет партньори – военноремонтни заводи с държавно участие, висши военни 
училища и Военна академия, институти на Българската академия на науките, неправителствени 
организации - ще участват в учредяването на клъстер „Наука, Иновации, Сигурност".  
На официалното подписване на договора присъства министърът на отбраната Велизар 
Шаламанов.  
„Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана - 2020“ е първата 
всеобхватна програма за модернизация на Българската армия, но тя не би могло да бъде 
изпълнена, ако не се включат българската наука и българската индустрия“, заяви Велизар 
Шаламанов след подписването.  
Създаването на клъстер „Наука, Иновации, Сигурност“ е част от стъпките за ускоряване на 
модернизацията на въоръжените сили  
и преодоляване на забавянето на процесите по придобиване на нови отбранителни 
способности. Темата беше сред централните и на състоялия се Индустриален форум в София 
на 9 и 10 октомври.  
В подкрепа на Националната програма е създаването от кабинета Близнашки на позиция за 
национален технически експерт в Брюксел.  
Той ще подпомага участието на българската индустрия в проекти на НАТО и Европейския съюз 
и страни-членки на тези два съюза, както и участието на агенциите, заедно с нашата индустрия, 
в реализация на проекти за модернизация на сектора за сигурност.  
Министърът на отбраната Велизар Шаламанов покани партньорите в гражданското сдружение 
да направят своите предложения в областта на дейността си. Според него и досега отделни 
дружества и институти са правили предложения, но опитът показва, че те си пробиват по-
трудно път, когато зад тях стои само едно дружество или един институт.  
Друга цел на новосъздаденото гражданско дружество е изграждане и укрепване на 
взаимодействието между производствени предприятия, научноизследователски и 
неправителствени организации, чрез участие в Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност – 2014 - 2020“.  
 

http://www.bnews.bg/article-119886
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/приоритети-в-транспорта-news58863.html  
Брой думи: 584  
 
 
Резюме: В железопътния сектор се полагат усилия за стабилизиране на БДЖ и постепенно 
реформиране на железницата. „Обсъждаме с ГД „Конкурентоспособност“ на ЕК да използваме 
инициативата „Джаспърс“ за разработването на програма за съживяване на БДЖ, която да е 
готова до края на 2015 г.“, съобщи транспортният министър Николина Ангелкова. По думите й 
това няма да бъде поредната стратегия, а конкретен план, съгласуван с европейските 
партньори и подкрепен от тях, което ще гарантира дългосрочност и приемственост.  
 
Заглавие: Приоритети в транспорта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В железопътния сектор се полагат усилия за стабилизиране на БДЖ и постепенно 
реформиране на железницата. „Обсъждаме с ГД „Конкурентоспособност“ на ЕК да 
използваме инициативата „Джаспърс“ за разработването на програма за съживяване на БДЖ, 
която да е готова до края на 2015 г.“, съобщи транспортният министър Николина Ангелкова. По 
думите й това няма да бъде поредната стратегия, а конкретен план, съгласуван с европейските 
партньори и подкрепен от тях, което ще гарантира дългосрочност и приемственост.  
Министърът представи данни, според които се засилва интересът към България като круизна 
дестинация, като се очаква в рамките на 2014 г. общо 66 круизни кораба да акостират на 
морските ни пристанища. Благодарение на това, над 66 хил. туристи ще посетят българското 
Черноморие.  
„За 9-те месеца на 2014 г., на летище София са обслужени близо 3 млн. пътници, което е с 10 
% над предходната година“, каза Николина Ангелкова при представянето на актуалните теми в 
сферата на въздушния транспорт. Представен бе напредъкът в работата по създаване на 
единна система за търсене и спасяване при авио инциденти. Благодарение на активната 
позиция на РВД, страната ни ще може да разчита на около 2 млн. лв. на година за тази дейност.  
Продължава реформата в автомобилния сектор. В нормативната уредба е предвидено при 
техническия преглед, проверката за платен данък върху превозното средство, да става по 
електронен път в реално време. От миналата година, системата е внедрена пилотно в 
Столична община. „Тази мярка вече дава резултати, като от началото на тази година приходите 
на общината са нараснали с над 7 млн. лв. в сравнение със същия период за миналата година“, 
съобщи още транспортният министър.  
Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. се движи с добри темпове на изпълнение и 
няма опасност от загуба на средства към края на 2014 г. Договорен е целият наличен ресурс и 
са разплатени повече от 2,5 млрд. лв., което е над 63% от бюджета на програмата. Резултатът 
от всичко това е видим, като благодарение на ОП „Транспорт“ в нашата страна са изградени:  
• 141 км нови автомагистрали;  
• 30,8 км нови I клас пътища;  
• Над 13 км метро линии с 13 метро станции;  
• 16 км пътища са рехабилитирани;  
• 242 км ж.п. линии са рехабилитирани.  
Продължава работата по подготовка на новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
2014 – 2020 г. Сред основните предизвикателства е приоритизирането на проектите, тъй като 
наличният ресурс е 1.9 млрд. евро, заедно с националното финансиране, а включените проекти 
в нея към месец юни тази година, възлизат на около 4 млрд. евро. „Основен приоритет е 
довършването на АМ „Струма“, но и включването в обхвата на програмата на цялата на АМ 
„Хемус“. През последните години Северна България значително изостава в своето развитие от 
Южна България, като една от основните причини за това е недостатъчно добре развитата 
инфраструктура“, посочи Николина Ангелкова и уточни, че първите преговори с Европейската 
комисия са преминали в конструктивен тон, но още много работа трябва да бъде свършена, за 
да защитим националния интерес.  
По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се планира да бъде финансирано 
проектирането на разширение на съществуващия мост на р. Дунав при Русе – Гюргево. 
Предвижда се по програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния да се 

http://www.economynews.bg/приоритети-в-транспорта-news58863.html
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финансира проектирането на два нови моста на реката при Никопол-Турну Мъгуреле и 
Силистра-Кълъраш.  
Тази информация министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Николина Ангелкова представи в рамките на научно-практическа конференция „Транспортът в 
променящия се свят – предизвикателства и решения”. Организатори на събитието са катедра 
„Икономика на транспорта“ към УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“. В дискусиите участие взеха 
представители на академичната общност, бизнеса, държавната администрация и др./ МТИТС  
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=119311  
Брой думи: 107  
 
 
Резюме: Те са нараснали с 88% през последната година и половина, сочи анализ на 
ПроКредит Банк  
 
Заглавие: Ръст на заемите за енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Те са нараснали с 88% през последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит 
Банк  
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% през 
последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит Банк.  
Близо 200 млн. лв. са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през 
последната година по Оперативна програма „Конкурентоспособност", посочва банката.  
Секторите, инвестирали най-много в оптимизиране на разходите за енергия у нас, са 
металообработването и производството на резервни части и пластмасови изделия 
(включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене. Най-
енергоемки са транспортът, услугите и домакинствата.  
За оптимизацията в производствения сектор най-голям принос имат машините с цифрово-
програмно управление и подобренията в сградите, посочва анализът.  
 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=119311
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-
2025-g.-1084359.html  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
 
Заглавие: Споразумението по JEREMIE ще продължи до края на 2025 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
 
В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на 
средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите, 
както и останали след изплащането на всички гаранции. 
Подписването на предлаганите споразумения ще доведе до непрекъсваемост, устойчивост и 
приемственост в работата на Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на 
създадените вече финансови инструменти, както и до реализирането на нови финансови 
инструменти от този тип. Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд 
ще доведе до по-големи възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него 
мултиплициращ ефект от използването на публичен ресурс по Инициативата JEREMIE в 
България. 
С друго решение правителството одобри проект на споразумение между Министерството на 
икономиката и енергетиката на България и Федералното министерство на икономиката и 
енергетиката на Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко 
ООД“. Одобрен е и проект на споразумение между МИЕ на България и „Klösters 
Beteiligungsgesellschaft mbH“, Кемпен, Германия. Разрешаването на казуса ще създаде реални 
предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за 
запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови 
инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес в България. 

http://www.b2bnews.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-2025-g.-1084359.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-2025-g.-1084359.html
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60938  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
 
 
Заглавие: Споразумението по JEREMIE ще продължи до края на 2025 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на 
средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите, 
както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Подписването на предлаганите споразумения ще доведе до непрекъсваемост, устойчивост и 
приемственост в работата на Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на 
създадените вече финансови инструменти, както и до реализирането на нови финансови 
инструменти от този тип. Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд 
ще доведе до по-големи възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него 
мултиплициращ ефект от използването на публичен ресурс по Инициативата JEREMIE в 
България.  
С друго решение правителството одобри проект на споразумение между Министерството на 
икономиката и енергетиката на България и Федералното министерство на икономиката и 
енергетиката на Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко 
ООД“. Одобрен е и проект на споразумение между МИЕ на България и „Klosters 
Beteiligungsgesellschaft mbH“, Кемпен, Германия. Разрешаването на казуса ще създаде реални 
предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за 
запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови 
инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес в България.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60938
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.stroiteli.bg  
Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2911  
Брой думи: 94  
 
 
Резюме: Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% през 
последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит Банк.  
Близо 200 млн. лв. са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през 
последната година по Оперативна програма „Конкурентоспособност", посочва банката.  
 
 
Заглавие: Ръст на заемите за енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% през 
последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит Банк.  
Близо 200 млн. лв. са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през 
последната година по Оперативна програма „Конкурентоспособност", посочва банката.  
Секторите, инвестирали най-много в оптимизиране на разходите за енергия у нас, са 
металообработването и производството на резервни части и пластмасови изделия 
(включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене. Най-
енергоемки са транспортът, услугите и домакинствата, съобщава trud.bg.  
За оптимизацията в производствения сектор най-голям принос имат машините с цифрово-
програмно управление и подобренията в сградите, посочва анализът.  
 

http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2911
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Дата: 24.10.2014  
Източник: www.b2bmedia.bg  
Връзка: http://b2bmedia.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-2025-g.-
1084359.html  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
 
 
Заглавие: Споразумението по JEREMIE ще продължи до края на 2025 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените 
инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по 
инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.  
Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 
действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на 
споразумения за изменение и допълнение на двата документа.  
 
В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на 
средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите, 
както и останали след изплащането на всички гаранции. 
Подписването на предлаганите споразумения ще доведе до непрекъсваемост, устойчивост и 
приемственост в работата на Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на 
създадените вече финансови инструменти, както и до реализирането на нови финансови 
инструменти от този тип. Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд 
ще доведе до по-големи възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него 
мултиплициращ ефект от използването на публичен ресурс по Инициативата JEREMIE в 
България. 
С друго решение правителството одобри проект на споразумение между Министерството на 
икономиката и енергетиката на България и Федералното министерство на икономиката и 
енергетиката на Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко 
ООД“. Одобрен е и проект на споразумение между МИЕ на България и „Klösters 
Beteiligungsgesellschaft mbH“, Кемпен, Германия. Разрешаването на казуса ще създаде реални 
предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за 
запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови 
инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес в България. 

 

http://b2bmedia.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-2025-g.-1084359.html
http://b2bmedia.bg/index.php/sporazumenieto-po-jeremie-shte-produlji-do-kraq-na-2025-g.-1084359.html

