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Медиен мониторинг – обобщение 

 
16.06.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 24 

 вестници, от които: 23 

 - национални 19 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания 1 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.06.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 2435  
 
 
Резюме: Председател: Преминаваме към питане от народния представител Димчо Михалевски 
относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 
2014 – 2020 г. Г-н Михалевски, имате възможността да развиете питането в рамките на 3 мин.  
Димчо Михалевски:Благодаря, г-н Председателстващ! Уважаеми г-н Министър, аз ще мина 
направо, тъй като с г-н Орешарски въведохте темата. Много важно е да разберем от вас 
документи, които се подготвят, какъв е графикът и как вървят. Първият, разбира се, най-важният е 
договорът за партньорство. Там има съставена работна група, доколкото имаме информация. И 
искам в контекста на новото, което се писа в този стратегически документ, за разлика от 
Националната стратегическа референтна рамка досега, вие го споменахте, именно условностите, 
а именно изискванията за съпътстващи реформи, подобряване на ефективността от използването 
на европейската солидарност, да ви попитам какъв е конкретния план след препоръките на ЕК по 
отношение на програмата за реформи в Република България, които съвсем наскоро получихме от 
комисията?  
 
Текст: Председател: Преминаваме към питане от народния представител Димчо Михалевски 
относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 
2014 – 2020 г. Г-н Михалевски, имате възможността да развиете питането в рамките на 3 мин.  
Димчо Михалевски: Благодаря, г-н Председателстващ! Уважаеми г-н Министър, аз ще мина 
направо, тъй като с г-н Орешарски въведохте темата. Много важно е да разберем от вас 
документи, които се подготвят, какъв е графикът и как вървят. Първият, разбира се, най-важният е 
договорът за партньорство. Там има съставена работна група, доколкото имаме информация. И 
искам в контекста на новото, което се писа в този стратегически документ, за разлика от 
Националната стратегическа референтна рамка досега, вие го споменахте, именно условностите, 
а именно изискванията за съпътстващи реформи, подобряване на ефективността от използването 
на европейската солидарност, да ви попитам какъв е конкретния план след препоръките на ЕК по 
отношение на програмата за реформи в Република България, които съвсем наскоро получихме от 
комисията? Как мислите в следващите месеци, тъй като, доколкото си спомням графикът е до 
април следващата година, да ги въведете като неотменен елемент в договора за партньорство и 
по какъв начин те ще бъдат наистина полезни тези препоръки и какви реформи планира да заложи 
правителството, за да може наистина да повишим ефективността от използването на 
европейските средства? Втората част на въпрос ми е свързана конкретно с оперативните 
програми. Споменахте вече пет. Доколкото имам информация, само по ОП "Регионално развитие" 
има започнато действие за изготвяне на социално-икономически анализ и са отправени покани 
към участниците в т.нар. тематична работна група. Доколкото имаме информация, по другите 
оперативни програми този процес не е стартирал и предвид на това, че ни остават практически не 
повече от 12 месеца, какви са конкретните графици, които вие ще наложите, за да може тези групи 
да работят и най-важното, както ние, така и цялото общество да станем част от процеса на 
обсъждане на тези така да се каже оперативни инструменти в рамките на договора за 
партньорство за следващия планов период, за да можем наистина да сме сигурни, че сме научили 
уроците от предприсъединителния период, от първия период като член на ЕС, за да може 
наистина тези средства да постигнат по-голяма ефикасност и ефективност за България? 
Благодаря!  
Председател: Г-н Министър, имате думата за отговор този път в рамките на 5 мин., тъй като се 
касае за питане.  
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Томислав Дончев: Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми дами и господа народни 
представители, уважаеми г-н Михалевски! Преди да започна с отговора на вашето питане ще ми 
позволите една волност, да внеса една корекция в това, което каза преди малко г-н Стойнев, 
коментарите и препоръките, които цитирахте, те не са на ЕК, те са писани от моя екип по повод 
анализа за напредъка по основните параметри и индикатори на Националната стратегическа 
референтна рамка. Пряко на въпроса ви. Процесът на подготовка на следващия програмен период 
включва усилия на много институции и той не може да бъде сведен само до един документ, както 
споменахте преди малко, подготовката на договора или подготовка на текстовете на оперативните 
програми. Доколкото, макар че европейското финансиране има огромна роля, огромна важност в 
инвестиционния процес и процеса на реформи в България, то не изчерпва цялото публично 
финансиране, въпреки че е една съществена част от него. Затова ние тръгваме не от техническата 
конкретика на оперативните програми, а от малко по-макро ниво. Става дума за Националната 
програма за развитие „България 2020”, като стратегически концептуален документ, който трябва 
да формира основните нужди, основните приоритети, основните цели на развитието на страната в 
средносрочен план, доколкото хоризонтът 2020 по-скоро според мен е средносрочен, отколкото 
дългосрочен план. Подготовката на документа „България 2020”, известен с това работно заглавие, 
тече повече от година. В момента бих казал, че документът се намира в зряла фаза. Лично аз 
очаквам да можем да представим последната му версия юли месец тази година. Това между 
впрочем ще бъде третото или четвъртото представяне на документа. Постарали сме се на всеки 
един етап от разработката му, още на ниво социално-икономически анализ, на ниво формулиране 
на цели и приоритети да запознаваме с него всички заинтересовани страни. В този смисъл никой 
не е работил на тъмно и по работата на документа не са ангажирани само експерти от 
администрациите. Тези усилия обаче далеч не се изчерпват само с подготовката на „България 
2020”. „България 2020” ще бъде конституцията на всички останали опити за стратегическо 
планиране и за програмиране, каквото е конкретно секторното програмиране в оперативните 
програми. Като друг конкретен принос по отношение на подготовка на текстовете на оперативните 
програми искам да спомена секторните стратегии, каквито има разработени от редица 
министерства. От особено значение е моделът, известен като „Хермин”. Съвсем скоро ще сме в 
състояние да оповестим и българското име на продукта, който мери ефекта от различните видове 
инвестиции в различни сфери по отношение на основните макроикономически показатели. Един 
изключително важен инструмент, който имаме възможността да ползваме от година. Разбира се, 
от огромно значене за качественото програмиране са междинните оценки на оперативните 
програми, както и оценката на Националната стратегическа референтна рамка, с които вече 
разполагаме. От значение също е, без да изпадам в детайли, стартиралият процес на подготовка 
на документите по закона за регионалното развитие, доколкото между всички тези усилия не би 
следвало да има противоречие, а трябва да има необходимата спойка като секторни документи, 
териториални документи. Какъв е графикът, който е заложен? Амбициите на България са към 
средата на 2013 г. да имаме зряла версия на договора за партньорство, както и на текстовете на 
оперативните програми. Този график, няма да скрия, е много амбициозен, доколкото, ще напомня, 
че ние все още нямаме приети регламенти. Очакваме с една известна доза оптимизъм да имаме 
приети регламенти към края на тази година. Доколкото не сме в състояние да си позволим само за 
няколко месеца да тече толкова тежко и важно стратегическо управление, сме започнали работа в 
аванс. Лично аз смятам, че основните параметри на регламенти, такива каквито имаме към 
момент, ще се запазят. Т.е. можем да работим в един режим на относително спокойствие. Според 
приетите едно решение и едно постановление на МС, съответно №5 и №$328, трябва да бъдат 
формирани пет работни групи. Това са за петте сигурни оперативни програми в сферата на 
транспорта, сферата околна среда, в сферата градско развитие, човешки ресурси и наследника на 
ОП „Конкурентоспособност”, която вероятно ще носи ново име „Предприемачество и иновации”. 
Тук фокусът върху наука и иновации е по-силен. Като допълнение към тези секторни работни групи 
трябва да бъдат сформирани още като минимум две. Едната ще разработва конкретни мерки в 
сферата на образованието, науката и иновациите. Тя е председателствана от министерството на 
образованието и вече е започнала своята работа. още една работна група, на която имам честта 
да бъда председател, са конкретни мерки в сферата на административната реформа и 
подобряване на качеството на публичните услуги. И една специална работна група, след дълги 
обсъждания с колегите от ЕК това ще бъде специална работна група за програмиране на мерки в 
сферата на интеграцията на етническите малцинства, последното не означава по никакъв начин, 
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че ще има подобна оперативна програма. Тя има на база текущ мониторинг и предложения да 
гарантира достатъчно наличие на интеграционни мерки във всеки финансов инструмент. 
Благодаря за вниманието!  
Председател: Г-н Михалевски, имате възможност за два допълнителни въпроса, два насочващи 
въпроса в рамките на 2 мин., да ги формулирате и зададете.  
Димчо Михалевски: Благодаря, г-н Председателстващ! Преди да ги задам, г-н Министър, аз ще 
ви бъда благодарен, ако оттук нататък, вие достатъчно материали качвате на сайта на EU funds, 
ще ви бъда благодарен да има много ясен график и покана към цялото гражданство да може да 
участва навсякъде, където е възможно в обсъждането, защото все пак работните групи наистина 
трябва да започнат да работят. И аз бих ви насърчил да не чакате регламентите, защото примерно 
2006 г. регламентите бяха приети юли месец, ако не ме лъже паметта, а дотогава, примерно ОП 
"Регионално развитие" в министерството, в което аз бях, вече беше на 16-та итерация, а общо 
итерациите бяха 19, докато бъде приета окончателно и програмата. Два въпроса. Мислите ли, 
защото още повече имате възложено от МС да правите една оценка за реформата на 
администрацията, не мислите ли, че негативните данни за развитие на регионите, особено на 
стратегическа основа през последните няколко години не е полезно да изследвате малко повече 
ресурс и отговорности да прехвърлите на регионите по отношение на някои части от оперативните 
програми? Според мене това би бил един мощен инструмент, разбира се, не безрисков, за да 
можем в крайна сметка да съживим регионите, а не да (...) администрация, а с отговорности, с 
ресурси, със задачи, които да поставим пред тях в рамките на архитектурата и йерархията на 
програмите мислите ли все пак по този въпрос? И второто нещо е, по-скоро предложение-въпрос 
към вас. Според мене за да бъдат ефективни средствата от европейските програми в следващия 
програмен период, ние трябва още отсега да планираме поне средносрочно до 2020 и публичните 
ресурси от бюджета на републиката. За съжаление, до момента ние прилагаме един модел на 
тригодишно прогнозиране на тези разходи. Аз бих ви задал въпроса, като ваше лично мнение 
разбира се и после дали бихте го поставили в МС, не е ли редно в рамките на програмирането за 
изразходване на европейските средства да помислим именно за такова средносрочно планиране 
на публичните средства и като основни, и като добавени към тях европейските, за да сме сигурни с 
какви инструменти разполагаме и какви задачи предлагаме пред нашите чуждестранна и пред 
нашата данъчна администрация, за да може да осигури и инструментално, и финансово тези 
задачи?  
Председател: Г-н Дончев, заповядайте за отговор на тези допълнителни въпроси!  
Томислав Дончев: Уважаеми г-н Михалевски, вероятно знаете, че в голямата работна група за 
разработване на договора имаме почти паритет от представители на публичните институции и 
представители на третия сектор социално-икономически партньори, НПО, които представляват 
заинтересованите страни. Такъв е форматът, който ще бъде следван от всички работни групи, 
тези, които са сформирани и тези, които не са сформирани. Това не е само да се гарантира 
максимална прозрачност и публичност, според мен в политиката трябва да бъдат (...) включително 
и от тези, които ще ги прилагат. Пряко на въпроса ви, каква трябва да е ролята на регионите, какви 
възможности имат? Вероятно като подтекста, ако не и като текст на въпроса тук стои питането 
дали България е редно да има регионални оперативни програми? Изключително спорна и 
интересна тема. Ще бъда абсолютно откровен, ще ми позволите волността в рамките на половин 
минута да направят по-скоро експертен, отколкото политически анализ. Аз също считам, че 
регионалните оперативни програми в най-голяма степен дават възможност за адресиране на 
регионалните нужди. Практиката от прилагането им показва, че обикновено тези инструменти се 
движат много бързо. Там има силен граждански натиск да се случат планираните инвестиции. За 
съжаление, точно в последната половина или една година имаме редица силни контрааргументи 
срещу съществуването на регионални оперативни програми. А и позицията на ЕК от последните 
месеци е по-скоро резервирана относно създаването на регионални оперативни програми. За това 
има две причини. Това са програмите с най-висок процент грешки, с най-голям процент нарушения 
и в момента от 150 спрени финансови инструмента от оперативни програми в държавите членки 
една голяма част са регионални оперативни програми. Какво правим ние? Доколкото аз съм 
съвършено съгласен, че се нуждаем от по-адекватна и ясна система за адресиране на 
регионалните нужди. Според мен рецептата е голям брой, голям кръг предефинирани проекти. 
Предифинираните проекти, предварително записани като приложения към съответната 
оперативна програма, дават шанс да се избегне конкурентното начало, което в момента поставя в 
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неблагоприятна ситуация редица български общини. Това е т.нар. процес на генериране на 
проекти или на проджект дженерейшън, който дефакто към момента е стартирал. Разбира се, той 
ще продължи буквално до средата на 2013 г., ако не и няколко месеца след това при изчистването 
на всички детайли като приложения по оперативните програми. Това до голяма степен ще 
минимизира или ще премахне напълно ефекта от генериране на неравенство, защото какво се 
получава в момента. Тези общински администрации, които са силни, които са подготвени, които са 
агресивни, успяват да спечелят повече проекти. По-малките, по-слабите, които имат по-малки 
възможности изостават и за съжаление, се продуцира правилото, че богатите стават по-богати, а 
понякога бедните стават по-бедни. Абсолютно съм решен на база механизма, който описах, този 
дефект да бъде предотвратен или да бъде премахнат. Към момента три оперативни програми са 
заявили твърдата позиция да има регионални звена. Лично аз съм против създаването на 18 
структури на ниво (...), т.е. на ниво региони. Според мен трябва да бъдат обединени в 6 структури, 
които да предоставят услуги на всички. И по последния въпрос. Лично за мен, следвайки най-
добрите практики от планирането, програмирането и отчитането на европейските пари, ние трябва 
да се постараем да ги прехвърляме по отношение на всички публични разходи изобщо. Да не 
коментирам, че имаме т.нар. принцип на допълняемостта, или адид аналити, където ние сме 
длъжни, следвайки изпълнението на европейските проекти да генерираме допълнително и 
национален ресурс, съжалявам, че времето е кратко. Благодаря!  
Председател: Г-н Михалевски, за отношение.  
Димчо Михалевски: Точно защото времето е кратко, г-н Министър, аз ви насърчавам да 
използвате парламента и в комисията, пък и в специални формати наистина следващите седмици 
да обсъждаме по-сериозно тези проблеми, защото аз съм съгласен с аргументите за регионалните 
програми обаче и вие също бихте се съгласили, съм сигурен, че ако пък замразим процеса на това 
ниво, никога няма да добият капацитет, сигурност и така д а се каже по-висока степен на 
безгрешност малките бенефициенти в регионите. Разбира се, това е добро, което казвате за 
дефиниране предварително на проектите, но според мен трябва да има и още една крачка за 
създаване на този капацитет. Разбира се, това не е нова тема. Аз самият като работа по 
предприсъединителните фондове съм изпитвал горчивото и сладостта на успехите на 
бенефициентите по регионите с европейски средства. Но искам да акцентирам върху нещо друго, 
от там откъдето започнах. Реформите според мен са възловият въпрос в договора за 
партньорство, защото и самото разпределение на средствата, акцентирайки най-вече върху 
Европейския фонд за регионално развитие, той акцентира там, където ще се изисква наистина да 
променим най-много неща, за да бъдат адекватни бъдещите бенефициенти в сферата на 
образованието, инвестициите и иновациите, защото там нарастването на възможните средства е 
най-голямо. Отделно трябва да споделя, че бидейки част от една делегация парламентарна на 
едно събиране в ЕП от всички страни членки, аз тогава бях доста обезпокоен от това, че ние 
трябва в следващите седмици буквално да имаме много сериозни аргументи в дебата с нашите 
колеги от страните членки, за да можем да защитим дори и този размер, който е прогнозен в 
момента от около 8,7 млрд. евро за бъдещия период. Защото без да сложим на масата какво 
точно ще правим, защо е нужно на България да си направи и какво и постигнала България със и 
без тези средства, едва ли ще успеем в разговора с европейските си колеги да постигнем добър 
резултат. Защото, с това ще завърша, в този разговор в ЕП в края на март най-много ме обезпокои 
мълчанието на големите бенефициенти. Те мълчаха, а това не е добре. Благодаря!  
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Национални печатни медии  
 
 
Дата: 16.06.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 32,33  
Брой думи: 562  
 
 
Резюме: Бойко Борисов реши да сложи ред в семейното положение на министъра за 
европейските фондове Томислав Дончев, като насрочи дата през октомври за сватбата с 
любимата жена Светлана, с която от години живеят заедно. "Това беззаконие трябва да спре", 
отсече премиерът.  
 
Заглавие: 3-4 дни трябват на Дончев за сватба  
Подзаглавие: Първо е нужно да направи предложение на Светлана  
Автор: Петя ДИКОВА  
Текст: Бойко Борисов реши да сложи ред в семейното положение на министъра за европейските 
фондове Томислав Дончев, като насрочи дата през октомври за сватбата с любимата жена 
Светлана, с която от години живеят заедно. "Това беззаконие трябва да спре", отсече премиерът.  
Самият Томислав Дончев отговори доста уклончиво, но тази идея явно не му е съвсем чужда. 
"Всъщност със Светлана трябваше да се оженим още преди 10-ина години. Аз тогава се зарекох 
повече да не се развеждам, а не да не се женя. И истината е, че не остана време."  
Според Дончев това едва ли е оправдание, но миговете спокойствие стават все по-малко. А дали 
ще има сватба - за това той още не е говорил със Светлана. "Това не е тема за разговор, а трябва 
да й направя предложение и ако тя приеме... Ако Министерският съвет вземе решение Томислав 
Дончев да не работи 3-4 дни, може и да стане. Аз не мога да правя нищо насила, дори и трудно се 
усмихвам насила, но виж тук бих се възползвал от създалата се ситуация",  
признава си министърът.  
Точно еврофондовете събрали Дончев и Светлана преди време в Габрово. Срещнали се на 
обучение за правене на проекти, като сред лекторите била и Светлана. Повече от година се  
виждали само служебно.  
Сега Дончев и дамата на сърцето му се радват на прекрасен син Алекс, който вече успешно е 
завършил първи клас.  
Между 2004 и 2010 г. двойката се е местила между Габрово и София поне 3 пъти. Светлана, която 
е софиянка, се мести при любимия в Габрово през 2003-а. След това всички заедно с Алекс отиват 
в София през 2005 г., а после през 2007-а се връщат отново в Габрово, когато избират Дончев за 
кмет.  
После обратно в София през 2010 г., когато той става министър.  
"Всички спазват принципа на мобилността, който е приоритетен за ЕС - човек да бъде там, където 
има нужда от него. Разбира се, от толкова местения Светлана трябваше непрекъснато да си 
сменя работата, което я превърна в жертва на моята мобилност", разказва Дончев. Самият  
Алекс е бил в 2 детски градини,гледан от поне 3 различни бавачки и 2 баби  
Като резултат от това е много адаптивен и склонен към приключения. Тренира жиужицу и е 
подложен на системен натиск, главно от Светлана, да напредва с немския, смее се министърът, 
Не му остава много време за семейството, признава той, но когато е с тях, им отдава цялото си 
внимание.  
Опитва се да учи сина си на най-различни неща - да конструира, на частите на самолета, за 
видовете въоръжени сили, как да се боксира, как да пали огън.  
"Понякога усещам, че му обяснявам неща, за които не съм сигурен, че трябва - да бъде поне с 
хода преди другите, да гледа напред, надалече, но и да се обръща назад... Разбира ме, съдейки 
по това как покрива различни бели".  
Вкъщи кулинарстват и двамата със Светлана по малко. "Поне един път в седмицата готвя аз. Най-
хубавото в готвенето е предусещането на удоволствието на консуматорите.  
Иначе мога да готвя всичко без баница и сладкиши", разказва министърът.  
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Планината си оставя любимото място за почивка на двамата и сега, но ходят, когато остане време. 
"След всеки преход Светлана се зарича, че повече няма да идва с мен, и обикновено след година 
го нарушава. През април в Стара планина ходихме по сняг, валя ни град, после дъжд, после бяхме 
в гръмотевична буря и тя много ми се разсърди", разказва Дончев.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Банкеръ  
Страница: 2  
Брой думи: 426  
 
 
Резюме: Решението на Министерския съвет е през следващия програмен период да има пет 
оперативни програми. Те ще са в сферата на транспорта, околната среда, градското развитие и 
човешките ресурси. Оперативната програма "Конкурентоспособност" пък ще носи ново име - 
"Предприемачество и иновации". Това съобщи в петък (15 юни) от парламентарната трибуна 
министърът по еврофондовете Томислав Дончев в отговор на въпрос от депутата Пламен 
Орешарски.  
 
Заглавие: Оставаме с пет оперативни програми след 2014-а  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Решението на Министерския съвет е през следващия програмен период да има пет 
оперативни програми. Те ще са в сферата на транспорта, околната среда, градското развитие и 
човешките ресурси. Оперативната програма "Конкурентоспособност" пък ще носи ново име - 
"Предприемачество и иновации". Това съобщи в петък (15 юни) от парламентарната трибуна 
министърът по еврофондовете Томислав Дончев в отговор на въпрос от депутата Пламен 
Орешарски.  
За тези програми вече имало сформирани работни групи, а в допълнение към тях ще работят още 
две - едната ще разработва мерки, свързани с образованието и науката, а другата - за 
административната реформа и подобряване на публичните услуги. "След дълги обсъждания с 
Европейската комисия може би ще се наложи да създадем и още една работна група, която да се 
занимава с интеграцията на етническите малцинства. Това, разбира се, не означава, че ще има 
подобна оперативна програма. Целта е да се гарантират достатъчно количество интеграционни 
мерки", поясни още Дончев.  
Регионални оперативни програми обаче няма да има, въпреки че те са много "по-бързи" и дават 
равни шансове на всички общини. За сравнение, сега по-подготвените кметства успяват да 
привлекат повече средства, докато други не взимат нищо. Получава се така, че богатите общини 
стават по-богати и обратното. "През последната година имаме доста силни контрааргументи 
срещу такива регионални програми. Европейската комисия също е резервирана към създаването 
на такива инструменти, тъй като обикновено това са програмите с най-много грешки, с най-много 
нарушения. Именно по тях най-често се спира и финансирането от Брюксел", разясни Дончев. Като 
решение на проблема министърът по еврофондовете предлага повече предварително заявени 
проекти, така че да се избегне конкурентното начало между бенефициентите.  
Общата финансова помощ, която България ще може да получи от Евросъюза за целия следващ 
програмен период, е ограничена до 2.5% от БВП, което представлява около 17.1 млрд. лева. 
Заедно с националното съфинансиране парите ще достигнат 20 млрд. лв., и то без Програмата за 
развитие на селските райони и тази за рибарството. Ако се прибавят и те, сумата става 26-27 
млрд. лева.  
Има обаче и някои условности - около 10 млрд. евро от Кохезионния фонд могат да бъдат 
прехвърлени към фонда "Свързана Европа". Евентуалното приемане на Хърватска в общността 
също ще се отрази върху разпределението на сумите. От значение е и как ще се представим в 
преговорите с ЕС през следващите седмици и дали ще успеем да защитим въпросните 17.1 млрд. 
лева.  
"Без да кажем какво точно ще правим, защо това е нужно за България и какво бихме постигнали 
със и без тези средства едва ли ще успеем да постигнем добър резултат в преговорите с 
европейските си колеги", коментира положението народният представител от БСП Димчо 
Михалевски.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Банкеръ  
Страница: 25  
Брой думи: 761  
 
 
Резюме: В пореден опит да натрупа точки пред обществото премиерът Бойко Борисов и 
следващите го министри решиха през седмицата да орежат голяма част от бонусите в 
администрацията. Така държавните служители на всички равнища вече няма да получават 
допълнително възнаграждение за работата си в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, 
работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове и други. Именно по 
тази схема чиновниците досега си докарваха хиляди левове на година. Последните разкрития за 
това дойдоха от доклад на Сметната плата за финансовото управление на концесиите в 
Министерството на околната среда и водите, за който "Банкеръ" писа подробно в своя бр. 22 от 1 
юни. От него стана ясно, че редица служители са получавали сериозни суми за участия в комисии, 
на чиито заседания понякога изобщо не са присъствали. Други пък са се включвали неправомерно 
в различни контролни органи, от което също са се облагодетелствали финансово.  
 
Заглавие: Ножица за чиновническите заплати  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: В пореден опит да натрупа точки пред обществото премиерът Бойко Борисов и следващите 
го министри решиха през седмицата да орежат голяма част от бонусите в администрацията. Така 
държавните служители на всички равнища вече няма да получават допълнително възнаграждение 
за работата си в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи 
на управление или контрол на фондове и други. Именно по тази схема чиновниците досега си 
докарваха хиляди левове на година. Последните разкрития за това дойдоха от доклад на 
Сметната плата за финансовото управление на концесиите в Министерството на околната среда и 
водите, за който "Банкеръ" писа подробно в своя бр. 22 от 1 юни. От него стана ясно, че редица 
служители са получавали сериозни суми за участия в комисии, на чиито заседания понякога 
изобщо не са присъствали. Други пък са се включвали неправомерно в различни контролни 
органи, от което също са се облагодетелствали финансово.  
Новите ограничения обаче няма да започнат да се прилагат веднага, а ще влязат в сила с 
подготвяните промени в Закона за администрацията, които се очаква да бъдат приети през есента. 
Със заключителните разпоредби на проекта за изменение на Закона за администрацията 
аналогични корекции се правят в още редица нормативи, сред които Кодексът на труда, законите 
за държавния служител, за филмовата индустрия, за закрила и развитие на културата, за 
концесиите, за обществените поръчки, за правната помощ, за ветеринарномедицинската дейност, 
за хазарта, за насърчаване на научните изследвания, за експортното застраховане, както и в 
Семейния кодекс.  
Идеята на управляващите е да се премахне възможността за получаване на възнаграждения, 
които не са обвързани с постигнати резултати. "Подобна практика не допринася за повишаване на 
ефективността на съответните дейности и крие риск от изкривяване на всеки модел на 
възнаграждения в публичния сектор. С промените ще се въведе по-прозрачен и ефикасен модел 
на заплащане и ще се създадат предпоставки за по-ефективен контрол от страна на гражданското 
общество", пише в мотивите към законопроекта.  
От своя страна финансовият министър Симеон Дянков, който е и вносител на промените, разясни, 
че "предложението на правителството е следващата стъпка в реформата, отнасяща се до 
заплащането на служителите в държавната администрация и премахването на допълнителното 
материално стимулиране от приходи от глоби, такси и имуществени санкции. Първият етап беше 
въведената през 2009 г. забрана за получаване на допълнително възнаграждение в случаите, 
когато лицата в изпълнителната власт и държавната администрация участват като представители 
на държавата или на общината в органите на управление или контрол на държавни или общински 
дружества или на юридически лица, създадени със закон".  
На практика чиновниците ще могат да получават бонуси само въз основа на приетите преди месец 
от парламента промени в Закона за държавния служител, влизащи в сила от 1 юли. Според тях 
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максималният размер на допълнителното възнаграждение е ограничен до 80% от годишната 
заплата. Общите разходи за такива бонуси в дадено ведомство обаче няма да могат да 
надхвърлят 30% от съответния фонд работна заплата. С други думи, парите ще бъдат ограничени 
и ще се дават само след атестация за добре свършена работа. Заедно с това бе въведено и 
правилото брутната заплата на държавните служители да се състои от 75% основно 
възнаграждение, която не може да се променя, и от 25 на сто допълнителни стимули за нощен и 
извънреден труд, за работа през официалните празници и т. н. По този начин максималното 
възнаграждение ще е 3500 лв., като право на него ще има само главният секретар на 
Министерския съвет, и то ако е достигнал най-големия ранг в чиновничеството. За останалите му 
колеги в министерствата и агенциите заплатата ще е съответно 3200 и 3000 лева. Шефовете на 
дирекции пък ще вземат до 2900 лв. месечно, а този на НАП - 2800 лева. Също 3000 лв. ще е 
таванът на заплатата за посланик. Главните експерти и митничарите ще се подписват срещу 1900 
лева. До 1100 лв. ще е възнаграждението за техническия персонал.  
Всички изброени ограничения няма да засегнат по никакъв начин чиновниците, които работят с 
еврофондове, и те ще продължат да получават двойни заплати. "БАНКЕРЪ" неведнъж е писал 
колко допълнителни милиони получават тези служители, без да е съвсем сигурно, че си вършат 
съвестно работата. Типичен пример е Агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия. Докато тя разпределяше парите по програмата "Конкурентоспособност", през 
последните три години работещите там са взели над 5 млн. лв. Върху заплатите си. Сериозна 
полза от работата им обаче така и не видяхме.  
Същото е в Министерството на околната среда и водите, което впрочем държи рекорда за най-
големи евробонуси. Досега екочиновниците са получили над 16 млн. лв., а предстои да вземат и 
още. В същото време оперативната програма "Околна среда", за която отговарят, е на дъното по 
изпълнение с под 13% разплатени средства.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Банкеръ, §22  
Страница: 3  
Брой думи: 812  
 
 
Резюме: Специална разпоредба за привличане на инвеститори предложи кабинетът с промени в 
Закона за българското гражданство (ЗБГ). В изготвен от правосъдното министерство проект се 
предлага чужденец да може да стане български гражданин по натурализация, ако е осъществил 
"определена инвестиция" у нас. Каква трябва да бъде инвестицията ще решават министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма и министърът на финансите в съвместна наредба.  
 
Заглавие: Коткат инвеститори с българско гражданство  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян СТОЙЧЕВ  
Текст: Специална разпоредба за привличане на инвеститори предложи кабинетът с промени в 
Закона за българското гражданство (ЗБГ). В изготвен от правосъдното министерство проект се 
предлага чужденец да може да стане български гражданин по натурализация, ако е осъществил 
"определена инвестиция" у нас. Каква трябва да бъде инвестицията ще решават министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма и министърът на финансите в съвместна наредба.  
Освен влагането на пари в родната икономика чужденецът трябва да отговаря на още три други 
условия - да е пълнолетен, да е неосъждан и не по-малко от една година преди датата на 
подаване на молбата за натурализация да е получил разрешение за постоянно или дългосрочно 
пребиваване в България.  
В мотивите към проекта се припомня, че ЗБГ беше променен преди две години, което е довело до 
увеличаване на броя на разгледаните молби и решените случаи в резултат на подобрената 
организация на работа и координация между институциите, участващи в процедурата по промяна 
на гражданството. Отчита се и ограничаване на евентуални опити за злоупотреби след отпадане 
на възможността тя да бъде движена от пълномощници на кандидатите.  
След скандалните разкрития, свързани с правомощията на президентската институция да помилва 
престъпници, да опрощава несъбираеми вземания и да дава, отнема и възстановява българско 
гражданство, подобно облекчение ще буди подозрения. То обаче е разумно, стига да бъде 
прилагано в интерес на държавата, а не за обслужване на частни интереси. Законът и сега урежда 
общо правило, с което се заобикалят общите изисквания за придобиване на българско 
гражданство по натурализация. Съгласно чл.16 от ЗБГ лице, което не е български гражданин, 
може да придобие българско гражданство, без да са налице тези условия, ако Република 
България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към държавата 
ни в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или 
спорта. В закона има и общо ограничение - чл.19 предвижда, че молбата на лице, което отговаря 
на условията за придобиване на българско гражданство по натурализация , се отхвърля, ако с 
оглед на поведението му съществуват сериозни причини да се смята, че молителят представлява 
заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната 
сигурност.  
В началото на мандата си като вицепрезидент Маргарита Попова каза, че има случаи на 
злоупотреба с правото за предоставяне на българско гражданство, тъй като самият закон дава 
възможност за това. Попова предложи дискусия за създаване на концепция за българското 
гражданство и въведе периодични отчети на съответната комисия към президентството. В края на 
миналия месец стана ясно, че с 34 указа на вицепрезидента са одобрени промени в българското 
гражданство на 4365 души, 4247 от които са придобили такова. Отказана е промяна на 316 души, 
като в 302 от тях това е станало по предложение на министъра на правосъдието Диана Ковачева, 
а в осем случая отказът е по решение на Попова въз основа на предложение от комисията. 
Вицепрезидентката заяви тогава, че трима от тези осем човека са направили дарения за по 100 
000 лева или 100 000 евро и въз основа на тях са поискали българско гражданство.  
Попова коментира отказа си в тези случаи с това, че "българското гражданство не струва 100 000 
лв., не струва пари и не може за едно направено дарение, за едно спонсорство да се получава 
българско гражданство". Тя настоя, че това трябва да става със сериозни мотиви, които да 
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обосновават изискването на закона за трайна мотивирана връзка на българския гражданин с 
българската държава. Описан беше и друг отказ - за чужд гражданин, който претендирал, че има 
големи заслуги към България в икономическата сфера, но било преценено, че те не са толкова 
големи.  
***  
Проектът предвижда и други улеснения за желаещите да придобият българско гражданство по 
натурализация. Предлага се за някои категории чужденци да отпадне изискването за отказ от 
досегашното им гражданство. Става въпрос за страни, чиито граждани поначало не напират да 
станат българи - главно жители на страни членки на Европейския съюз, на Споразумението за 
Европейското икономическо пространство или граждани на Швейцария. Същото е предвидено и за 
граждани на държави, с които България има сключени договори за взаимност. Облекчението се 
отнася и до съпрузите на български граждани. Отчита се обстоятелството, че при последващ 
евентуален развод лицето, което се е освободило от гражданството си, може да бъде изправено 
пред трудности и пречки за възстановяване на предишното си гражданство и евентуално връщане 
в родината си.  
въвежда се опростена процедура за придобиване и възстановяване на българско гражданство от 
лицата, избрали чуждо гражданство или родителите на които са избрали за тях чуждо гражданство 
по силата на двустранните международни договори между България и бившите социалистически 
страни. Практиката показва, че в резултат на допуснати от общините грешки голяма част от 
лицата, попадащи под действието на отменените конвенции и живеещи в България, са вписани в 
регистрите на населението като български граждани, издавани са им български лични документи, 
отбили са военна служба в Българската армия, но не са български граждани.  
Спрямо лицата от български произход пък отпада изискването да преминават задължително през 
интервю, но остава изпитът за установяване на владеенето на български език.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 2  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: По схема от ОП "Регионално развитие" в 4 общини ще бъдат построени жилища, 
приоритетно за хора от ромската общност. Това заяви регионалният министър Лиляна Павлова на 
конференция "Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020" 
- поглед към следващия програмен период. Приоритетно в жилищата ще се настаняват лица от 
ромски произход, но там ще могат да живеят и бездомни, малолетни родители, самотни майки, 
родители с деца с увреждания, които са социалнослаби, обясни Павлова. Общо по схемата са 
заделени 16 млн. лв.  
 
Заглавие: С европари ще строят жилища за роми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По схема от ОП "Регионално развитие" в 4 общини ще бъдат построени жилища, 
приоритетно за хора от ромската общност. Това заяви регионалният министър Лиляна Павлова на 
конференция "Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020" 
- поглед към следващия програмен период. Приоритетно в жилищата ще се настаняват лица от 
ромски произход, но там ще могат да живеят и бездомни, малолетни родители, самотни майки, 
родители с деца с увреждания, които са социалнослаби, обясни Павлова. Общо по схемата са 
заделени 16 млн. лв.  
Проектите на първите три от тях са вече одобрени. Община Видин ще получи почти 4 млн. лв., 
Девня - около 1,6 млн. лв., а Дупница - около 5 млн. лв. Община Бургас в момента преработва 
проекта си. Във Видин ще се реконструират 50 съществуващи жилища и ще се изградят 30 нови. 
Така трябва да се осигури дом за около 280 души. В Девня ще се ремонтира и реконструира 
изцяло 4-етажна сграда с 33 жилища и дом ще имат 165 души. В Дупница ще се построят 150 
жилища за 460 представители на маргинализираните групи.  
След като бъдат построени всички жилища, общините ще ги дадат под наем на хора, които 
отговарят на няколко условия: да плащат наема и сметките си, децата им да ходят на училище и 
детска градина, а те самите да участват в програмите за заетост. Няма вариант те да купуват 
жилищата си.  
11 465 прегледи и изследвания с подвижни кабинети са извършени сред ромското население в 9 
области през 2011 г., а 2300 души с установени заболявания или отклонения са насочени за 
диагностика и лечение.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 5  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Държавата в лицето на министъра за управлението на еврофондовете Томислав Дончев 
води разговори за евентуално финансиране с еврофондове след земетресението в Перник. Това 
каза главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и 
защита на населението".  
 
Заглавие: Търсят европари за Перник след земетресението  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата в лицето на министъра за управлението на еврофондовете Томислав Дончев 
води разговори за евентуално финансиране с еврофондове след земетресението в Перник. Това 
каза главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и 
защита на населението".  
За да се отпуснат средства от Европейската комисия от фонда за бедствия, то щетите трябва да 
са 0,6% от БВП. Страната обаче може да кандидатства по отделните фондове на ЕС и така да 
финансира отделни проекти. Така в момента екипът на Томислав Дончев води разговори как да се 
направи перспективна програма, която да е 1-2, може и 3 години основа за възстановяването на 
града, обясни комисар Николов.  
В наводненото село Бисер например са предвидени около 3 млн. лв. за канализация и 
инфраструктура. До края на септември за селото трябва да е готова проектна документация за 
изграждане на ВиК с европари. До момента в Бисер не е имало канализация.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 487  
 
Резюме: С прекомерни и ненужни изисквания над една трета от кандидатите в търговете за 
строителство се отстраняват от участие, за да бъдат избрани правилните фирми. Тревожното в 
случая е, че се наблюдава тенденция на ръст на залагане на дискриминационни условия от страна 
на общините. Това показва мониторингът на обществените поръчки в сектора, който се прави от 
Строителната камара всеки месец и се изпраща за сведение на Европейската комисия. Ако не се 
вземат мерки, от следващия месец ще изпращаме и конкретни случаи, каза Иван Бойков, 
изпълнителен директор на Строителната камара пред Мediapool.  
 
Заглавие: Над една трета от строителните търгове са нагласени  
Подзаглавие: С измислени сертификати се избират нашите фирми, Европейската комисия е 
сезирана за случаите  
Автор:  
Текст: С прекомерни и ненужни изисквания над една трета от кандидатите в търговете за 
строителство се отстраняват от участие, за да бъдат избрани правилните фирми. Тревожното в 
случая е, че се наблюдава тенденция на ръст на залагане на дискриминационни условия от страна 
на общините. Това показва мониторингът на обществените поръчки в сектора, който се прави от 
Строителната камара всеки месец и се изпраща за сведение на Европейската комисия. Ако не се 
вземат мерки, от следващия месец ще изпращаме и конкретни случаи, каза Иван Бойков, 
изпълнителен директор на Строителната камара пред Мediapool.  
При 35% от проведените обществени поръчки през май са били заложени дискриминационни 
условия в критериите за оценка и подбор на кандидатите и минималните изисквания за 
сертификати за качество. Спрямо април ограничителните условия в търговете се увеличават с 
11%, показва анализът на Строителната камара.  
През май обявените обществени поръчки за строителство са 188, което е с 83% повече в 
сравнение с април и 284% спрямо март. Приблизителната им обща прогнозна стойност е над 120 
млн. лв. през май, но в действителност тя е по-висока, защото при 36% от поръчките не е обявена.  
Всяка десета поръчка през май има критерий за оценка на кандидатите, който може да доведе до 
субективно оценяване на компаниите или до ограничаване на участието на малките фирми, сочат 
данните в бранша. Това става чрез залагането на прекомерни изисквания като наличие на дълъг 
списък от конкретна строителна техника с определен капацитет, удостоверения за 
правоспособност, издадени от точно определена институция, или дълъг стаж на ръководна 
позиция от 10 години, коментира Иван Бойков.  
Неадекватен бюджет за изпълнение на поръчката, недефинирани и неизмерими показатели, 
водещи до субективизъм при оценяването, в т. ч. показател "степен на разбиране на методология" 
или изисквания за оборот, надвишаващ 3 пъти прогнозната стойност на поръчката, са други 
трикове, прилагани от общините, за да изберат "нашия човек", показва още анализът на 
строителната камара.  
Другият трик, който прилагат общините, за да се избере правилната фирма, са наличие на 
различни сертификати, сред които има и такива като "международен стандарт за социална 
отговорност". Това се наблюдава при над една четвърт от поръчките (26%). Повече от три 
сертификата не е необходимо да се залагат, каза Бойков. По думите му от половин година се 
върти "черна търговия" с издаването на различни сертификати. Строителната камара е сезирала 
за това държавните институции и очаква реакция.  
Държавният бюджет остава основен източник за финансиране на строителния бранш през май. 
65% от всички поръчки са финансирани от държавния бюджет, а останалите се осигуряват от 
европейски фондове. От тях 18% са по оперативна програма "Регионално развитие", 9% по 
"Околна среда" и 6% по Програма за развитие на селските райони. Две от обявените поръчки са по 
проект "Красива България". Над една пета от поръчките в сектора (22%) се договарят без 
обявление. Тази процедура обикновено се прилага при възлагане на спешни поръчки, когато са 
настъпили събития от извънреден характер като земетресение или наводнение. Най-пресният 
пример е аварийното възлагане на ремонта на три моста за 43 млн. лв. от бюджета.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 19  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: Иде реч за краткия репортаж на Би Ти Ви за онзиденшното заседание на кабинета, от 
който видяхме каква непринудена, едва ли не патриархална атмосфера, цари в редиците на 
родните ни управници. Толкова непринудена, че без малко те да заприличат на челядта на 
чорбаджи Марко, а премиерът - на самия чорбаджи Марко или нещо подобно. (Няма да го 
сравняват я само със Стефан Стамболов, с Бисмарк или Марлон Брандо!).  
 
Заглавие: Майтапи от селски вечеринки  
Подзаглавие:  
Автор: Борис ДАНКОВ  
Текст: Иде реч за краткия репортаж на Би Ти Ви за онзиденшното заседание на кабинета, от който 
видяхме каква непринудена, едва ли не патриархална атмосфера, цари в редиците на родните ни 
управници. Толкова непринудена, че без малко те да заприличат на челядта на чорбаджи Марко, а 
премиерът - на самия чорбаджи Марко или нещо подобно. (Няма да го сравняват я само със 
Стефан Стамболов, с Бисмарк или Марлон Брандо!).  
Та след като телевизионният репортер огласи, че ще ни въведе в "светая светих" на 
правителствената кухня, видяхме и чухме как Бойко Борисов сватоса "на бърза ръка" министъра 
на европейските фондове Томислав Дончев. Томиславе, коя беше датата? - пита "на майтап" 
човекът от Банкя и след като не получи отговор от министъра продължи по-нататък сватосването, 
като насрочи "сватбата" за 14 октомври. Айе да не избързваме за септември... Деси, избери му там 
една неделя през октомври. Нали имаш календар - обърна се премиерът към своята секретарка и 
след като министърът се посконфузи, Бойко тутакси обясни на останалите "сватовници", че вече 
бил питал жената, с която Дончев живее на семейни начала, питал бил и сина му...  
Почти като хепиенд дойде краткото блиц интервю на репортера с Томислав Дончев, от което се 
разбра, че за него е много по-важно успешното усвояване на европейските фондове, отколкото 
"сватовката" на премиера (А-а-а, ами Трайчо на плажа!) В духа на "работната атмосфера" в 
кабинета кметицата Йорданка Фандъкова пък била заявила, че най-големият подарък за рождения 
ден на премиера е... новото трасе на Околовръстното. Докато Вежди Рашидов скромно бил 
обещал да му донесе от визитата си в Грузия... бутилка коняк.  
Можем да оставим настрани плоските "сватбарски" майтапи на премиера и слагачествата на 
неговите приближени, които надминават най-кичозните образци от "подаръците за другаря Тодор 
Живков". Не стои така обаче въпросът с нашего брата - колегите от уж свободните ни медии, които 
в стремежа си да угодничат и да подгъзват на управляващите, започват да губят всякаква мярка. 
Майтап бе, Уили! Де да беше работата само на майтап  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 4  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев откриха 
фабриката на южноафриканската компания ALC (Automotive Leather Company) в софийското село 
Мусачево. В нея се шият кожени салони за 5-а и 7-а серия на BMW. Инвестицията е 4 млн. евро, а 
новите работни места са 500. Освен на BMW компанията е доставчик и на Nissan, Mercedes-Benz, 
Volkswagen. Тя е проявила интерес към Мусачево заради добрата инфраструктура и близостта до 
София.  
 
Заглавие: Премиерът откри завод за кожени салони на BMW  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев откриха фабриката 
на южноафриканската компания ALC (Automotive Leather Company) в софийското село Мусачево. В 
нея се шият кожени салони за 5-а и 7-а серия на BMW. Инвестицията е 4 млн. евро, а новите 
работни места са 500. Освен на BMW компанията е доставчик и на Nissan, Mercedes-Benz, 
Volkswagen. Тя е проявила интерес към Мусачево заради добрата инфраструктура и близостта до 
София.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 6  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Когато се родил малкият Симеончо (16 юни) всички оценки на учениците в Царство 
България били повишени с една единица. Днес датата 13 юни - рождения ден на премиера Бойко 
Борисов, аха да ни върне в онези времена. Министри, областни управители, цели трудови 
колективи се надпреварваха кой какъв по-оригинален подарък да му направи. Сутринта на 
премиера започна с най-любимия - софийското "Околовръстно" завършено 3 месеца предсрочно, 
рапортува колективът на "Главболгарстрой", а Борисов усмихнат преряза лентичката на 
естакадата срещу "Икеа".  
 
Заглавие: Медийна сергия: И едно теле за премиера  
Подзаглавие: Ласкателите на премиера се надпреварваха в оригиналност за подаръците на 
рождения ден на Бойко Борисов  
Автор: Димитър ПЕЕВ  
Текст: Когато се родил малкият Симеончо (16 юни) всички оценки на учениците в Царство 
България били повишени с една единица. Днес датата 13 юни - рождения ден на премиера Бойко 
Борисов, аха да ни върне в онези времена. Министри, областни управители, цели трудови 
колективи се надпреварваха кой какъв по-оригинален подарък да му направи. Сутринта на 
премиера започна с най-любимия - софийското "Околовръстно" завършено 3 месеца предсрочно, 
рапортува колективът на "Главболгарстрой", а Борисов усмихнат преряза лентичката на 
естакадата срещу "Икеа".  
Заради церемонията и заседанието на Министерския съвет започна по-късно. Но пък там се 
изсипа целият арсенал на ласкателите. Министърът на еврофондовете му подари ножица - да 
няма засечка в основното занимание на премиера да реже лентички. Председателят на 
парламентарната група на ГЕРБ му подари по-малка ножичка. От министерството на икономиката 
се отчетоха с кирка с червена панделка - да копа първи копки на воля. "Труд" уловиха 
заместничката на Симеон Дянков да влачи чувал с тигър с купа (препратка за футболния отбор на 
Бойко Борисов "Витоша" Бистрица, по-известен като "Тигрите".) И президентът Росен Плевнелиев 
наблегна на спорта -подари на премиера протектори за краката, да не го ритали съперниците му 
по кокалчетата, и наколенки. Някой дори се представил с шлем от Формула 1 с автограф на 
Шумахер...  
От парламентарната група на ГЕРБ дошла цяла магистрала -захарна торта с маркировка, 
мантинели и валяк, дори с багериста. От Кюстендилско - цял изплетен грозд от пресни череши. А 
хасковският областен управител се беше подготвил с рисунка - "Тримата братя и златната 
ябълка". И накрая едно теле за премиера, дарено му от благодарните животновъди, на които той 
"отпушил" субсидиите от Европейския съюз.  
Медиите изляха цели страници от възторг от събитието. "24 часа" рапортува, че премиерът имал 
забележки към тортата от ГЕРБ - на магистралата трябвало да има и фигурката на строителния 
министър Лиляна Павлова. Според вестника обаче телето щяло да отиде право в Иваняне, където 
премиерът отглеждал кучетата си. "Труд" не е съгласен с това - според него телето е отишло 
направо в Банкя. И според "Преса" Станишко, така кръстили хайванчето, заминал директно за 
родния край на премиера. И "Стандарт" локализира новия дом на телето в Банкя. Дори има и 
снимка. Според вестника: "Клетката му се намирала до тази на любимото куче на премиера Борко. 
Съседи на теленцето са още няколко кокошки, черно-бял петел, както и овчарката Лора."  
Ноооо върхът в тази истерична вакханлия е заглавието на в. "Труд", което бие всички стандарти от 
времето на култа към личността. С акростих вестникът е изписал с ееей такива букви "Човекът, 
Ръководителят, Държавникът."  
Хм, абе да не би издателите му да имат някакви проблеми?  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 31,32,33  
Брой думи: 1725  
 
 
Резюме: Предприемачи от цяла България, обединявайте се. Сега имате редкият шанс да се 
преборите за ресурс, за който дори от Силициевата долина биха ви завидели - 20 млн. евро за 
поне 500 от вас, а след това, ако сте добри, може да намерите и още.  
 
Заглавие: Пари има, действайте  
Подзаглавие: Два екипа започнаха подбор на бизнес идеи. За 500 предприемачи ще има начален 
капитал от 20 млн. евро  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА, Божан ЧИПЕВ  
Текст: Предприемачи от цяла България, обединявайте се. Сега имате редкият шанс да се 
преборите за ресурс, за който дори от Силициевата долина биха ви завидели - 20 млн. евро за 
поне 500 от вас, а след това, ако сте добри, може да намерите и още.  
Ако имате идея какъв бизнес искате да започнете, в следващите редове ще ви представим една 
възможност за начало. Става въпрос за цикъла от капиталови продукти по европейската 
инициатива за подпомагане на малкия бизнес JEREMIE, който най-сетне проходи в България. За 
целта на страната й бяха нужни близо четири години. Колелото обаче най-сетне се завъртя. 
Първата му обиколка е стартът на т.нар. seed фондове и акселератори, които финансират дадена 
бизнес идея още от самия й зародиш. Двата фонда по JEREMIE - eleven и LAUCHub, вече набират 
кандидати и имат право да инвестират от 25-30 хил. евро до 200 хил. евро в проект.  
След тях пътят преминава през другите три капиталови продукта - фондът за рисков капитал 
NEVEQ II, за растеж с водещ мениджър Axxess Capital и мецанин фондът, воден от Mezzanine 
Management и Rosslyn Capital. Те обаче все още търсят допълнителното финансиране, което се 
изисква от тях, и надеждите им са до края на годината да го открият, за да могат все пак да 
започнат инвестиции.  
Всичко това заедно с идеята за технологичен парк в София трябва да преобрази 
предприемаческия облик на страната, която досега страдаше от липсата на значителен 
инвеститорски интерес към идеи с потенциал. "България може да се превърне в Силициевата 
долина на Европа", както коментира и Богомил Балкански, старши вицепрезидент в една от 
големите в глобален мащаб компании за виртуализация и облачна инфраструктура VMware, която 
междувпрочем е базирана в Силициевата долина, а има и голям офис в София.  
Първата стъпка към върха  
В оформянето на българския предприемачески клуб основна роля ще изиграят двата фонда по 
JEREMIE за seed финансиране, т.е. инвестиращи в зародиш в идея с потенциал да се превърне в 
устойчив бизнес. И най-ценното: ресурс от 20 млн. евро. Фондовете се сдобиха с мениджъри едва 
този април, но вече работят на пълна пара. От май месец насам приемат апликации за 
финансиране и две седмици преди прозорецът за кандидатстване да се затвори, вече имат над 
400 предложения.  
Първият фонд, Eleven, ръководен от Дилян Димитров, Ивайло Симов, Даниел Томов и Джон 
Брандфорд с 12 млн. евро капитал, досега има над 150 кандидатури, като ще приема още до края 
на юни. Голяма част от тях засега са за развитие на бизнес в областта на уебуслугите (виж 
графиката), поясниха от eleven. Сред идеите е и проектът за глобален бюлетин за събития 
наречен Eventyard, който наскоро спечели конкурса 3Challenge на предприемаческия клуб Start It 
Smart.  
Заради високия интерес eleven дори промениха леко процедурата си и организираха среща за 
обратна връзка с "ранните птички", които първи са кандидатствали. Като цяло обаче след края на 
прозореца за предложения екипът на фонда ще подбере около 25 отбора, които допълнително да 
се презентират на т.нар. Start-up Day. През този ден вече ще се изберат и финалистите, които да 
влязат в акселератора и да получат първоначално финансиране. Отделните екипи ще работят 
заедно под един покрив за определен период от време - в рамките на три месеца. Първоначалната 
инвестиция в даден проект ще е от 25 хил. евро срещу 8% от компанията, след което, ако 
прогресът й е добър, може да получи още до 175 хил. евро.  
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"Проектите, които имат най-голям шанс да бъдат одобрени, трябва да съдържат в себе си някаква 
визия за глобално въздействие. Ако някой търси финансиране за квартален магазин, то нашата 
програма не е правилна за него и бизнеса му - дори парите да влязат в употреба, менторството на 
Google (с които фондът си партнира - бел.ред.) няма да бъде от особена полза, нали", шеговито 
поясни Дилян Димитров от eleven.  
Другият фонд - LAUNCHub, с партньори предприемачите Любен Белов и Тодор Брешков, засега 
имат над 250 кандидатури и основна част от тях са в хай-тек сферата. По думите на Белов 
последните дни желаещите се увеличават с по десет на час, което е задминало очакванията на 
екипа. Съветът им е кандидатите да подават предложенията си възможно по-рано, а не, както 
обикновено се случва, в края на прозореца. При LAUNCHub той ще затвори на 24 юни. След това 
екипът му ще подбере 15 кандидати, които да се срещнат с 60 до 80 ментора на т.нар. дълъг 
уикенд, насрочен за 12-15 юли. Тогава екипите ще могат да рафинират идеята си и в неделя да я 
презентират пред инвестиционния комитет на фонда. На база на тези презентации ще се изберат 
8 до 10 проекта, които ще получат финансиране. Първоначалната минималната инвестиция е от 
30 хил. евро срещу 8-10% от капитала на компанията и след това според развитието на идеята ще 
се преценява дали ще има допълнителен кръг от финансиране за нея.  
"Отделно от това вече имаме 20 потенциални seed инвестиции, с които преговаряме", поясни 
Белов. Става въпрос за малко по-развити проекти, в които първоначалната инвестиция може да е 
и 200 хил. евро. "Става въпрос за компании, които вече имат някакъв прогрес в създаването на 
продукта и подобни", уточни той.  
Съответно LAUNCHub ще се фокусира и върху малко по-зрелите проекти, които могат да получат 
и по-голямо финансиране. "Затова искаме да инвестираме в компании, които имат потенциал или 
да станат регионални шампиони, или големи местни играчи, за което ще трябва и повече от 200 
хил. евро. Нашата роля е да намерим тези екипи и да ги заведем на правилното място да си 
намерят това допълнително финансиране, което ще се опитаме да направим през четирите 
акселератора, с които работим," каза още Белов.  
Освен това за разлика от eleven LAUNCHub ще остави екипите да работят независимо, т.е. самите 
те ще решават как да похарчат парите, които им се дават, както и къде и как ще работят. "За нас 
умният предприемач взима мнения, чува различни съвети, но взима самостоятелно решенията. 
Нашата роля е по-скоро да им намерим правилните контакти и да им даваме съвети и подкрепа", 
обобщи Белов.  
Затварянето на прозорците за кандидатстване сега обаче не означава, че фондовете няма повече 
да набират предложения. Напротив, процесът ще се повтаря в рамките на половин година, като 
следващите прозорци за идеи ще отворят в късната есен.  
Промяната  
Фактът, че има два seed фонда, всъщност означава, че младите екипи имат избор. Колкото повече 
опции, толкова по-добре, смята дългогодишният инвеститор и фонд мениджър Томас Хигинс. Той 
е сред пионерите, инвестирали в различни български бизнеси още в зародиш. Последните две 
години е инициатор на наградата за млади предприемачи Empower, чрез фондацията си Empower 
United. В рамките на две години с помощта на корпоративни спонсори Empower инвестира в 
няколко малки компании в страната сума от 400 хил. лв. Сега заради старта на seed фондовете 
Empower преустановява инициативата. Което обаче не означава по-малко възможности за хората 
с идеи. Акселераторите по JEREMIE имат толкова ресурс, колкото дори конкурентите им в САЩ 
трудно могат да намерят от различни рискови фондове, смята Хигинс.  
Затова е напълно естествено, че всички онези млади лица, които пълнеха залите на Empower, сега 
са се насочили към двата seed фонда. Целият им ресурс от 20 млн. евро по груба сметка може да 
стигне за финансиране на над 500 идеи, което е солиден гръб за предприемаческата екосистема в 
страната въобще. За сравнение, някои от другите големите акселератори като например Y-
Combinator в САЩ, от който са тръгнали компании като Dropbox, Scribd, Bump и други, имат 
значително по-малък ресурс и инвестират по 18-20 хил. долара.  
"Програма за seed финансиране определено може да промени правилата на играта както за 
сектора, така и въобще за българската икономика. Аз съм много оптимистично настроен, защото 
дори само няколко от проектите с такова финансиране да са успешни, ползите от тях ще имат 
значителен мултиплициращ ефект. Въобще според мен това са едни от най-вълнуващите времена 
за инвестиционната общност тук", коментира Хигинс. Да не говорим колко талантливи хора биха се 
върнали в България само заради тази идея, допълни той.  
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Нужният гръб  
За да има наистина значителен ефект от seed фондовете обаче всички проекти след него ще имат 
нужда от гръб с по-големи възможности, които да му помогнат наистина да порасне и да стане 
фактор в света на бизнеса. А това са другите три финансиращи продукта по JEREMIE с 
приблизителен общ капитал от 150 млн. евро. За разлика от seed-овете, те от почти година имат 
своите мениджъри, но имат и задължението да привлекат допълнителен капитал към 80-те млн. 
евро, осигурени от европрограмата.  
Сложната икономическа ситуация в Европа за съжаление затруднява намирането на този екстра 
ресурс. В момента и трите фонда продължават да са в процес на набиране на капитал, като 
рисковият трябва да намери допълнителни 9 млн. евро до общо 30 млн., а другите два търсят по 
30 млн. евро до финален капитал от 60 млн. евро.  
"В момента сме в процес на набиране на ресурс, който се надяваме да приключи до края на 
годината", поясни Павлин Петков, инвестиционен мениджър в Axxess Capital, който ще ръководи 
фонда "Растеж". Според него предвид обстановката извън България основният източник за 
финансиране на подобни проекти би следвало да са и местни институционални инвеститори. 
Такива може да са пенсионните фондове, на които обаче не им е позволено да инвестират в 
компании за дялово финансиране. Всъщност пенсионните фондове отдавна се надяват на повече 
възможности за вложения, но за сега без успех.  
Това мнение споделя и Павел Езекиев, управляващ партньор в рисковия фонд NEVEQ II. Той 
добавя и още една пречка пред привличането на партньори: американските инвеститори са най-
склонни да гледат към технологични инвестиции, но точно в момента Европа изглежда прекалено 
рискова. Към това може да се добави и традиционният проблем - българският пазар е прекалено 
малък и обикновено тези фондове са регионални, а не само за една страна.  
Очакванията са подобни и при mezzanine фонда - Bulgaria Mezzanine Fund, който също се надява 
наесен да е приключил разговорите за финансиране с международни институционални 
инвеститори.  
Това забавяне в стартирането на трите фонда за по-зрели компании обаче означава, че те ще са 
притиснати от времето за вложения, тъй като средствата по JEREMIE трябва да са инвестирани до 
2015 г. Това означава, че ако съберат всичките 150 млн. евро, ще имат две години да ги вложат, 
или по 70 млн. на година, което ще е сериозно предизвикателство предвид ограничението в 
размера на максималната им инвестиция в дадена компания. В най-добрия случай това може да 
означава по около 12 сделки на година. В най-лошия - фондовете въобще не се случват и 
предприемачите губят опцията да се финансират с над 100 млн. евро. А България записва 
поредната си загуба на еврофондове.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 32  
Брой думи: 506  
 
 
Резюме: - Какво е вашето участие в акселератора eleven?  
- За последните две години и половина съм участвал в основаването на 12 програми за 
ускоряване на стартъпи. Те оперират в целия свят - от Монреал до Москва, както обичам да 
казвам. Лично съм участвал в управлението на 7 от тези програми, от които са излезли 65 проекта, 
3 от които в момента се оценяват на над 1 млн. евро всеки.  
 
Заглавие: Джон Брадфърд, съосновател на акселераторите Springboard и Eleven : 
Менторството гарантира, че инвестициите са насочени в правилна посока  
Подзаглавие:  
Автор: Божан ЧИПЕВ  
Текст: - Какво е вашето участие в акселератора eleven?  
- За последните две години и половина съм участвал в основаването на 12 програми за 
ускоряване на стартъпи. Те оперират в целия свят - от Монреал до Москва, както обичам да 
казвам. Лично съм участвал в управлението на 7 от тези програми, от които са излезли 65 проекта, 
3 от които в момента се оценяват на над 1 млн. евро всеки.  
- Какъв е процентът на успеваемост при проектите, преминали през вашите програми?  
- Аз считам един проект за успешен само ако успее да продължи да набира допълнително 
финансиране, след като приключи ускоряващата програма. Ако се водим по този критерий, то 
можем да кажем, че над 50% от финансираните проекти са успешни.  
- Финансирането с рисков капитал е нещо сравнително ново за България и Източна Европа. Как 
оценявате потенциала на IT индустрията тук?  
- Над една трета от всички екипи, които са преминали през акселераторите, идват от региона. 
Работил съм с много хора от Румъния, Чехия и прибалтийските държави, за да знам колко голям е 
потенциалът на технологиите и иновациите в Източна Европа. Пазари като Полша например са 
толкова големи, че сме имали успешни проекти, които ограничават дейността си изцяло в рамките 
на държавата и не се интернационализират.  
- Вярвате ли, че някъде в Европа може да се консолидира структура, подобна на Силициевата 
долина, където инвеститори, предприемачи и програмисти да се обединят и да създадат 
технологичното ядро на континента?  
- Определено не. Неведнъж на този въпрос е отговаряно по следния начин, който аз намирам за 
изключително верен: "Европа не трябва да търси долини, а по-скоро да изгради мостове." Успехът 
на технологиите в Европа зависи от създаването на здрави връзки между държави и общества. 
Компании като Google си дават сметка за това и се опитват го постигнат точно участвайки в 
подобни акселератори в ролята на ментори.  
- Каква ще бъде ролята на менторите в програмите за финансиране?  
- Инвестициите са нужни, за да се поддържат идеите и предприемачите живи. И ако парите са 
ракетното гориво, което е необходимо една идея да достигне от точка А до точка Б, то целта на 
менторството е да гарантира, че тази точка Б е правилното място, където проектът трябва да се 
озове. Без менторството на професионалистите може да стане така, че много пари, време и 
усилия да отидат на вятъра.  
- В момента много се говори за изграждането на технологичен парк в София, който да събере на 
едно място университети, големи западни бизнеси, стартъпи и инвеститори. Какво мислите за 
един подобен проект?  
- Опитът ми показва, че при подобни начинания най-важното нещо е парите да отидат на 
правилното място. Ако държавата ще инвестира в технологии, то приоритетът не трябва да бъде 
върху издигането на инфраструктура, от която ще се облагодетелстват строителните фирми. При 
изграждането на лондонския Tech City център например, общината купи една стара сграда и 
осигури изключително ниски наеми на желаещите стартъпи. А в крайна сметка това е най-важното 
нещо за един млад и беден предприемач. Всичките му останали нужди трябва да се изчерпват с 
една кафе машина и достатъчно бърз интернет.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 33  
Брой думи: 466  
 
 
Резюме: Идеята, с която Кирил Велков, Олег Кабакчиев и Александра Николова кандидатстват за 
финансиране в акселератора eleven се нарича Eventyard и цели да се превърне в глобален 
бюлетин за събития, нощен живот, концерти и партита. Платформата, която за момента се 
развива под формата на уебсайт (www.eventyard.net), а по-късно може да се озове и в джобовете 
на потребителите под формата на мобилно приложение, позволява добавянето на заведения, 
събития и музикални изпълнители от цял свят.  
 
Заглавие: Градина за събития  
Подзаглавие: Екипът на Eventyard, спечелил конкурса 3Challenge, ще кандидатства за seed 
финансиране  
Автор: Божан ЧИПЕВ  
Текст: Идеята, с която Кирил Велков, Олег Кабакчиев и Александра Николова кандидатстват за 
финансиране в акселератора eleven се нарича Eventyard и цели да се превърне в глобален 
бюлетин за събития, нощен живот, концерти и партита. Платформата, която за момента се 
развива под формата на уебсайт (www.eventyard.net), а по-късно може да се озове и в джобовете 
на потребителите под формата на мобилно приложение, позволява добавянето на заведения, 
събития и музикални изпълнители от цял свят.  
"Идеята се роди, след като отидох в Австрия и нямах представа къде какво има. Тогава ми светна, 
че едва ли съм единствен и вероятно навсякъде по света на младите туристи им е много трудно 
да се ориентират в нощния живот, особено ако не говорят добре местния език", разказва Кирил 
Велков. Съдбовният момент идва през 2009 г., когато Велков споделя визията си с Олег Кабакчиев 
и двамата започват за първи път работа по проекта.  
Тогава все още социалната мрежа Facebook и споделените в нея събития не са добили толкова 
голяма популярност и двамата приятели от детството се захващат с изграждането на 
платформата. Дори и днес те не считат компанията на Марк Зукърбърг за конкурент, тъй като 
според тях Eventyard ще предоставя информацията по много по-различен начин. "Ние не се 
интересуваме от т.нар. социален елемент. Дори в страниците на събитията си има линк към 
съответната Facebook страница. Ако някой иска да споделя, ние ще включим функции 
потребителите да правят това. Фокусът обаче ще остане върху категоризирането и лесното 
откриване на събития", разказва Кабакчиев.  
"Във Facebook, за да разбереш за дадено парти, някой трябва да те покани, а това драстично 
ограничава сферата на хората, до които достига информацията. Нашата платформа ще заложи на 
това, всяко събитие да е видимо и достъпно за всекиго и по всяко време", допълва Александра 
Николова, която отговаря за маркетинга и популяризирането на проекта.  
Платформата ще разчита на потребителско генериране на информация, като създателите 
обещават, че процесът по индексирането на нови събития винаги ще бъде максимално отворен, 
достъпен и безплатен. До края на годината пък Eventyard ще стъпи на няколко международни 
пазара с цел глобалното популяризиране на сайта и услугата. "В момента сме се фокусирали 
върху Великобритания като най-големия пазар, който едновременно има нужда от подобна услуга 
и също така може да ни достави необходимата публичност", разкрива Николова. "Реално се 
нуждаем от това финансиране именно за реализираме плановете си за интернационализация", 
допълва тя.  
Благодарение на добре издържаната формулировка на идеята екипът на Eventyard успява да 
спечели конкурса 3Challenge на предприемаческия клуб Start It Smart към Софийския университет 
и по този начин получава възможността да кандидатства по забързана процедура за финансиране 
в акселератора eleven.  
Оттук нататък освен от финансовата подкрепа на инвеститорите екипът на Eventyard ще се 
възползва и от менторството на световни интернет и технологични светила от Google и Cisco, за 
да ошлайфа идеята си и да я реализира по възможно най-успешен начин.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 36,37  
Брой думи: 994  
 
 
Резюме: От осем години "Агрополихим" се опитва да си построи ново депо за отпадъци, за да 
може да продължи да работи. Министерството на земеделието бави даването на право на строеж. 
Миналата седмица ръководството на компанията заяви, че "Агрополихим" напуска България, че 
1100 човека ще бъдат съкратени и че не виждат смисъл да се водят инвеститор клас А. 
Министерството реагира мигновено. Още на следващия ден, по-известен като рождения ден на 
премиера, министър Мирослав Найденов подписа необходимия документ. Проблемът е решен. 
Точка.  
 
Заглавие: Общуване без химия  
Подзаглавие: Осем години чиновници блокират с бездействието си проект, без който 
"Агрополихим" не може да работи  
Автор:  
Текст: От осем години "Агрополихим" се опитва да си построи ново депо за отпадъци, за да може 
да продължи да работи. Министерството на земеделието бави даването на право на строеж. 
Миналата седмица ръководството на компанията заяви, че "Агрополихим" напуска България, че 
1100 човека ще бъдат съкратени и че не виждат смисъл да се водят инвеститор клас А. 
Министерството реагира мигновено. Още на следващия ден, по-известен като рождения ден на 
премиера, министър Мирослав Найденов подписа необходимия документ. Проблемът е решен. 
Точка.  
Така звучи накратко иначе дългата история на депото на торовия завод в Девня, приватизиран в 
края на 1999 г. Въпросът може би е приключен за "Агрополихим". Въпросите около историята 
обаче остават. Защо нещо, което би трябвало да е рутинно за администрацията, отнема години. И 
защо, ако е било толкова сложно, успява да се разреши в миг, след като нещата придобиват 
публичност и започват да излизат извън контрол. Ако голяма чуждестранна компания като 
"Агрополихим" прекарва осем години на бюрократичната въртележка, колко ли време тихо се 
въртят малките? Щеше ли проблемът изобщо да бъде решен, ако не беше фирма, в която работят 
1000 души и синдикати, готови да излязат на протест. И накрая - може ли играта на нерви от 
страна на администрацията някой път да доведе до сериозни последствия за икономиката, 
екологията и имиджа на страната.  
Няма такова депо  
"Агрополихим" се опитва да построи новото си депо за отпадъци от 2004 г. Тогава компанията 
внася документите си за придобиване на терен, който е под юрисдикцията на Министерството на 
земеделието. Старото депо се изчерпва и е опасно за употреба. Проектът за ново е за над 15 млн. 
лв. Трябва да отговаря на всички екоизисквания, да има необходимите долни и горни изолации, 
предотвратяващи замърсяване на почвата, подземните води и емисиите в атмосферата, да 
разполага с пречиствателни съоръжения. През 2006 г. Министерският съвет взима решение за 
смяна на статута на терена. От 2010 г. има издадено комплексно разрешително от 
екоминистерството. Теренът е замърсен и не представлява земеделска, горска и т.н. ценност. И не 
на последно място има европейски екоизисквания за депа, на които индустрията в страната 
трябва да отговори.  
Проектът обаче все още не е реализиран, тъй като Министерството на земеделието (иначе 
забележително бързо, когато става въпрос за промени в Закона за горите например) бави 
заповедта за учредяване на право на строеж. Компанията няколко пъти изпраща документацията 
си и няколко пъти актуализира давността на различни документи, изтичаща поради протакане. 
Назначена е и специална комисия с председател съветникът на министър Найденов Симеон 
Главчев. Комисията трябва да определи таксата, която компанията да плати, ако иска право на 
строеж, която се пресмята на база оценка на терена.  
Оценката невъзможна  
От "Агрополихим" обясняват, че според изчисленията на независимия оценител (3.34 лв. на 
квадрат), избран от Регионална дирекция по горите - Варна, компанията трябва да заплати 302 
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хил. лв. В сравнение с терени в района за аналогични цели цената била по-висока с 40%. Главчев 
обаче имал предложение цената да се увеличи на 15 евро на квадрат или таксата да скочи на 2.5 
млн. лв. По непотвърдена информация на компанията оценителят остава на своя вариант. През 
март комисията решава да не разглежда преписката, тъй като нямало инвестиционен проект. От 
компанията, а и от строителния бранш обясняват, че такъв може да се представи, след като 
инвеститорът вече има право на строеж.  
"Невъзможно е такъв инвестиционен проект да бъде съгласуван и одобрен от общинските власти. 
Тази процедура следва само след като вече има учредено право на строеж", се казва в 
хронологията на събитията, представена от фирмата до други членове на кабинета. Това 
обяснява и писмото на белгийския посланик до министър Найденов, в което се казва, че 
компанията е била поставена в ситуация - параграф 22 между регионалната дирекция по горите и 
община Девня. "Агрополихим" все пак изпраща инвестиционен план (не проект) с количествени и 
стойностни сметки.  
Следва мълчание. От компанията изпращат писма до министерството, до премиера, до министъра 
на икономиката. Накрая става ясно, че министърът отново е възложил да започне процедурата с 
аргумента, че пазарната оценка представлява голяма сложност. През юни обаче давността на 
някои документи отново изтича. Перспективата е да се започне отначало, като това може да 
доведе до поетапно затваряне на производствата на завода. Компанията реагира крайно. И 
въпросът е решен - таксата е 743 хил. лв.  
Министерство, оплетено в себе си  
Аргументите на министерството за забавянето се плъзнаха по повърхността: грижим се за 
постъпленията в бюджета и не искаме да ни обвинят в държавна помощ. Това само по себе си е 
чудесно. Теориите и аргументите на ведомството обаче показаха или неразбиране на тематиката, 
или нестиковане на версиите между отделните структури в самото министерство. Медийният 
съветник на министър Мирослав Найденов убедено заяви няколко пъти пред "Капитал", че 
причината за забавянето е, че инвеститорът сам е назначил оценителя и той е посочил ниска 
цена. Самият Найденов пък коментира пред в. "Сега": "Нямаше начин да подпиша. За 181 дка 
"Агрополихим" ми представиха оценка от независим оценител правото на строеж да струва 60 хил. 
лв."  
На въпроси на "Капитал" обаче Регионалната дирекция по горите - Варна, опроверга тезата на 
министъра си принципал (навярно без да иска), че се работи с оценки на фирмата, 
(заинтересувана страна не би и трябвало да дава официални оценки). Дирекцията признава, че 
"РДГ - Варна, е възложила изпълнението на оценката на правоспособен експерт, член на 
Камарата на независимите оценители в България". От дирекцията отказват да посочат кой е той 
конкретно, за да потърсим неутралното му мнение, но обясняват, че съгласно договора му е 
изплатена сума от 500 лв.  
"Те определят таксите, ние не можем да се пазарим. Ние или я плащаме, или не я плащаме", 
коментира Васил Александров, изпълнителен директор на "Агрополихим".  
От цялата история победители няма. Компанията загуби ценно време, все още не разполага с 
ново и модерно депо. От което губи и околната среда. Представителите на властта изглеждат все 
по-абсурдно, решавайки по рицарски рутинни проблеми. Но най-голямото поражение е по линия на 
имиджа на страната. И без да се стига до реално спиране на мощности, крайните заявки на чужд 
голям инвеститор за емигриране са лош сигнал за тези, които могат да дойдат.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 48  
Брой думи: 1328  
 
 
Резюме: Богомил Балкански е старши вицепрезидент "Продукти за облачна инфраструктура" във 
VMware. Присъединява към компанията през 2005 г. В момента ръководи организацията по 
управление на продуктите и продуктовия маркетинг в сферата на виртуализацията и облачната 
инфраструктура, включително VMware vSphere - основната платформа за виртуализация и 
облачна инфраструктура.  
 
Заглавие: Богомил Балкански, вицепрезидент на VMWare: България може да е Силициевата 
долина на Европа  
Подзаглавие:  
Автор: Божан ЧИПЕВ  
Текст: Богомил Балкански е старши вицепрезидент "Продукти за облачна инфраструктура" във 
VMware. Присъединява към компанията през 2005 г. В момента ръководи организацията по 
управление на продуктите и продуктовия маркетинг в сферата на виртуализацията и облачната 
инфраструктура, включително VMware vSphere - основната платформа за виртуализация и 
облачна инфраструктура.  
Преди VMware е бил мениджър на екип в звеното за интеграция на клиентските данни в Siebel 
Systems. Там има ключова роля за придобиването на водещ пазарен дял от страна на компанията 
и реализирането на повече от 75 милиона долара приходи в рамките на три години.  
Преди това работи като мениджър продукти в CrossWeave, където се фокусира върху дефиниране 
на сложна платформа за приложения.  
Балкански стартира кариерата си като управленски консултант към McKinsey & Company. Има 
бакалавърска степен по математика от Университета в Корнел и магистърска степен по бизнес 
администрация от "Станфорд".  
- Как се справя отделът за изследователска и развойна дейност на VMWare, откакто се премести в 
София преди 7 години?  
- R&D звеното ни в София е третото най-голямо в световен мащаб. От всички офиси извън 
централата на компанията в Пало Алто, които се занимават с такава дейност, този в София се 
ползва с най-добра репутация. В общи линии той е най-развитата ни локация за научна дейност.  
Това се дължи на няколко фактора. Звеното съществува от 7 години като част от VMWare. Тимът, 
който ръководи дейността тук, обаче дойде като сработен екип. Той съществува от времето, преди 
да бъде придобит от компанията. Едно от най-важните неща за успеха на една R&D група е 
наличието на сплотена група хора, която може да работи заедно.  
На второ място, ръководството на офиса ни в България още навремето имаше целенасочена 
политика да изработи визия, идентичност и стратегия за развитие на дейността си.  
Това, което се случва при много технологични компании, е различни, много малки екипи да 
работят с колегите си в Америка. Това не позволява на въпросните фирми да развиват 
международния си талант. Точно затова тук, в България, много целенасочено политиката беше да 
се фокусираме върху развитието на цели продукти - вместо отбори от по двама-трима инженери 
да работят върху 30-40 различни проекта всеки, ние се фокусирахме върху малко на брой големи 
проекти. Така да има критична маса от хора, които да работят върху нещо конкретно, което им 
позволява да видят как се прави един продукт от началото до края.  
Тази политика даде резултати. Затова и имаме големи планове да развиваме агресивно R&D 
звеното в София. Единственото нещо, което засега ни спира, е ограниченият брой компетентни 
български кадри, които можем да назначим.  
- Кое е по-големият проблем - това, че от университетите не излизат достатъчен брой компютърни 
специалисти, или че на българските програмисти им липсват конкретни знания и умения?  
- Първото ми впечатление е, че няма достатъчно хора. В крайна сметка България е страна със 7 
млн. души население. Има едва четири технически университета със сериозни програми по 
компютърни науки. Така че броят на хората, които завършват с такива дипломи, е ограничен.  
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От техническа гледна точка студентите излизат сравнително добре подготвени от университетите. 
Но това, което им липсва, и върху което най-сериозно наблягаме, след като наемем нови кадри, е 
способността да се работи в екип. Част от това са и чисто комуникационните, езиковите и бизнес 
познания и умения. Тези неща са изключително важни при работа на английски с хора от цял свят 
- било то в Пало Алто или в Пекин. Точно затова и сме разговаряли с университетите за нуждата 
да се наблегне по-сериозно върху т.нар soft skills като част от техническото образование.  
Що се отнася до наличието на технически талант - България е лимитиран пазар. Това ни 
принуждава да отворим вратите си малко по-широко. В момента българският офис на VMWare 
наема хора от Европа, които се местят в България. Вече имаме служители от Испания и Гърция. 
Има дори един човек от Израел, който се съгласи да се премести в България, за да работи за 
VMWare. По този начин чисто стратегически ние се позиционираме не само като български, а като 
европейски клон на компанията.  
Тази практика може да бъде доразвита с помощта на държавата, а именно да се отворят вратите и 
към други локации чрез "сини карти" (разрешения за работа на висококвалифицирани 
специалисти). Това дава възможност да се привлича талант например от Русия, Украйна и други 
държави, където има изобилие на технически талант.  
- За тази липса на местен български талант със сигурност допринася и тенденцията най-кадърните 
млади кадри да търсят кариерно развитие в чужбина. Вие сте един пример за успял българин в 
САЩ. Какво бихте посъветвали българските програмисти и предприемачи - да се развиват у нас 
или да търсят успех навън?  
- Честно казано, в момента новото поколение от IT специалисти гледа на това чисто от гледна 
точка къде има по-добри професионални перспективи. Не го прави просто за да живее в чужбина.  
Според мен е много радващо, че в България има отлични професионални възможности в IT 
индустрията благодарение на водещи фирми, като VMWare, SAP и Microsoft например. Това от 
своя страна е и доказателство колко кадърни са българските компютърни специалисти.  
Освен големите технологични фирми много голям интерес за младите хора представлява и 
зараждането на нови стартиращи компании. Така че, честно казано, не бих се учудил, ако в 
европейски мащаб България се оформи като един вид Силициева долина след няколко години, 
също както Израел процъфтя в сферата на технологиите.  
- Какъв стимул имат големите западни компании да пренасят дейността си в България, при 
положение че има такъв недостиг на специалисти?  
- Определено българското IT има голям потенциал. С времето се наблюдава създаването на една 
позитивна спирала - колкото повече големи компании стъпват в България, толкова по-голям 
интерес има сред младите хора да се занимават с подобна дейност, било то като служители или 
като независими технологични предприемачи със собствени стартъпи.  
В крайна сметка софтуерната индустрия се движи единствено от интелектуалната собственост и, 
честно казано, единственият "рядък ресурс" са хората. Точно затова основният стимул на 
големите компании да местят изследователските си отдели по света е търсенето на кадърни хора. 
Това е много, много по-важно от снижаването на разходи и по-евтината работна ръка.  
- Казахте, че българското IT разполага с потенциал да оформи нещо подобно на Силициева 
долина. Как би спомогнало осъществяването на проекта за технопарк в София и какво ще бъде 
участието на VMWare в тази инициатива?  
- Ангажирането на правителството и държавата с подобна активна политика за насърчаване на 
индустрията е наистина позитивно. Според мен това е абсолютно правилна насока за развитие. 
Ако искаме жизненият стандарт в България да продължава да се повишава, според мен 
информационните технологии са едно от малкото неща, в които си заслужава да се инвестира.  
От гледна точка на VMWare ние бихме подпомогнали с каквото можем тази инициатива. Самата 
идея е още в много ранен етап на развитие. Има много неща, които тепърва трябва да се 
изясняват, но този модел на затваряне на кръга от университетски и научни проучвания и 
превръщането им в продукти от страна на бизнеса би подобрил многократно продуктивността на 
България в технологичната индустрия. В момента сме във фаза на разговори със съветника на 
президента Евгени Ангелов. Избистряме идеите около това как можем да си сътрудничим по-тясно 
с университетите най-малкото за да преодолеем пропуските в комуникационните и бизнес 
уменията на младите кадри.  
Погледнато по-глобално обаче, осъществяването на технопарка би помогнало за създаването на 
т.нар. екосистема, която е необходима за развитието на IT индустрията и за привличането на 
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рисков капитал, който е необходим за реализирането на чисто български проект и стартиращи 
компании. Освен финансиране на младите български компании ще им е необходима и подкрепа в 
продажбите и маркетинга. Защото едно е да имаш технологична идея, друго е да знаеш как да 
сложиш този продукт в ръцете на клиентите. Подобна експертиза със сигурност ще може много по-
лесно да се намери в рамките на един IT парк.  
Това, което VMWare като компания би спечелила от осъществяването на проекта, е цялостното 
създаване на по-успешна IT индустрия в България. Резултатът би бил привличането на повече 
млади хора, които да следват компютърни науки в университетите, а това в крайна сметка ще ни 
помогне да наемаме по-лесно нови кадри и съответно да развиваме българския си офис.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 2  
Брой думи: 93  
 
 
Резюме: Таван на пропорционалните такси по изпълнителните дела на длъжници наложиха 
депутатите. Това гласи една от промените в Гражданско-процесуалния кодекс, които Народното 
събрание прие на второ четене вчера. Освен ограничаването на тези такси няма да се събират 
налози и за извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение, решиха 
депутатите. Наред с това търговете, които съдебните изпълнители трябва да правят на 
конфискувано имущество, ще имат по-прозрачни процедури, тъй като обявления за тях ще се 
публикуват не само на конкретния адрес, а и на информационно табло в общината, а също и в 
интернет.  
 
Заглавие: Депутатите намалиха таксите за длъжниците  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Таван на пропорционалните такси по изпълнителните дела на длъжници наложиха 
депутатите. Това гласи една от промените в Гражданско-процесуалния кодекс, които Народното 
събрание прие на второ четене вчера. Освен ограничаването на тези такси няма да се събират 
налози и за извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение, решиха 
депутатите. Наред с това търговете, които съдебните изпълнители трябва да правят на 
конфискувано имущество, ще имат по-прозрачни процедури, тъй като обявления за тях ще се 
публикуват не само на конкретния адрес, а и на информационно табло в общината, а също и в 
интернет.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 5  
Брой думи: 127  
 
 
Резюме: Всяка трета фирма отпада при конкурсите за избор на изпълнител на обществена 
поръчка, обявени от общини, заради прекомерни и ненужни изисквания.  
 
Заглавие: Всяко трето дружество отпада от конкурсите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всяка трета фирма отпада при конкурсите за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
обявени от общини, заради прекомерни и ненужни изисквания.  
Това показва мониторингът на обществените поръчки в сектора, който се прави от строителната 
камара всеки месец и се изпраща за сведение на Европейската комисия.  
Става въпрос за изисквания, свързани с наличие на дълъг списък от конкретна строителна техника 
с определен капацитет. Неадекватен бюджет за изпълнение на поръчката или изисквания за 
оборот, надвишаващ 3 пъти прогнозната стойност на поръчката, са други трикове, прилагани от 
общините, за да изберат определена фирма.  
Анализът на строителната камара сочи, че при 35% от проведените обществени поръчки през май 
са били заложени дискриминационни условия в критериите за оценка и подбор на кандидатите. 
Спрямо април ограничителните условия в търговете се увеличават с 11%.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. България днес  
Страница: 7  
Брой думи: 65  
 
 
Резюме: В сектор водоснабдяване и канализация и пречистване на отпадни води община Бургас 
ще реализира проекти на стойност 120 млн. лева. 80% от тези средства са от Европейския съюз, 
останалата част са национално съфинансиране и една малка част плаща общината. "Това е 
доказателство, че когато общините работят добре, средствата по еврофондовете могат да се 
усвояват добре", каза вчера министърът на околната среда и водите Нона Караджова.  
 
Заглавие: Обновяват каналите в Бургас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В сектор водоснабдяване и канализация и пречистване на отпадни води община Бургас ще 
реализира проекти на стойност 120 млн. лева. 80% от тези средства са от Европейския съюз, 
останалата част са национално съфинансиране и една малка част плаща общината. "Това е 
доказателство, че когато общините работят добре, средствата по еврофондовете могат да се 
усвояват добре", каза вчера министърът на околната среда и водите Нона Караджова.  
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Дата: 16.06.2012  
Източник: в. Преса  
Страница: 13  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Заетостта в България е намаляла с 0,6% през първото тримесечие на годината в 
сравнение с периода октомври-декември 2011 г. На годишна база намалението е с 1,6%, съобщи 
европейската служба Евростат.  
 
Заглавие: Заетостта падна с 1,6%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заетостта в България е намаляла с 0,6% през първото тримесечие на годината в сравнение 
с периода октомври-декември 2011 г. На годишна база намалението е с 1,6%, съобщи 
европейската служба Евростат.  
За сравнение в ЕС-27 заетостта е останала без промяна през първото тримесечие на 2012 г. 
спрямо последното тримесечие на м.г., а на годишна база се е понижила с 0,1%. В еврозоната 
спадът за година е 0,5%.  
Началната дата за започване на работа е 2 юли. Одобрените водопроводчици ще бъдат 
назначени на постоянни трудови договори на 40-часова работна седмица. Работодателят ще им 
помогне при намирането на жилище и ще поема транспортните разходи при пътуването за 
предоставяне на услугите в съответните държави.  
Шанс за работа в чужбина -този път в Западна Швеция, имат и спецове по печене на пици. В 
момента е актуална оферта за там, като заплатата е 12,23 евро на час. В задълженията влизат 
също така миенето и чистенето. От кандидатите се изискват познания по английски, а владеене на 
шведски е предимство.  
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Регионални печатни медии 
 
Дата: 14.06.2012  
Източник: в. Бургас днес и утре  
Страница: 5  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Така, както съм обещал, до края на годината общото усвояване на европейските пари ще 
отиде някъде към 40-45%, а до края на мандата някъде към 80%. Това каза премиерът Бойко 
Борисов, който връчи договори по програмата за развитие на селските райони, предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Борисов: 40-45% ще е усвояването на евросредствата до края на 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Така, както съм обещал, до края на годината общото усвояване на европейските пари ще 
отиде някъде към 40-45%, а до края на мандата някъде към 80%. Това каза премиерът Бойко 
Борисов, който връчи договори по програмата за развитие на селските райони, предаде БГНЕС.  
19-те договора са на обща стойност 67 млн. лева. Те се сключват от местни инициативни групи, 
които обединяват всички публични, частни и граждански организации, действащи на дадена 
територия. Така договорите, които се сключват са с групи от Сандански, Костенец, Средец, 
Сливница - Драгоман, Елхово, Кнежа, Берковица - Годеч и др. Групите обхващат 570 населени 
места с 370 000 души население. В тях са заложени дейности като реконструкция на пътища и ВиК 
мрежа, обновяване на обществени сгради и площади, детски площадки, социални домове и др. 
Общо с такива групи са подписани 35 договора до момента на стойност 128 млн. лева по 
програмата. Обхванатото население е над 800 000 души. Първите 16 договора са подписани 
миналата есен и са на стойност 61 млн. лева.  
Договорните средства по Програмата за развитие на селските райони към 28 май са 3,3 млрд. 
лева или 53,5% от целия бюджет на програмата. Раздадените средства са за 2 млрд. лева или 
31,5% от целия бюджет на програмата.  
14.06.2012 г.  
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Дата: 15.06.2012  
Източник: в. Народно дело, Варна  
Страница: 5  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Община Долни чифлик търси трайно решение на проблема с наводненията в три села 
при силни дъждове и обилни снеготопения. Това ще стане благодарение на спечелен проект по 
оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. на обща стойност 995 817,50 лв. 
Съфинансирането от ЕфРР е 846 444 лв., а общината ще участва с 497 991 лв.  
 
Заглавие: В Долни чифлик борят наводнения с европроект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Община Долни чифлик търси трайно решение на проблема с наводненията в три села при 
силни дъждове и обилни снеготопения. Това ще стане благодарение на спечелен проект по 
оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. на обща стойност 995 817,50 лв. 
Съфинансирането от ЕфРР е 846 444 лв., а общината ще участва с 497 991 лв.  
При реализацията на проекта ще бъдат създадени нови 25 работни места. Предстои процедура по 
избор на изпълнител и строителен надзор.  
Проектът "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на 
наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живеещите в населените места на община 
Долни чифлик" ще се реализира в продължение на 20 месеца.  
За него общината е сключила договор с МРРБ и той ще бъде осъществен в селата Старо Оряхово, 
Горен чифлик и Нова Шипка.  
Целите на проекта, който бе представен пред журналисти, са предотвратяване на рисковете от 
наводнения и свлачищни процеси, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за 
човешкото здраве за 4498 жители на трите села чрез почистване на речни корита и дерета с 
дължина 2085 м и изграждане на 75 м предпазни съоръжения.  
15.06.2012  
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Дата: 14.06.2012  
Източник: в. Черноморски фар, Бургас  
Страница: 13  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Даваме възможност на местните инициативни групи да покажат, че наистина са 
инициативни и могат да усвоят прозрачно средствата от 67 милиона лева, обяви земеделският 
министър Мирослав Найденов на официалната церемония по подписване на 19 договора по 
Програмата за развитие на селските райони, с което бюджетът на мярката ЛИДЕР е договорен 
100%.  
 
Заглавие: Дават 67 млн. лв. на селата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Даваме възможност на местните инициативни групи да покажат, че наистина са 
инициативни и могат да усвоят прозрачно средствата от 67 милиона лева, обяви земеделският 
министър Мирослав Найденов на официалната церемония по подписване на 19 договора по 
Програмата за развитие на селските райони, с което бюджетът на мярката ЛИДЕР е договорен 
100%.  
С евросредствата ще бъдат реализирани приоритетите в развитието на 570 малки населени места 
у нас. Сред заложените дейности са реконструкцията на пътната и ВиК мрежа, обновяването на 
обществени сгради и площади, изграждането на детски площадки и социални домове, 
създаването на малки предприятия, модернизирането на земеделските стопанства и развитието 
на селския туризъм и традиционните занаяти.  
"Това са пари, които малките населени места могат веднага да почувстват. Ако си проведете 
прозрачно процедурите, до няколко месеца може да започне реалното строителство", призова 
министър-председателят Бойко Борисов.  
Местните инициативни групи са съставени от публични, частни и граждански организации. На 
базата на партньорството те са взели решения за най-важните приоритети в развитието на 
областта и за проектите, чрез които те ще се осъществят. Първите 16 договора с местни 
инициативни групи бяха подписани миналата есен и са на стойност 61 млн. лв.  
14.06.2012 г.  
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Дата: 14.06.2012  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 8  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Областният информационен център в Плевен беше посетен миналата седмица от 
министъра по управление на средства от Европейския съюз Томислав Дончев и Реналдо 
Мендметс, началник на отдел "България" в Генерална дирекция "Регионална политика" на 
Европейската комисия. Те бяха придружени от кмета на община Плевен проф. д-р Димитър 
Стойков, от областния управител Иван Новкиришки, както и от представители на министерства и 
управляващи органи на някои от оперативните програми.  
 
Заглавие: Министър Дончев и Реналдо Мендметс похвалиха работата на ОИЦ в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор: Величка БОЖИКОВА  
Текст: Областният информационен център в Плевен беше посетен миналата седмица от 
министъра по управление на средства от Европейския съюз Томислав Дончев и Реналдо 
Мендметс, началник на отдел "България" в Генерална дирекция "Регионална политика" на 
Европейската комисия. Те бяха придружени от кмета на община Плевен проф. д-р Димитър 
Стойков, от областния управител Иван Новкиришки, както и от представители на министерства и 
управляващи органи на някои от оперативните програми.  
В разговора си с управителя на центъра Йонка Янакиева Реналдо Мендметс изрази задоволството 
си от досегашното представяне на Областния информационен център. Той беше информиран за 
различните инициативи и нови идеи, които Центърът изпълнява с цел популяризиране 
Кохезионната политика на Европейския съюз във всички единадесет общини от областта.  
Министър Дончев обяви, че ще проведе информационен ден на отворените врати в ОИЦ - Плевен, 
на който той лично ще дава информация на бенефициентите за възможностите за финансиране 
по СКФ.  
Припомням, че Областният информационен център в Плевен е част от мрежата от 27 областни 
информационни центъра, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.  
14.06.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания 
 
Дата: 15.06.2012  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/06/15/1847011_pari_ima_deistvaite/  
Брой думи: 1014  
 
 
Резюме: Предприемачи от цяла България, обединявайте се. Сега имате редкият шанс да се 
преборите за ресурс, за който дори от Силициевата долина биха ви завидели - 20 млн. евро за 
поне 500 от вас, а след това, ако сте добри, може да намерите и още.  
 
Заглавие: Пари има, действайте  
Подзаглавие: Два екипа започнаха подбор на бизнес идеи. За 500 предприемачи ще има начален 
капитал от 20 млн. евро  
Автор: Татяна Пунчева-Василева  
Текст: Предприемачи от цяла България, обединявайте се. Сега имате редкият шанс да се 
преборите за ресурс, за който дори от Силициевата долина биха ви завидели - 20 млн. евро за 
поне 500 от вас, а след това, ако сте добри, може да намерите и още.  
Ако имате идея какъв бизнес искате да започнете, в следващите редове ще ви представим една 
възможност за начало. Става въпрос за цикъла от капиталови продукти по европейската 
инициатива за подпомагане на малкия бизнес JEREMIE, който най-сетне проходи в България. За 
целта на страната й бяха нужни близо четири години. Колелото обаче най-сетне се завъртя. 
Първата му обиколка е стартът на т.нар. seed фондове и акселератори, които финансират дадена 
бизнес идея още от самия й зародиш. Двата фонда по JEREMIE - eleven и LAUCHub, вече набират 
кандидати и имат право да инвестират от 25-30 хил. евро до 200 хил. евро в проект.  
След тях пътят преминава през другите три капиталови продукта - фондът за рисков капитал 
NEVEQ II, за растеж с водещ мениджър Axxess Capital и мецанин фондът, воден от Mezzanine 
Management и Rosslyn Capital. Те обаче все още търсят допълнителното финансиране, което се 
изисква от тях, и надеждите им са до края на годината да го открият, за да могат все пак да 
започнат инвестиции.  
Всичко това заедно с идеята за технологичен парк в София трябва да преобрази 
предприемаческия облик на страната, която досега страдаше от липсата на значителен 
инвеститорски интерес към идеи с потенциал. "България може да се превърне в Силициевата 
долина на Европа", както коментира и Богомил Балкански, старши вицепрезидент в една от 
големите в глобален мащаб компании за виртуализация и облачна инфраструктура VMware, която 
междувпрочем е базирана в Силициевата долина, а има и голям офис в София.  
Първата стъпка към върха  
В оформянето на българския предприемачески клуб основна роля ще изиграят двата фонда по 
JEREMIE за seed финансиране, т.е. инвестиращи в зародиш в идея с потенциал да се превърне в 
устойчив бизнес. И най-ценното: ресурс от 20 млн. евро. Фондовете се сдобиха с мениджъри едва 
този април, но вече работят на пълна пара. От май месец насам приемат апликации за 
финансиране и две седмици преди прозорецът за кандидатстване да се затвори, вече имат над 
400 предложения.  
Първият фонд, Eleven, ръководен от Дилян Димитров, Ивайло Симов, Даниел Томов и Джон 
Брандфорд с 12 млн. евро капитал, досега има над 150 кандидатури, като ще приема още до края 
на юни. Голяма част от тях засега са за развитие на бизнес в областта на уебуслугите (виж 
графиката), поясниха от eleven. Сред идеите е и проектът за глобален бюлетин за събития 
наречен Eventyard, който наскоро спечели конкурса 3Challenge на предприемаческия клуб Start It 
Smart.  
Заради високия интерес eleven дори промениха леко процедурата си и организираха среща за 
обратна връзка с "ранните птички", които първи са кандидатствали. Като цяло обаче след края на 
прозореца за предложения екипът на фонда ще подбере около 25 отбора, които допълнително да 
се презентират на т.нар. Start-up Day. През този ден вече ще се изберат и финалистите, които да 
влязат в акселератора и да получат първоначално финансиране. Отделните екипи ще работят 

file:///C:/Users/s.zaprev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0421PTAZ/3D%22http:/www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/06/15/1847011_pari_ima_deistvaite/
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заедно под един покрив за определен период от време - в рамките на три месеца. Първоначалната 
инвестиция в даден проект ще е от 25 хил. евро срещу 8% от компанията, след което, ако 
прогресът й е добър, може да получи още до 175 хил. евро.  
"Проектите, които имат най-голям шанс да бъдат одобрени, трябва да съдържат в себе си някаква 
визия за глобално въздействие. Ако някой търси финансиране за квартален магазин, то нашата 
програма не е правилна за него и бизнеса му – дори парите да влязат в употреба, менторството на 
Google (с които фондът си партнира - бел.ред.) няма да бъде от особена полза, нали", шеговито 
поясни Дилян Димитров от eleven.  
Другият фонд - LAUNCHub, с партньори предприемачите Любен Белов и Тодор Брешков, засега 
имат над 250 кандидатури и основна част от тях са в хай-тек сферата. По думите на Белов 
последните дни желаещите се увеличават с по десет на час, което е задминало очакванията на 
екипа. Съветът им е кандидатите да подават предложенията си възможно по-рано, а не, както 
обикновено се случва, в края на прозореца. При LAUNCHub той ще затвори на 24 юни. След това 
екипът му ще подбере 15 кандидати, които да се срещнат с 60 до 80 ментора на т.нар. дълъг 
уикенд, насрочен за 12-15 юли. Тогава екипите ще могат да рафинират идеята си и в неделя да я 
презентират пред инвестиционния комитет на фонда. На база на тези презентации ще се изберат 
8 до 10 проекта, които ще получат финансиране. Първоначалната минималната инвестиция е от 
30 хил. евро срещу 8-10% от капитала на компанията и след това според развитието на идеята ще 
се преценява дали ще има допълнителен кръг от финансиране за нея.  
"Отделно от това вече имаме 20 потенциални seed инвестиции, с които преговаряме", поясни 
Белов. Става въпрос за малко по-развити проекти, в които първоначалната инвестиция може да е 
и 200 хил. евро. "Става въпрос за компании, които вече имат някакъв прогрес в създаването на 
продукта и подобни", уточни той.  
Съответно LAUNCHub ще се фокусира и върху малко по-зрелите проекти, които могат да получат 
и по-голямо финансиране. "Затова искаме да инвестираме в компании, които имат потенциал или 
да станат регионални шампиони, или големи местни играчи, за което ще трябва и повече от 200 
хил. евро. Нашата роля е да намерим тези екипи и да ги заведем на правилното място да си 
намерят това допълнително финансиране, което ще се опитаме да направим през четирите 
акселератора, с които работим," каза още Белов.  
Освен това за разлика от eleven LAUNCHub ще остави екипите да работят независимо, т.е. самите 
те ще решават как да похарчат парите, които им се дават, както и къде и как ще работят. "За нас 
умният предприемач взима мнения, чува различни съвети, но взима самостоятелно решенията. 
Нашата роля е по-скоро да им намерим правилните контакти и да им даваме съвети и подкрепа", 
обобщи Белов.  
Затварянето на прозорците за кандидатстване сега обаче не означава, че фондовете няма повече 
да набират предложения. Напротив, процесът ще се повтаря в рамките на половин година, като 
следващите прозорци за идеи ще отворят в късната есен. 
 


