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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.06.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 3 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 

Няма намерена информация.  
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Регионални печатни медии 
 
Дата: 25.06.2012  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 2  
Брой думи: 475  
 
 
Резюме: Четири възлови проекта във Великотърновска област, финансирани по оперативните 
програми, са временно спрени заради различни нарушения и пропуски, показа проверка на 
“Янтра ДНЕС" в публичния регистър на структурните фондове в България.  
 
Заглавие: Спряха заради нарушения европроекти за 17,3 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: Четири възлови проекта във Великотърновска област, финансирани по оперативните 
програми, са временно спрени заради различни нарушения и пропуски, показа проверка на 
“Янтра ДНЕС" в публичния регистър на структурните фондове в България.  
Спряно е изпълнението на рехабилитацията на 30,7 км на три републикански шосета - прохода 
Елена-Сливен, пътя Дебелец - Плаково - Елена и ремонта на пътя Царевец - Свищов. Проектът 
е за 15,2 млн. лв. на Агенция “Пътна инфраструктура". Изплатени са 5 млн. лв. С ритуално 
забиване на кирки и лопати първата копка на ремонтите беше направена на 30 август миналата 
година. По договор те трябваше да завършат до 3 юни 2012 г. По предварителните разчети на 
строителите за рехабилитацията на трите пътя се предвиждаше да бъдат използвани 80 000 
тона асфалт и биндер и още 60 000 тона инертни материали. Многократно областният 
управител проф. Пенчо Пенчев сигнализира в Пътната агенция, че фирмите се бавят и работят 
некачествено.  
Временно е спрян проектът на Община Велико Търново за 485 хил. лв. за укрепване на 
свлачища в Асенова махала. До тук са разплатени 145 547 лв.  
Нито стотинка не е разплатена по разработката на Министерството на културата за 
възстановяване и опазване на църквата “Свети Георги" в Арбанаси. За обекта по оперативна 
програма беше одобрен бюджет за 927 хил. лв.  
Спрян е проектът на Община Елена за техническа помощ за доизграждане на ВиК мрежата и 
пречистване на водите в града. Той е за 651 хил. лв., от които преди спирането са разплатени 
168 хил. лв. Няма официална информация кога и при какви условия четирите временно спрени 
проекти ще бъдат възстановени.  
Общо в областта са прекратени 19 проекта. От тях 15 са на частни фирми и са основно по ОП 
“Конкурентоспособност". В тази група са прекратени две разработки на Община Стражица. 
Едната е за 14 500 лв. за доизграждане и реконструкция на канализацията в Стражица, а 
другата за 69 хил. лв. за техническа помощ за рекултивация на общинското депо за битови 
отпадъци. На Община Сухиндол е прекратен проект за 446 хил. лв. за укрепване на срутище на 
път. В Община Горна Оряховица е прекратен план за 143 хил. лв., с който трябваше да се 
направи канализация и подмяна на водопровод в Долна Оряховица.  
В момента в областта има сключени общо 170 договора за финансиране на проекти по седемте 
оперативни програми. Общата им стойност възлиза на близо 222 млн. лева. Всеки трети е на 
община. От всички 170 проекта 60 вече са приключени. Други 41 са в процес на изпълнение, а 
46 са със статус на новорегистрирани, съобщиха от Областния информационен център. Най-
мащабен за региона е водният проект на Община Велико Търново за 44 млн. лв. по ОП “Околна 
среда", който трябва да приключи до края на 2013 г. Проектът на Община Горна Оряховица за 
ВиК на с. Първомайци е по ОП “Околна среда" с общ бюджет от 12,7 млн. лв. Изпълнението му 
е до април 2015 г.  
25.06.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 29.06.2012  
Източник: сп. Ютилитис  
Страница: 3  
Брой думи: 217  
 
 
Резюме: През изминалия месец, в синхрон с европейската насоченост към разумно използване 
на ресурсите, в България все повече се заговори за енергийната ефективност като конкурентно 
предимство. По ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат отпуснати безвъзмездно 150 млн. евро 
за микро-, малки и средни предприятия за проекти за енергоспестяващи технологии и 
възобновяеми енергийни източници, а Европейската банка за възстановяване и развитие ще 
предостави кредитна линия за българския бизнес. ПоВече за това начинание можете да 
прочетете в интервюто с Тери Макалиън, Директор "Енергийна ефективност и климатични 
промени" в ЕБВР.  
 
 
Заглавие: Ефективен подход  
Подзаглавие:  
Автор: Людмила ЗЛАТЕВА, Отговорен редактор на "Ютилитис"  
Текст: Както предходните месеци, така и април бе наситен с ключови решения в енергетиката. 
След окончателния отказ от строежа на АЕЦ "Белене", правителството започна да обмисля 
варианти за гарантиране на енергийната сигурност на страната. Така, освен че АЕЦ "Козлодуй" 
ще се сдобие със седми блок, оборудван с реактора, предназначен за "Белене", бе обявено, че 
животът на единствената атомна централа на България ще бъде удължен.  
Въпреки достигането на дългоочаквано решение за "Белене", подхранвано от обществено 
разделение относно бъдещето на атомната енергетика, дебатите като че ли станаха още no-
ожесточени. Този брой на "Ютилитис" предлага на вашето внимание две гледни точки по 
въпроса - на Иван Хиновски, Председател на Българския енергиен форум, и на енергийния 
експерт Валентин Стоянов.  
През изминалия месец, в синхрон с европейската насоченост към разумно използване на 
ресурсите, в България все повече се заговори за енергийната ефективност като конкурентно 
предимство. По ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат отпуснати безвъзмездно 150 млн. евро 
за микро-, малки и средни предприятия за проекти за енергоспестяващи технологии и 
възобновяеми енергийни източници, а Европейската банка за възстановяване и развитие ще 
предостави кредитна линия за българския бизнес. ПоВече за това начинание можете да 
прочетете в интервюто с Тери Макалиън, Директор "Енергийна ефективност и климатични 
промени" в ЕБВР.  
Тази тема е продължена в "Ютилитис" и със специална рубрика, посветена на българските 
компании за енергийно обследване и сертифициране.  
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Дата: 29.06.2012  
Източник: сп. Ютилитис  
Страница: 17,18,19  
Брой думи: 1255  
 
 
Резюме: От 14 май тази година започва кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", която се реализира съвместно от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Програмата беше официално представена от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, а на събитието, което се проведе на 25 април, присъстваха още 
премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, министърът по управление на финансовите средства от Европейския съюз 
Томислав Дончев, зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, 
управляващият директор на ЕБВР за Централна и Югоизточна Европа Жан-Марк Петершмит и 
други.  
 
Заглавие: Финансиране на малкия и среден бизнес за енергийна ефективност и ВЕИ  
Подзаглавие: От средата на май официално започва програмата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", която се реализира съвместно от МИЕТ u ЕБВР  
Автор:  
Текст: От 14 май тази година започва кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", която се реализира съвместно от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Програмата беше официално представена от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, а на събитието, което се проведе на 25 април, присъстваха още 
премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, министърът по управление на финансовите средства от Европейския съюз 
Томислав Дончев, зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, 
управляващият директор на ЕБВР за Централна и Югоизточна Европа Жан-Марк Петершмит и 
други.  
Енергийната ефективност е основен приоритет на правителството в сферата на енергетиката и 
затова сме отделили значителен ресурс за подкрепата му, каза Делян Добрев. По схемата 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" от ОП "Конкурентоспособност" се отпускат 150 
млн. евро. ЕБВР предоставя кредитна линия на шест български банки (Алианц Банк България, 
ДСК Банк България, МКБ Юнионбанк, Прокредит Банк България, Райфайзен Банк България и 
УниКредит Булбанк) в размер на 50-150 млн. евро за мостово финансиране на проектите.  
Пилотен проект по ОП Конкурентоспособност  
Това е пилотен проект, при който финансовите институции са участници в процеса, каза още 
министър Добрев. По неговите думи съчетаването на кредитната линия на ЕБВР със 
субсидията по оперативната програма подпомага успешната реализация на проектите. 
Министърът коментира, че през последните години е имало случаи на спечелени проекти, от 
които компаниите е трябвало да се откажат заради липса на съфинансиране.  
Двама асистенти по програмата - технически и асистент по верификацията, трябва да 
съдействат за значително ускоряване на усвояването на средствата. Стойността на всеки 
отделен проект е до 2 млн. лв. Компаниите могат да получат между 30 и 50% субсидия. По 
предварителни изчисления от новата схема могат да се възползват около 1000 фирми в 
България. С тази програма намаляваме административната тежест за бизнеса, повишаваме 
качеството и бързината на оценяване на проектите и ползваме ноу-хау от EВБР, която е 
водеща институция в областта на енергийната ефективност, каза Делян Добрев.  
Най-евтината енергия е спестената енергия - така премиерът Бойко Борисов коментира ползите 
за бизнеса от новата схема по време на официалното й представяне. Той даде пример, че 
българската икономика е пет пъти по-енергийно интензивна в сравнение със средното равнище 
в ЕС. Един реактор на АЕЦ "Козлодуй" работи само, за да покрие загубите, коментира 
премиерът. По неговите думи, ако спестим 1000 мегавата електроенергийни мощности, това се 
равнява на 10-11 млрд. лева според цената, която консултантът HSBC е дал за "Белене".  
Подпомагането на енергийната ефективност е един от ключовите приоритети на ЕВБР, заяви 
управляващият директор на ЕБВР за Централна и Югоизточна Европа Жан-Марк Петершмит. 



 

 
 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
9
/2

0
1
2
 

Чрез реализацията на програмата съвместно с МИЕТ ние подпомагаме повишаването на 
конкурентоспособността на българската икономика, допълни още той.  
Цели на програмата  
Двете основни цели на новата програма са дефинирани в нейните документи като:  
■ подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда 
технологии, използвани в малки и средни предприятия (МСП);  
■ намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез 
насърчаване на полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и енергоспестяващи 
производствени технологии.  
Програмата е иновативна, защото обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова 
ПОМОЩ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС, и заемно финансиране 
от търговските банки на принципа "на едно гише". Компонентът за безвъзмездна финансова 
помощ по програмата се предоставя от МИЕТ в качеството му на Управляващ орган на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013 (ОП "Конкурентоспособност").  
Заемният компонент се управлява от ЕБВР и се предоставя в рамките на Кредитна линия 
"Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в България (BEECIFF). По този 
инструмент се предоставят кредитни линии на местни търговски банки (участващи банки), по 
които ще се отпускат заеми на МСП.  
Асистент по проекта, с който МИЕТ ще сключи договор, ще осигури подкрепа на МИЕТ при 
изпълнение на Програмата и ще съдейства в процеса на разглеждане на формуляри за 
кандидатстване и одобряване на проектни предложения. След като проектите бъдат 
изпълнени, Асистентът по верификацията, с който също ще бъде сключен договор, ще 
верифицира техническото изпълнение на всеки проект. Успешната верификация е 
предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ.  
Допустими проекти за енергийна ефективност и ВЕИ  
Малкият и среден бизнес може да кандидатства както с проекти за енергийна ефективност, така 
и с проекти за възобновяеми енергийни източници. Допустими проекти за енергийна 
ефективност са инвестиции, водещи или до намаляване на потреблението на енергия, или на 
горива спрямо базовата линия и/или до намаляване на потреблението на енергия за единица 
произведена продукция. За избягване на съмнения, инвестициите в комбинирано производство 
на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво, се считат за 
допустими.  
Допустими проекти за възобновяеми енергийни източници са инвестиции в производството на 
енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на 
следните технологии: соларна (за подгряване на вода или флуиди), геотермална и термопомпи. 
За избягване на съмнения, инвестициите в технологии за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, която не е за собствените нужди на предприятието, са 
недопустими.  
В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на следните 
основни подвидове:  
■ Технологични проекти - лесни и малки проекти с използване на оборудване от Списъка на 
материали и оборудване, допустими за финансиране;  
■ Проекти с енергийно обследване - по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на 
препоръките от извършен енергиен одит.  
Процедура по кандидатстване  
Процесът на кандидатстване започва с решение на кандидата за кой вид инвестиционен проект 
желае да кандидатства: технологичен проект или проект с обследване за енергийна 
ефективност.  
При технологичния проект кандидатът започва с избор на вида оборудване от Списъка на 
материали и оборудване, допустими за финансиране и провеждане на избор на изпълнители 
под условие (събиране на най-малко три оферти). Въз основа на действителните разходи за 
оборудването се подава формуляр за кандидатстване до Асистента по проекта. След това 
Асистентът по проекта извършва проверка за техническа допустимост и проверка за 
съответствие с изискванията за избор на изпълните. В случай, че и двете проверки са 
положителни, кандидатът бива информиран и може да се обърне към участваща банка за 
получаване на документ за потвърждение на финансовата допустимост. След тази стъпка 
кандидатът подава формуляра за кандидатстване за окончателно одобрение от Управляващия 
орган, след което се подписва Договорът за безвъзмездна финансова помощ и изпълнението 
на проекта може да започне.  
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Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният 
интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи.  
www  
За допълнителна информация: ОП конкурентноспособност: www.opcompetitiveness.bg 
Кредитна линия за "Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в България: 
www.beeciff.org  
***  
Примерни проекти за финансиране  
Допустими по настоящата програма са проекти като:  
■ Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария на въглища;  
■ Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел осигуряване отоплението на ограничен 
брой работни места вместо на целия производствен цех.  
■ Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, 
оборудвана с вентилатори с честотно регулиране;  
■ Инсталиране на съвременна система за производство на компресиран въздух (включително 
системи за управление, рекуперация на топлината и др.) за подмяна на стара система с високи 
загуби;  
■ Нови ефективни електромотори за приложение в системи за задвижване, врати, помпи, 
лентови транспортьори и др.  
■ Ново производствено оборудване (например преси, смесители, сушилни, роботизирано 
заваряване и др.) за намаляване на енергийната интензивност;  
■ Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия;  
■ Соларна система за подгряване на вода (например за отопление на помещения и подгряване 
на вода);  
■ Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара;  
■ Топлообменник и система за рекуперация на топлина за производствения процес.  
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Резюме: Думата "клъстер" все още звучи екзотично по нашите географски ширини, от части 
благодарение и на липса на дефиниция в българското законодателство. Икономическите 
субекти "клъстер" обаче работят все по-активно за подкрепата и популяризирането на този тип 
организации. Именно с тази цел на 10 април 2012 в хотел Хилтън организаторите от Асоциация 
на бизнес клъстерите (АКБ) в България и Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма проведоха кръгла маса на тема: "Напредъкът на България в развитието на 
конкурентоспособни клъстери".  
 
Заглавие: Пълен напред за клъстерите  
Подзаглавие: На прага на следващия програмен период 2014-2020, представители на 
клъстерите в България обсъдиха възможности и перспективи за развитие  
Автор: Бойка ОГНЯНОВА  
Текст: Думата "клъстер" все още звучи екзотично по нашите географски ширини, от части 
благодарение и на липса на дефиниция в българското законодателство. Икономическите 
субекти "клъстер" обаче работят все по-активно за подкрепата и популяризирането на този тип 
организации. Именно с тази цел на 10 април 2012 в хотел Хилтън организаторите от Асоциация 
на бизнес клъстерите (АКБ) в България и Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма проведоха кръгла маса на тема: "Напредъкът на България в развитието на 
конкурентоспособни клъстери".  
Целта на форума беше да се обсъдят заедно съществуващите стимули и пречки за развитието 
на бизнес клъстерите в България, като и в частност предимствата, недостатъците и 
възможностите за подобрение на съществуващата процедура за подкрепа на клъстерите към 
ОП Конкурентоспособност. Срещата се проведе 6 рамките на проект "Мрежа на Югоизточна 
Европа за високи постижения на клъстерни организации" изпълняван от МИЕТ, в партньорство 
с институции от Гърция, Хърватска, Румъния и Сърбия и с подкрепата на Европейската 
комисия.  
Основна засегната тема от срещата беше липсата на ясна нормативна дефиниция на 
понятието клъстер. Съществуват нормативни документи, наредби и становища, в които се 
говори за такава категория, липсват изисквания обаче за това какво трябва да включва тя и на 
практика днес за клъстер може да претендира всяко обединение на субекти. Към днешна дата в 
България е наложена практиката клъстерите да се регистрират като фондации или сдружения. 
Какво всъщност представлява един бизнес клъстер?  
Грозд от организации  
В английския език клъстер означава група или струпване от елементи. Бизнес клъстерите са 
именно структурирано струпване от икономически субекти, обединени от общ интерес. 
Институтът за стратегия и конкурентоспособност към Harvard Business School дефинира 
клъстерите като:  
...географски концентрации на взаимносвързани компании, специализирани подизпълнители, 
доставчици на услуги и асоциирани институции в определено поле на дейност в държава или 
регион. Клъстерите възникват, за да увеличат продуктивността, с която компаниите се 
конкурират. Развитието и надграждането на клъстерите е важна задача за правителствата, 
компаниите и други институции. Инициативите за развитие на клъстерите са важна нова посока 
в икономическата политика , която надгражда предишни усилия за макроикономическа 
стабилност, приватизация, отваряне на пазара и намаляване на разходите за бизнес.  
Петър Статев, председател на Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ 
клъстер), допълва определението с думите "Разликата между групи от организации и бизнес 
клъстерите е добрият мениджмънт." Няма съмнение обаче и многобройни проучвания го 
доказват, че бизнесът в рамките на специализиран клъстер има по-висок темп на растеж и 
устойчивост от този извън специализираните сдружения.  
Геновева Христова, председател на Асоциация на бизнес клъстерите в България и 
председател на УС на Българския мебелен клъстър, споделя тенденциите в световен мащаб. 
Ефективността на клъстерите все повече се изразява в специализирането им с цел по-висока 
ефективност в конкретната област. Друга изразена тенденция е международното 
сътрудничество и кооперирането между клъстери от наднационални организации. Все по-голям 
става и делът на научните институти и университетите, включени в клъстерите.  
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Обединението прави силата  
В България клъстерите се развиват от 2005 г., като по данни на АБК днес регистрираните  
"клъстери" (основно фондации или сдружения) са 42. Широка е палитрата и на представителите 
на българските клъстери на организираната през април среща - заедно с представителите на 
МИЕТ зам.-министър Жулиета Хубенова и Юлиян Николов, Ръководител проект за България 
към Югоизточно-Европейската мрежа за отличие на клъстерите, участие в кръглата маса взеха 
51 делегати, членове на клъстери, заинтересовани фирми и организации.  
Значка "отличник"  
Веднъж създаден, всеки клъстер може да отправи послание за активността и качеството на 
работата си. Една от възможностите за това е европейската марка "Отличен клъстер" (Cluster 
Excellence) на дирекция "Предприятия и промишленост" към Европейската комисия.  
Критерии за отличен клъстер (по материали от АБК):  
1 Регионална концентрация  
2 Прозрачност и откритост за нови членове  
3 Минимален брой членове - 20  
4 Всеобхватност  
4.1 участие на фирми от всички звена на веригата за доставка  
4.2 участие на представители на университети и други обучителни институции, научни 
институти, доставчици на услуги и др.  
5 Минимален опит - 3 години  
6 финансова стабилност (независимост от донори)  
7 Висок иновативен потенциал  
8 Международна дейност  
9 Сектор на значимост - % БВП  
10 Социална значимост -мин.брой заети 5000  
Друга интересна възможност е участието в проект към SEENECO - мрежа от 
конкурентноспособни клъстери в ЮИЕ, ръководен за България от името на МИЕТ от Юлиян 
Добрев. Предвижда се международен обмен и обучение по проект за 400 хил. евро 4 клъстерни 
мениджъри (от общо 20 за ЮИЕ). Звеното към МИЕТ ще предложи за оценка 4 клъстера от 
България (от общо 20 за ЮИЕ), на които при успешен процес на оценка ще бъде присъден 
Златен международен етикет. В рамките на кръглата маса Николов засегна и темата за 
вписване на професията Клъстерен мениджър в българския Национален класификатор на 
професиите.  
OП Конкурентоспособност  
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." или 
както е по-популярна ОП "Конкурентоспособност" е една от седемте оперативни програми, 
които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването 
на България към ЕС. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата 
е около 1.1 млрд. евро.  
Програмата се стреми да стимулира създаването и развитието на клъстери в България като 
фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Това се 
постига чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и 
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на 
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на 
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.  
Няколко процедури текат едновременно в рамките на оперативната програма, една от които е 
именно тази за подкрепа на развитието на клъстерите. В рамките на кръглата маса става ясно, 
че от отпуснатите по нея 15 млн. евро. са усвоени едва 2 млн. лв. чрез 8 договора с кандидати. 
Бенефициентите досега са:  
■ Морски клъстер България  
■ Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав  
■ Индустриален Клъстер Електромобили  
■ Клъстер за достъпен туризъм(КДТ)  
■ Клъстер Металолеене  
■ Варна Уелкъм Клъстер  
■ Интер Мода Трейдинг ООД  
■ Клъстер Зелена синергия  
■ Черноморски енергиен клъстер  
Финансиране  
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Точният размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 29 337 450 лв., като е 
интересно да се отбележи, че около 25 млн. лв. лева идват от Европейския фонд за регионално 
развитие и останалите близо 4,5 млн. лв. - от национално съфинансиране на всяка от страните 
от ЕС. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 2 млн. лв., като 
максималният размер на субсидирането по Компонент 1 и Компонент 2 не може да надхвърля 
391 166 лв. за кандидат за период от 3 последователни финансови години. Линиите, по които е 
възможно да се кандидатства за финансиране са три (фиг.1):  
Компонент 1 - Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера Компонент 2 - 
Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привлича-  
не на нови членове в клъстера Компонент 3 - Инвестиционен компонент  
В случай, че проектът включва дейности по Компонент 3, то той следва задължително да има 
за свой основен предмет:  
■ Разширяване на дейността на клъстера и/или  
■ Диверсификация на продукцията на клъстера чрез добавяне на нови допълнителни продукти 
или услуги и/или  
■ фундаментална промяна на цялостния производствен процес в клъстера.  
Вариантите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ са три - с авансово плащане, 
междинни плащания и окончателно плащане; само междинни плащания и окончателно 
плащане; само окончателно плащане.  
Специфични критерии за допустимост  
За да бъдат допуснати за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2, кандидатите следва да 
бъдат субекти от минимум 7 юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите.  
За финансиране по Компонент 3, кандидатите следва да бъдат обединения - новосъздадени 
или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 20 участници, като поне един от 
участниците е учебно заведение - българско висше училище или професионално училище 
(гимназия).  
Клъстерите могат да включват:  
■ Юридически лица или еднолични търговци  
■ Юридически лица с нестопанска целБългарски висши училища, получили не по-ниска от 
"добра" акредитация  
■ Професионални училища и професионални гимназии  
■ Българска академия на науките и нейни институти и звена;  
■ Селскостопанска академия и институти към нея;  
■ Експериментални лаборатории и изследователски институти  
■ Научни организации  
■ Общини и Областни администрации  
Тези организации трябва да са регистрирани със седалище в България и да са пряко отговорни 
за изпълнението на дейностите по проекта. Кандидатстващите проекти следва да са за период 
до 24 месеца и да се реализират на територията на страната. Задължителен компонент от 
посочените три е единствено първият.  
www.opcompetitiveness.bg - сайтът на управляващия орган по ОП Конкурентоспособност с 
множество ресурси  
isc.hbs.edu/econ-clusters.htm - Институтът за стратегия и конкурентоспособност към Harvard 
Business School  
clusterconference2012.eu - предстоящата европейска конференция на клъстърите cluster-
excellence.eu - сертификационна система към  
clustercollaboration.eu - платформа за сътрудничество и споделяне на ресурси  
***  
Събитието очерта няколко големи новини:  
■ Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия се слива с управляващия 
орган на ОП Конкурентоспособност (Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособ-
ност" в МИЕТ) и той вече ще се нарича Център за иновации и конкурентоспособност.  
■ Срокът за одобрение на проекти ще се намали до 3 месеца след подаването им  
■ На 25 април се отваря процедура по кандидатстване за общо 150 млн. евро, отделени за 
повишаване на енергийната ефективност на фирмите  
■ АКБ ще инициира работна група по изготвяне на предложение за промени в процедурата по 
кандидатстване по процедура "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" към ОП 
Конкурентоспособност. 
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Интернет  издания и блогове 
 
 
Дата: 28.06.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11449477  
Брой думи: 42  
 
 
Резюме: Два месеца след като премиерът Бойко Борисов прикани фирмите ударно да 
кандидатстват за 600 млн. лв. за енергоспестяващи машини, дограма и саниране, мярката все 
още не е стартирала. Парите са от програма “Конкурентоспособност“, а приемът на документи 
трябваше да започне в началото на май. 
 
Заглавие: Държавата блокира 600 млн. лв. за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Два месеца след като премиерът Бойко Борисов прикани фирмите ударно да 
кандидатстват за 600 млн. лв. за енергоспестяващи машини, дограма и саниране, мярката все 
още не е стартирала. Парите са от програма “Конкурентоспособност“, а приемът на 
документи трябваше да започне в началото на май. ЕС осигурява 300 млн. лв., още толкова ще 

дойдат от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез 6 банки, които ще дават 
кредити при по-добри условия. "Казваме на българския бизнес - елате и вземете 600 млн. и си 
оправете сгради, предприятия. Ако не ги вземете, няма как да кажете, че държавата е виновна. 
Ако тази програма работи добре, ще работим за нея", каза в началото на май Бойко Борисов. 
Министерството на икономиката отлага старта, защото още не може да избистри правилата за 
кандидатстване. Доскоро основният проблем бе, че се предвиждаше фирмите да могат да 
кандидатстват само веднъж. Пред в. "Сега" от ведомството на Делян Добрев потвърдиха, че 
ограничението "един кандидат - един проект" е отпаднало, а фирмите ще могат да подават 
книжа отново, дори вече да са получили отказ. От МИЕТ се надяват, че ще успеят да пуснат 
мярката до края на месеца 
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Дата: 27.06.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3D1439877  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: След месец и половина забавяне бизнесът най-накрая ще може да кандидатства за 
евросредства за енергийна ефективност. От министерството на икономиката ще открият днес 
схемата за 300 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Тръгват 300 млн. лева към бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След месец и половина забавяне бизнесът най-накрая ще може да кандидатства за 
евросредства за енергийна ефективност. От министерството на икономиката ще открият днес 
схемата за 300 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност”.  
Процедурата беше представена официално преди два месеца и трябваше да започне от 14 
май. Недоизчистени въпроси с Министерството на финансите, както и проточила се 
обществена поръчка забавиха старта.  
150 млн. лв. от схемата ще се дадат на фирмите за подобряване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяеми енергоизточници. С останалите 150 млн. лв. ще се отпускат 
кредити от 6 банки за съфинансиране. Те бяха посочени от партньора по процедурата ЕБВР. 
Изборът им предизвика съмнения от Министерството на финансите за непозволена държавна 
помощ. Изчистването на въпроса беше една от причините за забавяне на схемата.  
Другата беше изборът на т. нар. асистент по проекта - компания, която трябва да оценява 
техническите параметри на проектите на бизнеса вместо администрацията. Обществената 
поръчка за избор на асистент беше обявена през февруари, а в началото на тази седмица е 
обжалвана от един от участниците. Затова първоначално проектите ще се подават и 
разглеждат в управляващия орган на програмата към Министерството на икономиката.  
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Дата: 28.06.2012  
Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=3D40&oid=3D71691  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: Два месеца след като премиерът Бойко Борисов прикани фирмите ударно да 
кандидатстват за 600 млн. лв. за енергоспестяващи машини, дограма и саниране, мярката все 
още не е стартирала. Парите са от програма "Конкурентоспособност", а приемът на документи 
трябваше да започне в началото на май.  
 
Заглавие: Държавата блокира 600 млн. лв. за бизнеса  
Подзаглавие: Парите са от програма "Конкурентоспособност", а приемът на документи 
трябваше да започне в началото на май  
Автор:  
Текст: Два месеца след като премиерът Бойко Борисов прикани фирмите ударно да 
кандидатстват за 600 млн. лв. за енергоспестяващи машини, дограма и саниране, мярката все 
още не е стартирала. Парите са от програма "Конкурентоспособност", а приемът на 
документи трябваше да започне в началото на май.  
ЕС осигурява 300 млн. лв., още толкова ще дойдат от Европейската банка за възстановяване и 
развитие чрез 6 банки, които ще дават кредити при по-добри условия.  
"Казваме на българския бизнес - елате и вземете 600 млн. и си оправете сгради, предприятия. 
Ако не ги вземете, няма как да кажете, че държавата е виновна. Ако тази програма работи 
добре, ще работим за нея", каза в началото на май Бойко Борисов.  
Министерството на икономиката отлага старта, защото още не може да избистри правилата за 
кандидатстване. Доскоро основният проблем бе, че се предвиждаше фирмите да могат да 
кандидатстват само веднъж.  
От ведомството на Делян Добрев потвърдиха, че ограничението "един кандидат - един проект" 
е отпаднало, а фирмите ще могат да подават книжа отново, дори вече да са получили отказ. От 
МИЕТ се надяват, че ще успеят да пуснат мярката до края на месеца.  
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