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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.07.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 9 

 - национални 6 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.07.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1944  
 
 
Резюме: Тема: Успешен бизнес с помощта на ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Добър вечер. Следват минутите, посветени на възможностите за бизнеса да получи 
безвъзмездно европейско финансиране. Аз съм Марта Младенова, а това е съвместната 
рубрика на Дарик радио с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. По 
традиция всеки петък обръщаме внимание на ОП Конкурентоспособност. Днес ще се запознаем 
с опита на един предприемач, спечелил проект за модернизация на техническото оборудване 
на своето предприятие. Преди това обаче ще представим възможностите за кандидатстване по 
схемата „развитие на стартиращите иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”. Подробностите ще научим от Христена Ангелова, 
която е експерт в Главната дирекция в икономическото министерство, която се занимава с ОП 
Конкурентоспособност.  
 
Текст: Тема: Успешен бизнес с помощта на ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Добър вечер. Следват минутите, посветени на възможностите за бизнеса да получи 
безвъзмездно европейско финансиране. Аз съм Марта Младенова, а това е съвместната 
рубрика на Дарик радио с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. По 
традиция всеки петък обръщаме внимание на ОП Конкурентоспособност. Днес ще се 
запознаем с опита на един предприемач, спечелил проект за модернизация на техническото 
оборудване на своето предприятие. Преди това обаче ще представим възможностите за 
кандидатстване по схемата „развитие на стартиращите иновативни предприятия чрез подкрепа 
за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Подробностите ще научим от 
Христена Ангелова, която е експерт в Главната дирекция в икономическото министерство, 
която се занимава с ОП Конкурентоспособност.  
Христена Ангелова: Основната цел на приоритетна ос 1 е насърчаване и развитие на 
иновациите, внедряването им в производството, не само на иновативни продукти, а и на 
иновативни услуги и на процеси, резултатът от което би довел до повишаване на добавената 
стойност на произведения продукт, тоест насърчаване развойната дейност на предприятията.  
Репортер: Кои фирми биха могли да кандидатстват по тази схема?  
Христена Ангелова: По процедурата за развитие на стартиращи иновативни предприятия, 
допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия. Големи предприятия не 
са допустими по тази процедура.  
Репортер: Има ли разлика в размерите на финансирането за отделните видове предприятия – 
микро, малки и средни?  
Христена Ангелова: Размерът на финансиране за микро и малки предприятие е 70%, а за 
средните предприятия е 60% финансиране.  
Репортер: Има ли специфични условия, на които трябва да отговарят кандидатите, когато 
кандидатстват по проекти за схемата за иновациите по ОП Конкурентоспособност?  
Христена Ангелова: По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, която е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, имат възможност да 
кандидатстват предприятия, създадени не по-рано от три години преди датата на подаване на 
проектното предложение по настоящата процедура, които имат капацитета да внедрят в 
производството иновативни продукти, процеси или услуги, както и да осигурят тяхната успешна 
пазарна реализация, като гарантират ненарушаването на правата върху чуждата 
интелектуална собственост.  
Репортер: От кога е отворена процедурата?  
Христена Ангелова: Процедурата е отворена за кандидатстване на 29 март 2010 година, като 
е с няколко периода, няколко сесии на приемане и разглеждане на проектни предложения.  
Репортер: Има ли сериозен интерес към тази процедура?  
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Христена Ангелова: До момента имаме 37 подадени проектни предложения. От тях за 26 броя 
проектни предложения оценката е приключила и има публикувани решения на ръководителя на 
договарящия орган, като 10 броя са отхвърлени, 16 броя са предложени за финансиране. Но в 
момента ще бъдат отворени още два броя проектни предложения в следващата сесия, а девет 
проекта са в процес на оценка.  
Репортер: Това очаквано добър процес ли е или напротив, слаб интерес, спрямо 
възможностите на програмата, спрямо стойността, която може да се усвои?  
Христена Ангелова: Това е относително добър резултат, предвид факта, че развитието на 
иновационните дейности, тоест инвестирането в развойна дейност е много трудно последните 
години. Така че ние го отчитаме като един относително добър резултат и добър процент на 
кандидатствали предприятия, предвид факта, че и броят на отхвърлените предложения не е 
чак толкова голям процент на фона на подадените предложения.  
Репортер: Какви проблеми срещат предприятията, още когато започват да пишат проектите 
си?  
Христена Ангелова: Може би необходимостта да бъдат приложени достатъчен брой 
документи в подкрепа и доказателство на защита на правата на интелектуалната собственост. 
Това също е една от основните причини да бъдат отхвърлени проектни предложения. И може 
би един от проблемите на етап кандидатстване, това е подадени проекти, които не са по наш 
образец, други формуляри са използвани. Това са едни от най-често срещаните проблеми.  
Репортер: Тоест предприятията, които са използвали други формуляри могат лесно да 
прекроят документите си, докато другите се срещат с по-голям проблем, докато оправят 
документите, свързани с интелектуалната собственост?  
Христена Ангелова: Всъщност кандидатствайки по тази процедура, документите, които са 
задължително да бъдат приложени и попълнени, това са формулярът за кандидатстване, 
приложение А към формуляра за кандидатстване, който се отнася до сконтираната стойност на 
помощта по елемент Инвестиции, приложение Б, което е бюджетът към проектното 
предложение, който включва три работни листа: общо допустимите разходи, източници на 
финансиране, допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта и логическа рамка. 
Това е приложение В. Те трябва да бъдат представени на отделни електронни файлове, но не 
сканирани. Трябва да са съответно във формат Word или Excel. Това са документи, които не 
могат да бъдат допълнителни изискуеми.  
Репортер: Тоест това, което е предало предприятието, това остава, независимо че има 
грешка?  
Христена Ангелова: Да, точно така. тези документи трябва да бъдат изцяло коректно 
попълнени, защото те не подлежат на корекция в последствие.  
Репортер: Тоест, ако предприятието има грешка, ... всички документи, пренаписва ги и подава 
наново проектното предложение – това е ходът, който има в такъв случай?  
Христена Ангелова: Той подавайки проектното предложение, ще бъде, в случай, че 
оценителната комисия отвори проектното предложение и види, че точно тези приложения А, Б, 
В не са попълнени коректно, то ще бъде отхвърлено още на първия етап от оценката. Така че 
по-нататъшното му участие в конкретната сесия за кандидатстване е невъзможно. Тоест би 
трябвало да се изготви ново проектно предложение, което да бъде подадено.  
Репортер: Срещат ли предприятията трудности при структурирането на бюджета, тоест нужни 
са ни пари за това, нужни са ни пари за друго, можем да намерим финансиране от банка за 
това и т.н.?  
Христена Ангелова: Но всяка вероятност предприятията предварително са си направили 
точно разчети и са добре преценили и премерили собствените си възможности, разбира се, за 
да кандидатстват по процедури, независимо коя процедура по ОП Конкурентоспособност. Но 
да, така или иначе предприятията срещат затруднения, когато съфинансират своето участие и 
когато трябва да се получат тези инвестиции и се очаква кредитиране от банки.  
Репортер: Когато вече проектът е одобрен, договорът е сключен, кога за първи път може да 
има авансово плащане?  
Христена Ангелова: Заявка за получаване на авансово плащане бенефициентите могат да 
подадат на следващия ден след сключване на договор за безвъзмездна помощ, като 
стойността на авансовото плащане е не по-голяма от 20% от размера на договора за 
безвъзмездна помощ.  
Репортер: Срещат ли трудности при изпълнението на вече подписаните договори и какви 
грешки най-често правят предприятията тогава?  
Христена Ангелова: Да, забелязали сме често допускани грешки и то се касае до прилагане на 
процедурите по постановление 55. Всъщност заради това приложенията, които са разработени 
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към оперативното ръководство, а оперативното ръководство е създадено единствено и само с 
цел да подпомага бенефициентите и то се публикува заедно с насоките за кандидатстване на 
страницата на управляващия орган, сме разработили приложения и конкретните стъпка по 
стъпка, начините на изпълнението на проекта с какво би трябвало да стартират 
бенефициентите, какъв документ да представят най-напред, тоест ние започваме с един 
график за провеждане на процедури, с който осъществяваме предварителния контрол на това 
каква процедура той ще избере и ще приложи, за да може да си избере своя изпълнител и за да 
се стигне до доставка на оборудване или предоставяне на услугата, за да може да се 
изпълнява проектът в срок.  
Репортер: Срещат ли трудност предприятията в това да се чудят дали тази част от парите 
могат да я използват за едно или за друго и следствие на това да правят грешки, че парите 
всъщност да не могат да им бъдат възстановени, защото е нарушен договорът?  
Христена Ангелова: В момента на изготвянето на проектното предложение до същинското 
подписване на договора за безвъзмездна помощ обикновено минават няколко месеца. В случая 
говорим за иновативни продукти. Пазарът е много динамичен, продукти и услуги, разбира се, 
пазарът е изключително динамичен. Нещата се променят изключително бързо и се налага да 
бъдат правени промени в проектните предложения, тоест да се стигне до осъвременяване или 
видоизменяне на оборудване, което е предвидено за закупуване, стига да бъде искането за 
изменение на договора, стига да бъде в рамките на допустимите по насоките за кандидатстване 
на дейности, разбира се, че е разрешено да бъде направено такова.  
Репортер: Тоест има възможност, но преди да пристъпи към промяна, е добре да се 
консултира с главната дирекция дали е възможно да направи тази промяна в договора?  
Христена Ангелова: Разбира се, че трябва да се консултират с нас, защото водещи след 
подписване на договора за безвъзмездна помощ, за водещи като документи и начини на работа 
– това са насоките за кандидатстване, тоест, което е записал бенефициентът в своето проектно 
предложение като дейности, които ще изпълни и всяко едно изменение, разбира се, има 
възможност изменения да бъдат правени само с уведомяване от страна на бенефициентът, но 
касаещи конкретна промяна на технически характеристики на оборудване или промяна в 
бюджета на 15% задължително трябва да се подписва анекс, тоест допълнително 
споразумение към договора, за което бенефициентът трябва да ни информира, се разглежда от 
юристи и експерти „Мониторинг и финанси”, тогава се подписва допълнителното споразумение.  
Водещ: По-екологично производство, по-ниски производствени разходи и разкриване на нови 
работни места. Това е резултатът от успешно реализирания проект на Георги Узунов, който 
притежава фабрика за бутилиране на минерална вода. Проект, който вече предприемачът е 
реализирал, е за закупуване на ново оборудване.  
Георги Узунов: С програмата за копирни анализи, за пет-шест литра и галони, тя е 
комбинирана, както и съществуваща линия за бутилиране на малки и големи бутилки – 0,5 и 1,5 
л, нова етикирна машина. Също така закупихме и необходимото лабораторно оборудване, два 
съда по 40 кубика вододаване за съхранение на водата и фитоинсталация, която се използва 
за дезинфекция на тръбопроводите и цистерните, съдовете, в които съхраняваме водата. Тоест 
всичко е за гаранция качеството на продукцията, която провеждаме.  
Репортер: Каква беше стойността на проекта и как със закупуването на новата техника се 
подобри работата на предприятието?  
Георги Узунов: Значи, общата стойност на проекта е 533 хил. лв., в това число 427 хил. лв. и 
за оборудване и 104 хил.лв. за СМР. Чрез въвеждането на новите машини се получи една 
много по-гъвкава производствена система и съвременно високотехнологично оборудване, което 
монтирахме, се постигна подобряване ефективността на производствените процеси, но и на 
икономическите резултати на фирмата. Всички тези положителни промени дават и реална 
предпоставка за развитието на фирмата като успешно производство.  
Репортер: Успяхте ли да създадете нови работни места?  
Георги Узунов: Назначихме допълнително четири човека. Четири работни места открихме, тъй 
като увеличи се производствената дейност и производствения капацитет на фирмата, 
разшириха се пазарите и това всичко доведе до необходимостта от допълнително хора.  
Репортер: Преди да спечелите проекта и по време на неговата реализация, срещнахте ли 
трудности и какъв опит бихте споделили с ваши колеги, които тепърва започват да пишат 
проект?  
Георги Узунов: Първото, което мога да кажа е, че добре трябва да се запознаем с детайлите 
на програмата, тъй като едни малки грешки водят до много забавяне на реализацията на 
проекта. Трябва да се използва консултант, който се занимава с такива проекти или трябва да 
се запознаем доста добре. Искам да кажа, че ако се пропусне една буква от машината, се 
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приема като нова машина целия надпис и трябва допълнителна документация и подмяна на 
информация писмена между двете страни, което забавя реализацията на проекта.  
Репортер: А иначе, когато работите с администрацията, сроковете бяха ли спазени? Имаше ли 
проблеми по тази линия?  
Георги Узунов: Не, бяха спазени сроковете. Само информация ..., че да кажем единият номер 
на машината сме го написали с два номера, написали сме другия и там се забавихме с повече 
от седмица, да се подменят документи, снимков материал, да се докаже, че машината е една и 
съща. Затова казвам, че трябва да има много, така, добре запознати хора с материята и да не 
се прибързва с оформяне на документите.  
Репортер: След реализацията на този успешен проект, смятате ли да опитате да 
кандидатствате и с други проекти?  
Георги Узунов: Имам такова намерение, такава идея. тъй като тези проекти дават възможност, 
особено на малките и средни предприятия и фирми да се оборудват със съвременни машини и 
технологии, с което да могат да гарантират качество на продукцията си и спокойно да могат да 
излязат както на нашия, така и на европейския и световния пазар.  
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Дата: 27.07.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 13  
Брой думи: 1803  
 
 
Резюме: Тема: Успешен бизнес с помощта на ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Започва предаването, в което говорим за възможностите за вашия бизнес да получи 
допълнително финансиране от проекти по ОП Конкурентноспособност. Аз съм Радина 
Христова, звукорежисьор е Биляна Хайзанова. Днес ще ви представим схемата „Развитие на 
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги”. Гост по темата ще бъде Христена Ангелова, експерт от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. От репортера ни в Бургас Катя Николова ще разберем 
как премина информационния ден по схемата Енергийна ефективност и зелена икономика, 
който се проведе в Бургас.  
Схемата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги” е отворена за кандидатстване. Основната й цел е да 
предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на стартиращите български 
иновативни предприятия за внедряване в производството и пазарна реализация на вече 
разработени иновативни продукти, процеси и услуги. Какво на практика означава това, кой 
може да кандидатства по схемата и как да направите това по възможно най-добрия начин, ще 
разберем от Христена Ангелова, експерт в икономическото министерство.  
 
Текст: Тема: Успешен бизнес с помощта на ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Започва предаването, в което говорим за възможностите за вашия бизнес да получи 
допълнително финансиране от проекти по ОП Конкурентоспособност. Аз съм Радина 
Христова, звукорежисьор е Биляна Хайзанова. Днес ще ви представим схемата „Развитие на 
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги”. Гост по темата ще бъде Христена Ангелова, експерт от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. От репортера ни в Бургас Катя Николова ще разберем 
как премина информационния ден по схемата Енергийна ефективност и зелена икономика, 
който се проведе в Бургас.  
Схемата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги” е отворена за кандидатстване. Основната й цел е да 
предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на стартиращите български 
иновативни предприятия за внедряване в производството и пазарна реализация на вече 
разработени иновативни продукти, процеси и услуги. Какво на практика означава това, кой 
може да кандидатства по схемата и как да направите това по възможно най-добрия начин, ще 
разберем от Христена Ангелова, експерт в икономическото министерство.  
Репортер: Г-жо Ангелова, кой може да кандидатства по схемата „Развитие на стартиращи 
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и 
услуги”?  
Христена Ангелова: Процедурата е насочена и имат право да кандидатстват предприятия, 
които са стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от три години преди 
датата на подаване на тяхното проектно предложение по настоящата процедура и трябва да 
отговарят на критериите да бъдат микро, малки или средни предприятия.  
Репортер: За какво могат да се изразходват средствата, отпуснати на бенефициентите и как се 
извършва финансирането им?  
Христена Ангелова: Могат да подават проектни предложения, чрез които те ще закупят 
оборудване, за да внедрят в производството иновативен продукт или ще бъде предоставена 
иновативна услуга, както и да се осигури успешната пазарна реализация на тези продукти и да 
се гарантира достигане на висока добавена стойност на иновативния продукт и услуга или 
процес, който те ще внедрят на нашия пазар.  
Репортер: А самото финансиране как се извършва? Предполагам, че не е на 100%.  



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
8
/2

0
1
2
 

Христена Ангелова: Не. Финансирането е различно. За микро и малки предприятия процентът 
на финансиране е 70% за доставка или извършване на СМР и 70% също за предоставяне на 
услуги. А за средни предприятия процентът на финансиране е 60%.  
Репортер: А колко всъщност е общата сума, която се отпусна по тази схема?  
Христена Ангелова: Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която 
може да се кандидатства, това са 50 хил. лв., а максималният размер е 1 млн. Общият размер 
на процедурата е 10 млн. евро или това са 19 558 300 лв.  
Репортер: Дали има някакви наблюдения върху често допусканите грешки или пропуски при 
попълванията на документите?  
Христена Ангелова: Има такава статистика направена от колегите, които приемат документите 
и извършват оценката на проектните предложния. Най-често допусканите грешки на етап 
кандидатстване, отново обръщам внимание, че това е на етап кандидатстване, некоректно 
попълнен формуляр за кандидатстване, което е приложение или бюджета към проектното 
предложение, това е приложение Б, както и логическата рамка. Това са основните документи, 
които е абсолютно задължително да бъдат коректно, изцяло и точно попълнени. Изисква се да 
бъдат представени и на електронен носител – в word или в excel формат, съответно за 
бюджета. Друга грешка, която колегите наблюдават най-често допускана, това е, тъй като 
самата процедура е насочена към внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, 
непредставяне на документи, които да удостоверят притежание на самата иновация или 
документ, с който тя ще бъде апортирана в капитала на дружеството.  
Репортер: Това означава ли, че трябва да има примерно патент?  
Христена Ангелова: Може да имате патент, заявка за патент, регистрация за полезен модел 
или заявка за регистрация за полезен модел, както и да имате, разбира се, ако сте участвали в 
развитието на този иновативен продукт, може да имате и апортна вноска да се направи след 
това в капитала на дружеството за съпритежание на този полезен модел.  
Репортер: Какво очакват експертите от Министерство на икономиката да видят в тези 
документи и в тези проекти? Какво всъщност трябва да съдържат те, за да може потенциалният 
бенефициент да има самочувствието, че проектът му ще получи финансиране?  
Христена Ангелова: Освен както казахме на първо четене документите трябва да бъдат 
попълнени коректно и точно, след това този пакет от документи, който се подава на етап 
кандидатстване, те, разбира се, са публикувани на страницата на управляващия орган, също би 
трябвало да бъдат представени в пълен пакет. Но трябва да се види, да се докаже, че този 
продукт, който ще бъде въведен на пазара, той е иновативен, тоест задължително е 
представянето на такива документи, с които да се удостовери, че това е нещо, което 
потенциалният бенефициент наш иска да внедри на пазара, е наистина нещо ново.  
Репортер: Потенциални бенефициенти, ако имат нужда при попълването на документите, къде 
могат да я получат?  
Христена Ангелова: В сградата на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”. Ние имаме колеги в приемната, които отговарят непрекъснато на 
въпроси на потенциални бенефициенти, бъдещи наши бенефициенти и винаги би могла да им 
бъде оказана помощ.  
Репортер: А можем ли също да кажем – дали имате регионални бюра?  
Христена Ангелова: Разбира се. Цитирах най-напред София, но ние разполагаме с десет 
регионални офиса в страната, всички по-големи градове. За Северна България това са 
градовете Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Варна, а в Южна България имаме в Бургас, 
Стара Загора, Пловдив и Благоевград.  
Водещ: Христена Ангелова, експерт от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, с актуална информация по схемата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.  
В различни градове в страната, сред които и в Бургас експерти на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма разясняваха същността на схемата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, която бе отворена за кандидатстване на 28 юни тази година. 
По нея 150 млн. евро могат да бъдат усвоени от българските малки и средни предприятия за 
подобряване на енергийната им ефективност. По програмата могат да бъдат подавани за 
финансиране проекти за възобновяеми енергийни източници. Повече за схемата и за това как 
премина информационният ден в Бургас, слушаме в репортажа на Катя Николова.  
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма организира в Бургас Информационен 
ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Експерти от Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” към министерството, която е управляващ орган 
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и договарящ 
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орган по процедурата представиха същността на програмата и възможностите за 
кандидатстване по нея. Велина Попова, главен експерт в „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” каза за Радио Фокус – Бургас, че програмата е насочена към микро, 
малки и средни предприятия и има за цел да даде подкрепа за инвестиции в технологии, които 
водят до енергийни спестявания и които са щадящи и благоприятни за околната среда. 
Програмата е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.  
Велина Попова: Проектите включват инвестиции в оборудване, може примерно да е смяна на 
поливната база. Може да се закупува също и производствено оборудване, което би довело до 
намаляване на управлението на енергия за единица продукция. Също така примерно може да 
се смени дограмата, оцветителни системи, вентилация, мотокари има също.  
Репортер: Каква е финансовата сума, с която разполага програмата и има ли някакво 
ограничение за самите проекти до какъв размер на сумата могат да се разпростират?  
Велина Попова: Общият бюджет на процедурата безвъзмездната помощ е 150 млн. евро, а 
максималният грант, който може едно предприятие да получи е 2 млн. лв.  
Репортер: А съответно ще има ли съфинансиране от страна на ръководството, от собственика 
на предприятието?  
Велина Попова: Да, разбира се. Това е основно изискване при проектите, които се финансират 
от структурните фондове. Тук максималният интензитет е 50%, като се започне от 30 или от 
40% и при определени условия могат да се добавят 10% бонус, което означава, че другите 50% 
са съфинансиране от страна на кандидата.  
Велина Попова допълни, че навсякъде, където са представили програмата „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” определено интересът към нея е голям.  
Велина Попова: Впечатленията ми са, че има доста интерес. Тя и доста отдавна се чака. Така, 
имаше и много въпроси. Личи си, че се подготвят. Програмата беше обявена на 28 юни. От тази 
дата нататък е отворена за приемане на проекти. Проектите се приемат в министерството, 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. Така че всеки, който е готов, 
може да го подаде.  
На семинара в Бургас присъстваха представители на различни предприятия от региона, като 
повечето заявиха, че имат или подготвят проекти за кандидатстване по нея за финансиране. 
Други пък изразиха съжаление, че не могат да се вместят в условията на кандидатстване.  
Бизнесмен: ... обаче в сферата на топло и звукоизолации. Имаме намерение да подаваме 
проект. Отдавна чакаме отварянето на тази схема и се надяваме да можем да се възползваме 
чрез изграждане на фотоволтаични възможности за собствени нужди в производството на 
предприятието.  
Репортер: Това със сигурност ще намали разходите за ток.  
Бизнесмен: Ще повишим енергийната ефективност на сградата и ще си намалим разходите за 
ток.  
Бизнесмен: В сферата на търговията работим. Търгуваме с гуми и регенерат на гуми. 
Подготвили сме се до някаква степен за програмата. Ще зададем някои въпроси.  
Репортер: Тоест разбирам, че имате желание да кандидатствате с проект?  
Бизнесмен: Абсолютно, да.  
Репортер: А за какво ще бъде той?  
Бизнесмен: За отопление и вентилация на помещенията и цялата сграда.  
Бизнесмен: По принцип ние сме в производството – производство на PVC профили. Като 
предприятие, сме заинтересовани от програмата за енергийна ефективност.  
Бизнесмен: Работя ... Ние спадаме в сферата на големите предприятия всъщност по тази 
програма. Въпросът ми е защо не можем да участваме. Тъй като нашият бранш, за съжаление, 
по-голяма част от предприятията са големи и всъщност не можем, а като капитали и обороти – 
там изискванията са много високи, при нас са ниски. Тоест ние не можем да участваме, за 
съжаление, по тази програма. Непрекъснато там, където може, сигнализираме, защото сме 
един от браншовете, които реално са работещи, хората получават редовно заплати, има 
производство, а същевременно по никакъв начин не можем да помогнем на хората, да 
направим нещо за тях. и аз мисля, че така е крайно време да се попреразгледа закона – да има 
някакви клаузи за такива, които са в производството, работят и осигуряват хората си.  
Извън разяснителните семинари, които се провеждат в страната при подготовка на проектите, 
ако възникнат допълнителни въпроси, те може да бъдат зададени чрез специално създадената 
интернет страница на програмата, посочиха експертите от Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
За предаването на Радио Фокус „Пари за вашия бизнес”, Катя Николова, Бургас.  
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Водещ: Предаването „Пари за вашия бизнес” е към своя край. За днес темата е за това как 
вашият бизнес да стане още по-успешен с помощта на ОП „Конкурентоспособност”, ще 
продължим следващия петък след новини в 10 часа. До тогава можете да задавате своите 
въпроси към нас и експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на 
телефон 0882 802 802 или на имейл адрес radiofocus@focus-news.net. Бъдете с нас и 
следващия петък във времето, което сме посветили на вашия бизнес.  
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Национални печатни медии  
 
 
Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 5  
Брой думи: 300  
 
 
Резюме: Колебливото изпълнение на мероприятията по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" накара правителството да потърси помощ отвън. През седмицата 
кабинетът гласува проект за споразумение между Световната банка и Министерството на 
икономиката, енергетика и туризма с цел международната институция да ни съдейства да 
разработим Стратегия за интелигентно специализиране на иновациите в новото издание на 
оперативната програма. В периода 2014-2020 г. тя ще се нарича "Иновации и 
предприемачество".  
 
Заглавие: Световната банка ще ни помага в иновациите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Колебливото изпълнение на мероприятията по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" накара правителството да потърси помощ отвън. През седмицата 
кабинетът гласува проект за споразумение между Световната банка и Министерството на 
икономиката, енергетика и туризма с цел международната институция да ни съдейства да 
разработим Стратегия за интелигентно специализиране на иновациите в новото издание на 
оперативната програма. В периода 2014-2020 г. тя ще се нарича "Иновации и 
предприемачество".  
Ще искаме помощ и съдействие и при определянето на водещи проекти, както и за 
преодоляване на едно от най-слабите места в реализирането на иновациите. Подкрепата ще се 
предоставя под формата на консултантски услуги и ще бъде финансирана като техническата 
помощ по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
На заседанието си министрите одобриха и още едно споразумение със Световната банка. То 
също е за предоставяне на консултантски услуги, но на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за преодоляване на проблеми във водния сектор.  
Строителното ведомство ще използва помощта на експертите от международната институция 
при изработването и подпомагане прилагането на отрасловата ВиК стратегия, при анализа на 
ефективността на нормативната рамка в сектора и нейното влияние за постигане на 
поносимост на цените. Банката ще помогне и за изготвяне на преглед на публичните разходи за 
ВиК услугите, за разработване на стратегически финансов план за ВиК инвестиции, както и при 
разработването и прилагането на плана за действие към ВиК стратегията.  
В момента българското правителство работи по приемането на двата ключови документа, но 
както в."БАНКЕ-РЪ" вече писа, има много сериозни разногласия по тяхното съдържание.  
Досега Световната банка е подпомагала правителството, включително за преструктурирането 
на ВиК дружествата и въвеждането на регулиране на ВиК услугите, а в момента финансира 
изготвянето на регионалните генерални планове за водоснабдителните и канализационните 
системи по проект "Развитие на общинската инфраструктура". Т.нар. мастър планове ще бъдат 
завършени през юни 2013-а и ще осигурят рамката за инвестиции в отрасъла през следващия 
програмен период 2014-2020 година.  
 
 
 
  



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
8
/2

0
1
2
 

Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 27  
Брой думи: 1452  
 
 
Резюме: "Заложената цел в Бюджет 2012 България да получи 3.8 млрд. лв. от Европейския 
съюз е напълно реалистична. Сумата е два пъти по-висока от тази в бюджета за 2011-а, но 
смятам, че планът е постижим", каза в края на миналата година министърът по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев. Още тогава много хора се усъмниха в сметките му, но 
числата бяха записани в държавния бюджет и нямаше как да не бъдат приети за достоверни. 
Сега обаче е съвсем ясно, че министър Дончев е сбъркал и за подобен успех с оперативните 
програми само може да мечтаем. Спорно е даже дали ще постигнем и половината на това, 
което бе предвидено.  
 
Заглавие: Губят ни се 2 млрд. лв. от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: "Заложената цел в Бюджет 2012 България да получи 3.8 млрд. лв. от Европейския съюз 
е напълно реалистична. Сумата е два пъти по-висока от тази в бюджета за 2011-а, но смятам, 
че планът е постижим", каза в края на миналата година министърът по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев. Още тогава много хора се усъмниха в сметките му, но 
числата бяха записани в държавния бюджет и нямаше как да не бъдат приети за достоверни. 
Сега обаче е съвсем ясно, че министър Дончев е сбъркал и за подобен успех с оперативните 
програми само може да мечтаем. Спорно е даже дали ще постигнем и половината на това, 
което бе предвидено.  
Заявките на управляващите за "големи скокове" и "удвояване на постигнатите резултати" вече 
са история и опасенията, че ще загубим милиони, бързо заемат тяхното място. Впрочем, макар 
и с половин уста, такова признание направи и самият Томислав Дончев. "През последната 
година темата за усвояването на европейските средства отиде от режима на сензациите към 
полето на скуката, което е добре. Това означава, че нещата се движат нормално - няма 
скандали, но и няма небивал успех", изтъква неотдавна министърът.  
За да се изпълнят очакванията на властта, ще е необходимо в оставащите месеци до края на 
2012-а да бъдат разплатени почти четири пъти повече средства, отколкото за периода януари-
юни, или близо три млрд. лева. Нещо, което е изцяло  
в сферата на фантазиите  
Но дори и да приемем, че подобно чудо е възможно, не бива да се пренебрегва начинът на 
усвояване на тези пари. Вярно, че скоростта е важна, само че контролът трябва да е налице. В 
противен случай сега може да се хвалим с постигнати резултати, а накрая на периода да се 
наложи да връщаме маса средства.  
Справка в Информационната система за управление и наблюдение на парите от 
еврофондовете показва, че към 1 юли 2012-а реално разплатените суми са 3 792 114 224 лв., 
или 24.18% от общия бюджет на оперативните програми, който е близо 15.7 млрд. лева. 
Действително това е с над 800 млн. повече от отчетеното в началото на годината, но е далеч от 
разписаното в държавния бюджет.  
Не така добре, както ни обещаваха, върви и договарянето на безвъзмездното финансиране. 
Година и половина преди крайния срок стойността на подписаните контракти е за около 77% от 
предвидените средства, а за останалите тепърва ще се обявяват процедури, ще се одобряват 
проекти, ще се подписват договори, ще се избират изпълнители и т.н. На всичко отгоре 
големите проекти в списъка за финансиране вече се изчерпаха и не може да разчитаме, че с 
подписването на един-два контракта ще постигнем сериозен напредък, както се случваше 
досега. Напротив, по оперативните програми останаха най-трудните и непопулярни процедури, 
договарянето на парите по които никак няма да е лесно.  
Освен липсата на достатъчно качествени предложения една от причините за все още бавния 
напредък са  
мудните и некомпетентни чиновници  
Според различни изследвания те дори са основната спънка пред парите от Евросъюза. 
Независимо от извършените реформи процедурите продължават да са излишно сложни, а 
администрацията като цяло е неотзивчива. Подобно е виждането и на бизнеса. От Българската 
стопанска камара неведнъж са откроявали като най-голям проблем именно тежките процедури, 



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
8
/2

0
1
2
 

изискващи голям обем от документация при кандидатстването и отчитането на европроектите. 
Неприятности създават също така забавянето на плащанията по проектите, осигуряването на 
съфинансиране, неясните чиновнически указания, липсата на прозрачност при оценка на 
предложенията, както и спорните текстове в нормативите, даващи възможности за различни 
тълкувания.  
Хубавото е, че държавата като че ли най-сетне се вслуша в препоръките на предприемачите и 
обеща значително да съкрати бюрокрацията и да улесни достъпа до еврофондовете. За 
съжаление обаче корекциите ще се усетят едва от 2014-а. Единствено програмата 
"Конкурентоспособност" получи шанса за сериозни промени още сега. С отстраняването на 
Агенцията за малките и средните предприятия от играта и със съпътстващите административни 
реформи уж трябва от есента европейските пари за бизнеса да потекат. Но поне на този етап 
плащанията вървят изключително бавно - само 60 млн. лв. от началото на годината до 1 юли. С 
други думи, за последните шест месеца изпълнението на програмата е нараснало само с 2.6% 
до 26.05 на сто, или усвоените средства са 592 млн. лв. от всичките 2.27 милиарда. А реално до 
фирмите са стигнали скромните около 190 млн. лева. Драстичното разминаване идва оттам, че 
в общата сума са включени и 400 млн. лв. по инструмента "Джереми", усвоени от Европейския 
инвестиционен фонд и отпускани под формата на заеми. Но те не са безвъзмездни и е 
необходимо да се връщат.  
Определено с най-добри темпове върви програмата "Транспорт"  
От последно място по разплатени пари през 2009-а днес тя е на върха с над 1.27 млрд. лв. 
(31.42% от бюджета). Показателен е фактът, че към 668 млн. лв. от тях са били усвоени само 
през миналата година, а още 382 млн. лв. от началото на тази. Иначе най-много средства - 
605.7 млн. лв., е получила столичната общинска фирма "Метрополитен", която изгражда 
подземната железница. Освен това дружеството има два одобрени проекта на обща стойност 
1.5 млрд. лв., така че през следващите месеци постъпленията неминуемо ще се увеличават. 
Все пак крайният срок за завършването на втория метродиаметър и съответно разплащането 
на свършените дейности, са през тази есен.  
Другият голям пай от средствата по програма "Транспорт" - 370 млн. лв., са отишли за 
довършването на магистрала "Тракия". На практика само тези два проекта формират около 
80% от всички разплатени пари. По-съществени плащания има и за новите лотове на "Марица" 
- 62.4 млн. лв., както и за модернизацията на жп линията Пловдив-Бургас - близо 88.7 млн. 
лева. Точно с тези обекти са свързани очакванията за още по-голям напредък до края на 2012-
а. Тепърва ще започнат и траншовете за реконструкцията на жп линията Пловдив-Септември и 
за автомагистрала "Струма", чиято обща стойност е над 1.3 млрд. лева. Не са за пропускане и 
средствата за пътния възел между магистрала "Хемус" и столичното околовръстно, както и 
участъка Кърджали-Подкова, за които са предвидени още около 100 млн. лева. Но за 
договарянето на нови проекти по "Транспорт" оттук нататък не може да говорим, тъй като 
бюджетът на програмата е разпределен на 95 процента.  
Сравнително добре се представя и програмата "Регионално развитие". Само от януари до юни 
платените по нея пари нараснаха с почти 25% до 788 млн. лв., което е 25.13 на сто от целия й 
бюджет. И това при положение че през 2011-а бе регистриран скок от над два пъти. С най-голям 
принос за този резултат (64.5 млн. лв.) обаче е финансовото споразумение между 
правителството и Европейската инвестиционна банка по Съвместната европейска инициатива 
за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Очаква се до края на годината по това 
направление да има далеч по-значителен ръст на плащанията, тъй като освен множеството 
нови пътни проекти ще започне и изпълнението на договорите за модернизация на градския 
транспорт в Бургас и София, които са за общо 253 млн. лева.  
Макар и без много шум, платените суми по програмата "Развитие на човешките ресурси" също 
растат стабилно. От 384 млн. лв. в началото на 2012-а те вече са 539 млн. - 22.75% от бюджета. 
Две трети от тях са отишли за различните програми на Министерството на образованието, 
младежта и науката, Агенцията по заетостта и тази за социално подпомагане.  
Положителните тенденции рязко свършват дотук. Програмата  
"Околна среда" все така е пълен батак  
При нея забавянето е огромно, за наваксване и дума не може да става и въпросът не е дали, а 
колко пари ще загубим. Засега са усвоени едва 464 млн. лв. (11.4% от всичките 3.5 млрд. лв.) 
при точно 400 млн. лв. преди шест месеца. Общо взето, плащанията се движат с около 140 
млн. на година и по всичко личи, че и през 2012-а няма да е по-различно. А уж годишно 
трябваше да растат най-малко двойно... На практика единствените големи проекти, по които се 
работи сега, са тези за интегрираните водни цикли на Габрово и Враца, както и по системата от 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столичното кметство. Общата им стойност е 
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620 млн. лв., а усвоените средства са съответно 24.4 млн., 25.6 млн. и 43.5 млн. лева. При това 
през последните шест месеца напредък има само около софийския завод. Нелепото при тази 
ситуация е, че сред първенците по усвоени средства - с 27.4 млн. лв., се нарежда и самото 
екоминистерство, като половината от парите са отишли не за друго, а за допълнителни 
възнаграждения на служителите поради добре свършената работа.  
Изключително зле върви и изпълнението на оперативната програма "Административен 
капацитет". Плащанията по нея направо са замръзнали и усвояването на средствата стои на 
почти същото ниво, както през 2009-а. Очакванията са търговете за електронното правителство 
сега да раздвижат нещата, но истината е, че като цяло държавата не проявява голям интерес 
към модернизацията на структурите си.  
Сериозно недоумение буди и слабата активност по програмата "Техническа помощ", която би 
трябвало да спомогне за подготвянето на повече и по-качествени проекти. От всичките 111 млн. 
лв. по нея досега са оползотворени само 25 милиона.  
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Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 28  
Брой думи: 735  
 
 
Резюме: Допълнителни такси вместо облекчения е подготвила за бизнеса ръководената от 
Марияна Велкова Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. 
"Брадвата" идва с промените в закона за тези предприятия, които ведомството е написало и 
предстои да внесе за одобрение в Министерския съвет. Така след като провали усвояването на 
парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", но раздаде прилични бонуси на 
себе си и екипа, сега Велкова се е заела да затрудни още повече оцеляването на фирмите у 
нас, сякаш отмъщавайки си за изхвърлянето й от управлението на европейските средства.  
 
Заглавие: Велкова отново подложи крак на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Цветомира ЛИЧЕВА, Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Допълнителни такси вместо облекчения е подготвила за бизнеса ръководената от 
Марияна Велкова Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. 
"Брадвата" идва с промените в закона за тези предприятия, които ведомството е написало и 
предстои да внесе за одобрение в Министерския съвет. Така след като провали усвояването на 
парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", но раздаде прилични бонуси на 
себе си и екипа, сега Велкова се е заела да затрудни още повече оцеляването на фирмите у 
нас, сякаш отмъщавайки си за изхвърлянето й от управлението на европейските средства.  
Идеята е агенцията да прави по поръчка пазарни, маркетингови и други бизнес проучвания, за 
които компаниите да си плащат. Намеренията са дори да бъдат предложени услуги по цялостно 
консултиране на малкия бизнес, свързано с износа и помощ за реализирането му зад граница. 
Нелепото е, че поначало това би трябвало да се случва безплатно, след като агенцията е 
създадена, за да подкрепя фирмите както у нас, така и извън страната. Тя е усвоила десетки 
милиони лева от програма "Конкурентоспособност", включително и за насърчаване на 
експорта. А вече съвсем друг е въпросът, че с част от тези пари, в противоречие с условията на 
Брюксел, Велкова и екипът й купиха нови коли.  
Според работодателските организации е абсурдно държавна структура да предоставя подобни 
платени услуги най-малкото, защото се издържа от бюджета и е създадена да подкрепя, а не да 
преживява на гърба на бизнеса. Те предупредиха, че ако предложението бъде прието, 
агенцията ще се превърне в конкурент на редица подобни фирми, в това число и малки, 
занимаващи се с консултантска дейност. "Това е нарушение и на принципа на 
равнопоставеност и дава на ведомството привилегии спрямо компаниите, които не получават 
финансиране от държавата", е становището на Българската стопанска камара. На практика 
таксите, регламентирани със закон, ще се превърнат в ненужен "еталон" на цените на пазара 
на консултантските услуги, смятат от браншовите организации. И че единствената възможност 
агенцията да изготвя дадени платени проучвания е ако те не попадат в обхвата на 
консултантските дружества.  
След бурната реакция от Агенцията за малки и средни предприятия се оправдаха, че 
промените целели да се "прецизират" досегашните текстове и да се подобрят мерките за 
подкрепа на малкия бизнес. Чиновниците били отворени за предложения от работодателските 
структури и даже щели да ги вземат под внимание при подготовката на законопроекта.  
Конкретно предприемачите искат ведомството на Велкова да възлага чрез обществени поръчки 
въпросните услуги на бизнес организации, а агенцията от своя страна единствено да 
контролира работата им. Така щяло да се гарантира ефективното използване на публичните 
средства и да се избегне нелоялната конкуренция. Другото предложение е търговските палати, 
браншовите организации и специализирани компании да организират участието на българските 
фирми в международни панаири и изложения, а не това да се прави от агенцията. Причината е, 
че сегашните правила създавали условия за неравнопоставеност, пък и практиката показвала, 
че държавната институция не се справя успешно с тази задача. За проваления бизнес форум в 
Катар, след който бе уволнен Трайчо Трайков, стоеше именно агенцията на Велкова. Не са 
малко и случаите, когато българските фирми се оплакваха от лошата организация на такива 
събития.  
Освен въвеждането на такси в промените в Закона за малките и средните предприятия все пак 
са предвидени и стимули, при все че част от тях са неприложими. Такава например е идеята да 
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се въведе изискването възложителите на обществени поръчки да работят единствено с 
български предприятия. Подобно предложение неминуемо би изкривило конкуренцията на 
пазара и би ни осигурило санкции от Брюксел. Предлага се също провеждането на търгове за 
доставки или услуги до 200 хил. лв. и за строителство до 500 хил. лв. да става с публична 
покана, а не, както досега, с открита процедура. По този начин щели да се създадат 
възможности при определени условия само малки и средни предприятия да участват в даден 
търг. Каква е обаче гаранцията, че поканените няма да са само близки до възложителя фирми?  
Иначе сред подготвените законови промени има и добри попадения - като това предприятия, 
които инвестират в сферата на иновациите да бъдат освобождавани от данък печалба. Стига, 
разбира се, някой у нас да даде най-накрая ясна дефиниция какво всъщност представляват 
иновациите. От агенцията предлагат още в училищата да залегне задължителното обучение по 
предприемачество.  
На целия този фон още повече изпъква въпросът: как така, след като от години се говори за 
подкрепа на малкия бизнес и за целта беше създадена агенция, пред него продължават да 
стоят проблеми като мудната бюрокрация, голямата междуфирмена задлъжнялост, трудният 
достъп до европейски пари, нагласени търгове и липсата на предвидима среда за 
инвестиране?  
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Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 28  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Кабинетът взе решение да предложи на Народното събрание да одобри промени в 
рамковото и финансовото споразумение за изпълнение на инициативата JEREMIE (Съвместни 
европейски ресурси за малки и средни предприятия). Целта е да се регламентира 
прехвърлянето на 150 млн. евро допълнителни средства, необходими за въвеждането на нов 
финансов инструмент - "Предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска". След като 
двете споразумения бъдат гласувани от парламента, ще започне процедура по избор на 
обслужващите банки. Съществено значение в случая ще има предлаганото намаление на 
лихвения процент по кредитите за малки и средни фирми. Избраните банки ще трябва да 
осигурят и още 50% съфинансиране, което ще доведе до удвояване на парите. Намеренията са 
новият инструмент да "свие" таксите и комисионите, свързани с отпускането на заемите, и да 
даде възможност за по-дългосрочни кредити. Очаква се чрез него малките и средните 
предприятия, отложили плановете си за разрастване поради високата цена на финансирането, 
сега да ги осъществят, както и да инвестират в допълнителен капацитет, отбелязват от 
Министерския съвет.  
 
Заглавие: Тръгва нисколихвеният фонд по Jeremie  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кабинетът взе решение да предложи на Народното събрание да одобри промени в 
рамковото и финансовото споразумение за изпълнение на инициативата JEREMIE (Съвместни 
европейски ресурси за малки и средни предприятия). Целта е да се регламентира 
прехвърлянето на 150 млн. евро допълнителни средства, необходими за въвеждането на нов 
финансов инструмент - "Предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска". След като 
двете споразумения бъдат гласувани от парламента, ще започне процедура по избор на 
обслужващите банки. Съществено значение в случая ще има предлаганото намаление на 
лихвения процент по кредитите за малки и средни фирми. Избраните банки ще трябва да 
осигурят и още 50% съфинансиране, което ще доведе до удвояване на парите. Намеренията са 
новият инструмент да "свие" таксите и комисионите, свързани с отпускането на заемите, и да 
даде възможност за по-дългосрочни кредити. Очаква се чрез него малките и средните 
предприятия, отложили плановете си за разрастване поради високата цена на финансирането, 
сега да ги осъществят, както и да инвестират в допълнителен капацитет, отбелязват от 
Министерския съвет.  
Фондът за нисколихвените кредити за малкия и средния бизнес беше одобрен от Комитета за 
наблюдение на програмата "Конкурентоспособност" в края на 2011 година.  
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Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 10  
Брой думи: 1424  
 
 
Резюме: - Господин Колев, защо БСК не одобрява решението за преместване на отделни 
административни звена извън столицата?  
- Зададохме си въпроса: какво се печели от това? Търсим някакви основания за такова 
решение. Колкото и да търсим обаче ползи от едно такова решение, трудно ги намираме. 
Освен че в някой град ще се създадат 100 или 200 работни места, макар че не това е начинът 
за повишаване на заетостта. По-добре е да се гарантират нови работни места, които са в 
бизнеса, в реалната икономика, които дават добавена стойност. Вредите от местенето на 
администрацията са много повече от ползите. За бизнеса е без значение къде ще бъде една 
служба. Би трябвало да е така, ако имаме електронен обмен на информацията, електронно 
предоставяне на услуги или т.н. електронно правителство.  
 
Заглавие: Камен Колев: При местенето на администрациите вредите ще са много повече 
от ползите  
Подзаглавие: Масовата смяна на едни служители с други ще доведе до спадане на качеството 
на услугите, прогнозира зам.-председателят на БСК  
Автор: Мая ЙОВАНОВСКА  
Текст: - Господин Колев, защо БСК не одобрява решението за преместване на отделни 
административни звена извън столицата?  
- Зададохме си въпроса: какво се печели от това? Търсим някакви основания за такова 
решение. Колкото и да търсим обаче ползи от едно такова решение, трудно ги намираме. 
Освен че в някой град ще се създадат 100 или 200 работни места, макар че не това е начинът 
за повишаване на заетостта. По-добре е да се гарантират нови работни места, които са в 
бизнеса, в реалната икономика, които дават добавена стойност. Вредите от местенето на 
администрацията са много повече от ползите. За бизнеса е без значение къде ще бъде една 
служба. Би трябвало да е така, ако имаме електронен обмен на информацията, електронно 
предоставяне на услуги или т.н. електронно правителство. Така дали една служба ще бъде във 
Варна, Разград или София е без значение. За голямо съжаление се отлагат стъпките за 
изграждане на електронно правителство. Това, което в момента се отчита като някакъв успех, 
като някаква стъпка в напредъка по изграждането на електронното правителство, се ограничава 
в това, че определен брой услуги вече се обменят по електронен път между отделните 
администрации. Администрацията не е създадена с цел да се улеснява нейният обмен. По-
важното е да се улесняват потребителите, бенефициентите на тези административни услуги. А 
това са гражданите и бизнесът. Все още обаче не се говори за този етап. Отчита се някакъв 
напредък, но ние не го усещаме. И продължават да се изискват едни и същи документи. Най-
често за фирмите това са актуално състояние, финансови резултати, които ги има в търговския 
регистър. Изискват се по различни обществени поръчки, за различни цели при кандидатстване 
и т.н., а всъщност те се намират в тези, да ги наречем, държавни регистри. В тях има точна 
информация и обменна може да реши тези проблеми и така да падне тежестта от бизнеса да 
предоставя на различни места едни и същи документи. Електронното правителство може да 
реши тези проблеми и тогава няма да има нужда от местене на административни структури.  
Да не говорим за чисто битовите проблеми, които се създават с това местене. Дори и да се 
извърши нещо подобно, то не може да стане еднократно. Изисква се много продължителен 
период. Смяната на едни служители с други, и то масово, както се очертава, ще доведе дори до 
невъзможност за предоставяне на услуги. Защото новите няма да са компетентни. Не е ясно 
каква част от служителите на тези администрации ще се преместят да живеят на ново място, 
отдалечено на 200-300 километра. Всъщност много малка част от тях ще се преместят, което 
ще наложи назначаването на нови хора. Така смяната на този персонал, на тези звена и 
замяната им с други, които в началния етап ще бъдат напълно или почти некомпетентни, ще 
понижи качеството на услугите, които предоставя администрацията. Вероятно те с времето ще 
се научат, но им е необходим някакъв период. Трябва да се остойностят и финансовите загуби 
от това преместване. Най-големият проблем е, че ще спадне качеството на административните 
услуги. Единствените ползи ще са за областния управител, за кмета на района, в който се 
мести определеното административно звено, защото така ще бъдат открити работни места. 
Ползите са единствено някакъв престиж от местна гледна точка.  
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- Но това не е съобразено с потребителите на конкретните административни услуги.  
- Няма такава потребност, не е инициирано, не е мислено от позиция на бизнеса или на 
гражданите. Просто услугите трябва да се електронизират, което, ако се направи, обезсмисля 
едно такова местене. Има дейности, които за бизнеса са много чести и там той изпитва много 
голям проблем. Електронно правителство би позволило проследяване на всяка 
административна услуга. Например електронизиране на усвояването на евросредства. Това 
означава да може да се проследи всяка една преписка. И ще стане ясно кой как си върши 
работата в администрацията, ще има и санкции. Ако се забави преписка, това много често е и 
знак за корупционни намерения. Електронизирането ще дава възможност за проследяване на 
изпълнението. Чрез въвеждането на електронното правителство ще поевтинеят услугите, ще се 
повиши тяхното качество, бързината им, ще се намали корупцията. Това ще има пряк ефект 
върху икономическото развитие на страната и върху БВП.  
- Сега какъв е контролът върху извършването на административните услуги?  
- Органите, призвани да контролират, в момента не налагат наказание на служителите 
например за това, че някой не е придвижил определена преписка. Защото на много малко 
места това е възможно да се проследи. Въвеждането на електронизацията ще даде 
възможност за ускоряването на всички обработки и този, който контролира, ще има възможност 
да направи оценка за дейността на администрацията. Когато се говори за оценка на 
администрацията, за бонусите - да ги има ли, да ги няма ли, важна е оценката на потребителя. 
Администрацията не трябва да работи сама за себе си и за пред началника. Сега обаче 
началникът няма как да прецени дали някой работи ефективно, преценката е субективна, 
защото няма как да се проследи работата. Въпросът с оценката ще бъде улеснен.  
- Това обяснява съпротивата на администрацията за електронизацията на услугите.  
- Ще се пресече възможността й да иска подкупи, да бездейства. Тогава ще излезе и въпросът 
защо се поддържа администрация с толкова хора. Тогава автоматично ще се постави въпросът 
за ускоряване на всички тези административни обслужвания. Нашата идея беше ударно да се 
финансира изграждането на електронно правителство. Естонците го направиха за година и 
половина-две. Трябва да се електронизират минимум 700-750 административни услуги за 
гражданите и за бизнеса.  
- Как се определят услугите?  
- Това е големият въпрос - кои са тези услуги, как да ги подберем и дали тези регулации са 
точно адекватните за бизнеса. Тук опираме до регистъра за административните услуги. Той 
трябва да съдържа всички административни услуги и регулации за бизнеса. Но големият 
проблем е, че той, освен че не съдържа пълна информация, съдържа и подвеждаща 
информация. В него никой не следи доколко законосъобразни са режимите. Много общини 
въвеждат режими, които не са законосъобразни. Въвеждат се лицензи за отделни сделки, а 
сделките се регулират с разрешителни и с удостоверителни. С лицензи и регистрации се 
администрират стопански дейности. И става едно подвеждане на ползвателите на този 
регистър. Имахме предложение този регистър да се изнесе, както много други, извън 
администрацията, и да се обслужва на базата на публично-частно партньорство. В момента 
този регистър не изпълнява никаква функция и подвежда, а би трябвало да ориентира бизнеса, 
за да може да си търси правата. Вземат се такси - и първоначални, и годишни, което също е 
забранено от закона.  
- А таксите различни ли са в различните региони?  
- Няма унификация. Таксите в различните региони на страната са различни и може да варират 
например от 50 до 500 лв. за една и съща услуга. Основният проблем е, че все още не е 
въведена, макар че от тази година влезе в сила, методиката за остойностяване на разходите за 
административни услуги. В Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност беше приет текст, според който таксата 
за отделните регулативни режими не може да надхвърля разходите за тяхното извършване и 
последващ контрол. А сега има такси от по 4000 лв. Как са остойностени тези 4000 лв.? При 
тези услуги не трябва да се генерира печалба, а само да се устойностят разходите по 
извършването на услугата. Ясно е, че администрациите искат да имат печалба, която да 
разпределят, но това е в тежест на клиентите на услугите. Затова беше прието, че приходите от 
предоставянето на тези административни услуги не могат да се използват за допълнително 
материално стимулиране. Трябва да се намали стремежът на администрацията да раздува 
таксите. Има ведомства, в които от такива такси служителите си докарват годишно още една 
заплата. Другият проблем е, че голяма част от тези режими са много тежки. Използват се 
лицензионни и разрешителни режими, вместо много по-меките форми - регистрационни и 
удостоверителни. Разликата е, че при първите може да се взема решение по целесъбразност - 
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т.е. има възможност за корупция, защото като кандидатствате, може да ви откажат. За това 
настояваме администрацията да използва по-масово по-леките режими, но да има много по-
сериозен контрол.  
***  
Камен Колев е роден през 1954 г. Завършил е Техническия университет в София със 
специалност "Системотехника" и има защитена дисертация "Доктор по системен анализ". 
Специализирал е в САЩ, Япония, Англия, Германия и Швеция в областта на индустриалните 
анализи, публично-частните партньорства, обществените поръчки, оценката и финансирането 
на инвестиционни проекти и др. Председател на Комитета за обществени консултации към 
Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в 41-ото Народно събрание. 
Зам.-председател на Националния съвет по икономическа политика при УС на БСК. Член е на 
комитетите за наблюдение на оперативните програми "Конкурентоспособност", "Регионално 
развитие" и "Административен капацитет". В БСК работи от 27 години, като последователно е 
заемал длъжностите главен експерт, директор, главен директор, а от 2005 г. е зам.-
председател.  
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Резюме: Г-н премиер, предлагаме в това интервю да не говорим за няколко неща - магистрали, 
метрото, околовръстното, спорната зала. Защото сме напълно убедени, че те наистина са 
успех на правителството... Затова да говорим за други теми.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Вече мислим и за доходите  
Подзаглавие:  
Автор: Станка ТОШЕВА, Йово НИКОЛОВ, Николай СТОЯНОВ  
Текст: Г-н премиер, предлагаме в това интервю да не говорим за няколко неща - магистрали, 
метрото, околовръстното, спорната зала. Защото сме напълно убедени, че те наистина са 
успех на правителството... Затова да говорим за други теми.  
- Ама вие сте много дързък журналист. Това, което харчи основни финансови ресурси, ресурс 
на хора, организация, нерви, преодоляване на хиляди препятствия - викате, за това няма да 
говорим.  
Приемаме, че това е хубаво.  
- Добре. За другите неща тогава.  
Какво се промени в България след атентата в Бургас миналата сряда?  
- Първо, хиляди съболезнования на близките на загиналите. Това далеч не е първият подобен 
атентат, дори по брой на жертви. По време на възродителния процес, когато службите са били 
може би най здрави и дисциплинирани, взривиха влака на Буново, имаше седем загинали. И то 
майки и деца. За атентата в Бургас не съм съгласен с тези, които твърдяха, че са намалени 
мерките за сигурност. Няма охрана, която да може да реагира за две-три секунди. Нито един 
израелски политик или гражданин не е казал друго освен браво на службите, на лекарите, на 
пожарникарите, защото, ако не са се намесили така професионално в рамките на първата 
минута, щеше да има 50-60 жертви между автобусите изгорели.  
Обикновено след подобни атентати службите винаги искат повече правомощия, повече пари, 
повече хора…  
- Ние няма да се подведем по тези моментни емоции и настроения. Знаете, че след 
терористичния акт в САЩ президентът Буш разреши тоталното подслушване на всички 
телефони. Да, има актуализиране на планове и винаги може още нещо да се допълни, и най-
идеалното на пръв поглед може да се доизкусури. Но все пак имайте предвид, че става въпрос 
за стотици хиляди, за милиони туристи, които влизат през няколко аерогари. Бързината на 
обслужването, на кацането и излитането също допринасят тази дестинация да е 
привлекателна. Вие видяхте - и Иран излезе с категорично изречение, и аз го казах, че не бих 
подкрепил да се посочи с пръст "Хизбула", по простата причина че нямаме никакво 
доказателство. Освен това сигурността струва пари.  
Докато ние броим стотинките, за да успеем да запазим България в това най-тежко време за 
света. Виждате, цели държави се сриват и нищо добро не ни очаква в Европа през следващата 
година. На Дянков съм му давал подкрепа и гръб и пред партията, и пред министрите, защото 
всеки е недоволен от него. Стегнахме колана, направихме необходимите реформи и успяхме 
да емитираме на 4.4% петгодишна облигация на външния пазар. Гарантирахме си финансовата 
стабилност за следващата година. Нещо повече, взехме 950 млн. евро, точно толкова, колкото 
беше дългът на Милен Велчев, а имахме възможност да вземем заем 6.5 млрд. евро и така да 
задължим следващите поколения. Ние казахме - не, искаме да се спазва това, което в 
Германия се спазва - колкото произвеждаме, толкова да харчим. Освен тези пари на 29-о число 
ни идват 700 млн. от Европейската комисия, другото тримесечие - още 700, така през август ще 
имаме фискален резерв над 7-7.5 млрд. лв. Което е още един път отговор на нашите критици от 
зимата, когато действително го бяхме свели до ниски размери, но имаме своето обяснение и 
мотивация за това. Не ги взехме, за да изхарчим или да ги изядем тези пари, а с тях си 
кофинансирахме големите инфраструктурни проекти, за които разбираемо вие не искате да 
говорим, защото те са много видими. В условията на криза ние строим много повече, отколкото 
при милиардните излишъци, които отчиташе предишното правителство.  
Как научихте министрите да приемат "не" от г-н Дянков?  
- Дойдат при мене, плачат, плачат, плачат, сърдят се. Аз казвам "добре", ще му се скарам. След 
това му се обаждам и казвам… не давай! Но никога не съм казвал публично Дянков е виновен 
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или Дянков не дава пари. Винаги съм казвал, че ние с Дянков не даваме парите, искаме да се 
харчат точно по място и начин. А на него съм му казвал "това, че ти е нисък рейтингът - нищо, 
ще стане опасно, ако почне да се качва, защото ще значи, че вече харчиш, и то необмислено, 
пари".  
Но нестабилността остава, банковата криза може да обхване Испания и Италия… Имате ли 
план Б, какво се прави, ако се разрасне?  
- За изплащането на първата част от дълга на НДСВ ни трябваше външно финансиране - 
вътрешният пазар е твърде малък, за да се справи. Затова много зависехме от външните 
пазари и бяхме много търпеливи. И изчаквахме, изчаквахме и, мисля, хванахме добър момент 
да излезем на външните пазари. Да, лошо е, че около нас бушува не само финансова - тя се 
превръща в някои държави и в политическа криза. Но следващите две години не сме зависими 
от финансовите пазари и това ни дава една стабилност . Това ни дава възможност да мислим и 
за доходите, за увеличаване на вътрешното потребление.  
Не случайно и президентът Ромпой, и председателят Барозу, и канцлерът Меркел миналата 
седмица ни поздравиха за финансовата дисциплина, за усилията, които полагаме, за 
реформите, които мислим да правим. Не случайно ни дават за пример на Гърция какво трябва 
да направят.  
Финансовата стабилност - добре. Но за да вървим напред, трябва да има и растеж на 
икономиката.  
- Затова казах, че от този момент ние говорим за повишаване на доходите. С министър Добрев 
това, което направихме по програмата "Конкурентоспособност", изключително добре върви. 
Виждате публично събираме на няколко пъти компании, които получават по 7-8 милиона за 
енергийна ефективност, което дава много голям ефект. Първо, се увеличава броят на 
работните места - там, където е по-нова технологията, са по-малко нови работни места, но 
намаляват с 50% разходите чрез енергийната ефективност, което дава възможност да се 
повишат заплатите. Това е близо милиард и ние вече близо 300-400 милиона сме дали. Сега 
следващия месец по същия начин с фонд "Козлодуй", който имаме, ще поканим фирмите и 
кметствата, които са спечелили болници, поликлиники, да направят своята енергийна 
ефективност.  
Инфраструктурата, екологията, археологията - всичко това ще допринесе в следващите години 
за инвестиционния климат и да дойдат и по-богати туристи. Ето, с пускането на магистрала 
"Тракия" една японска компания, която е в Ямбол, обяви строежа и на завод за 1700 работни 
места, които произвеждат кабели за автомoбили в Сливен. Защото вече няма проблем за 
инвеститора, като кацне в София или в Пловдив, докато си разгледа лаптопа какво му е 
излязло по имейлите, вече да си е в завода, където инвестира.  
В този смисъл каква ви е оценката за бизнес средата, защото много малки фирми изпитват 
затруднения?  
- Ще бъда много кратък. Бизнес средата за работещите, дисциплинираните, честните фирми е 
много добра. Бизнес средата за фирмите, които бяха свикнали на държавни и общински 
поръчки да крадат пари, никак не е добра. Защото вие виждате, изпилихме цените на всички 
инфраструктурни проекти, защото това правителство не приема рушвети. Самите фирми, като 
дойдат тук, почват да мрънкат как авансово са им взели еди си колко процента. И аз им казвам 
"господа, не ми се оплаквайте на мен - има прокурор". Аз не искам да ги слушам, защото, като 
слушам, ставам съпричастен.  
Имахме предвид и достъп до кредити, поведението на банките, достъпа до обществени 
поръчки, предвидимост…  
- Банките са пълни с пари, проектите са малко. Виждате, че спестяванията на населението 
всяка година се увеличават. В България се води човек за беден, който примерно взима 
минимална пенсия, но има 200 квадрата апартамент на "Витошка", който струва няколко 
милиона евро. И той е недоволен, че толкова му дава държавата.  
Как ще повлияете на сегашното предпазливо поведение на банките?  
- Това е трудно. Такива големи държави като Италия, Испания и Гърция не могат да вържат 
двата си края. В 80 града в Испания протестите са срещу всичко и дори нямат вече политически 
цвят, политиците не могат да ги овладяват. Хората имат малки доходи и няма светлина в 
тунела. Те са изхарчили авансово парите, живели са на голям дефицит, имали са щастието да 
гледат в "Барселона", в "Реал Мадрид" най-скъпите футболисти в света. Ама няма безплатен 
обяд. И аз искам Меси и Роналдо да играят в България, ама за това трябва да имаш икономика.  
В момента много собственици на средни и малки фирми излязоха на пазара на труда, защото 
не оцеляват. Как ще мотивирате тези хора да се занимават отново с бизнес?  
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- Когато с Дянков имаме време да си седим да си общуваме… между другото аз така правя и с 
Росен Плевнелиев, и с Московски, с Лили Павлова, с много от министрите обичам неформално 
да седим в нас, пием кафе и си говорим по всички теми… Защото тогава чуваш, разбираш как 
мислят хората, идеи понякога и спонтанно се пораждат. Защото и ние имаме мечти. Но не 
проумявам това, което му се е случило на Станишев - 3.5-4 млрд. лв. излишък, просто умът не 
може да го побере. Как са погубени тези години, как тогава е трябвало да направят всички 
магистрали и сега всичко да отива за пенсии и заплати. Тогава да са направили магистралите и 
сега Дянков да не е финансов, да го направя социален министър.  
Ако се върнем в сегашната ситуация, виждате ли риск за българските банки? Има комбинация 
от фактори: лоши кредити, има външен фактор…  
- Когато нещо добро е направено, ние го отчитаме. Както на СДС винаги съм признавал, че са 
направили валутния борд. Законът за българските банки, когато са го правили, е направен 
много добре, затова нашите банки са капитализирани, имат много защити и контрол от 
централната банка.Ние нямаме никаква заслуга за това и законът, който са направили, ни пази 
от тези кризи.  
Ликвидността на българската система е над 27% - най-голяма в Европа. Така че по стабилност 
в банковата система ние сме номер едно в Европа. Въпросът е как част от тези пари да могат 
да се раздвижат към бизнеса. Трябват ни проекти, които са за износ, които са за вътрешно 
потребление, и икономиката се преорганизира в тази посока. Ние помагаме - даваме например 
повече пари в земеделието на животновъди, на птицевъди, пчелари. Даваме там, където 
виждаме, че хем вътрешното потребление може да спечели от това, хем сме имали позиции в 
тази област и сме ги изгубили. Около 90% от пилешкото в България го внасяме - а защо? Сега с 
катарските инвестиции вече обърнахме процеса - да изнасяме пилета за арабския свят. В 
рамките на две-три години селското стопанство ще се оправи, защото с банката за развитие и 
министерството на земеделието имаме много ясна стратегия как да подходим. На Дянков му 
направих контакт директно с катарския премиер, защото той си е и външен министър, но и 
главен финансист, така че по гарантиращите пари, които да дойдат до банката, да се 
капитализират тези 200 милиона долара. Ето сега видяхте, че зърнопроизводителите, не че те 
ще го признаят де, благодарение на всички тези дотации имат рекордни добиви на овес, на 
пшеница, царевица и слънчогледът, като го гледам по магистралата, дай Боже, така да се 
запази времето, ще има рекордни добиви. И пак да се върна на това, за което нямаше да 
говорим, когато караш стотици километри по магистралата, забележете, че няма нито един 
квадратен метър необработена земя.  
Какво ще кажете за лобистките закони, които вкарват някои от депутатите на ГЕРБ?  
- Аз не знам друга партия и друг премиер да е разпоредил на ДАНС и да се намесил дотолкова, 
че негов депутат да получи дори постоянна мярка задържане под стража и в рамките на един 
ден да му се свали имунитетът. С една дума, който го докопам, само една нощ ще танцува 
свободен, докато изпълнителното бюро вземе решение. И това във всички случаи. Не мога да 
знам какво става в парламента, той си е отделна институция, много пъти правят трикове - 
например депутат от опозицията предлага някакви промени, които са на депутат от ГЕРБ, както 
и обратното. Това са коалиции по интереси...  
ВСС се избира както трябва  
Готови ли сте като правителство да чуете препоръките на ЕК по отношение на съдебната 
реформа?  
- В доклада (на Европейската комисия) ясно е казано, че правителството има политическа воля 
и това, което е зависело от нас, законодателната рамка, се отчита като много добре направено. 
Не случайно, и ние там нямаме никаква намеса, Дейвид Камерън, английският премиер, 
изпраща писмо да поздравява премиера за закона за конфискацията, това е много голямо 
нещо. Вие знаете, аз дори заплаших, че ще си подам оставката, и си я носех, ако не бъде приет 
законът за конфискацията. Благодарение само на партия ГЕРБ се прие този закон - нито на 
синя коалиция, нито на червена коалиция... Но ние проявихме политическа воля и това беше 
дебело подчертано в доклада на две места. По-интересното е това, че, от една страна, 
Европейската комисия казва "правителството направи съдебна реформа", в същото време 
казва "да няма намеса в другите институции". И фактически ние какво можем да направим - 
можем да променим законите, направихме го така, че най-вече нашите хора, българите, да го 
харесат. Имаме сега процедура за Висш съдебен съвет, поехме ангажимента, както виждате, 
новият ВСС да избере новия главен прокурор.  
По какви качества номинирате хора от ГЕРБ за ВСС?  
- Избира се ВСС както трябва.  
Ще вземете ли под внимание предложенията на неправителствените организации за ВСС?  
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- Аз не мога да приема да наричаме някой неправителствена организация, когато неговият шеф 
стои до Меглена Кунева и е зам.-председател на партията й. Надявам се такова нахалство да 
не демонстрирате и вие. (Бел. ред. - Бойко Борисов има предвид правозащитника Йонко 
Грозев, който отскоро е и зам.-председател на партията на Меглена Кунева.)  
Той излезе от неправителствения сектор вече...  
- Не, не, надявам се такова нахалство да не се демонстрира пред мен. Че когато ГЕРБ издига 
своя депутатка, това е политическо, а когато Кунева и нейният заместник и членове на партията 
и са от неправителствения сектор- това било NGO. Те нямат нищо общо с неправителствената 
организация, те са политическа организация, свързана с осемгодишното управление на 
България преди нашето правителство. Нещата трябва да се наричат с истинските им имена. 
Когато аз се намесих и лично извадих наша кандидатура за инспектората, помните, защо беше 
спорна, така, моля, подобни неправителствени организации, повтарям - партийно ангажирани, 
да не се наричат така. Иначе не е честно. Излиза, че някакви неправителствени организации 
биват игнорирани. Не, те не са неправителствени организации, те са политически парти на 
практика. Ние веднага влизаме в битка с политическите партии. Там няма да допуснем някой да 
ни победи.  
Има ли неофициални квоти за избор на членове на ВСС от парламента. Например ГЕРБ да има 
5 души във ВСС, БСП - двама, и т.н.  
- Вие, надявам, се не искате да поставите под съмнение демократичните устои на 
политическите партии. Най-висшата форма на управление, която е наложена в света - това е 
управление на политическите партии. Ако искате, сменяме закона и вече неправителствени 
организации ще излъчват депутатите, министрите, да закрием политическите партии и да 
минем на неправителствени организации. След като всички казват, че политическа партия е 
мръсна дума, що тогава имаме политически партии? Кое е по-естественото, кой избират 
хората, избират ги политическите партии на изборите. Това е най-демократичното, доказано. 
След като тази политическа партия спечели вота на народа, която и да е тя, тя има 
легитимното право да предлага премиер, вицепремиер, а съответно на дебатите в парламента 
своите кандидати. Защо трябва да приемем, че група хора, които са се събрали, казали си - ние 
сме неправителствена организация, те са чистите и светите, а политическите партии, които са 
подчинени на всички закони и хората гласуват за тях, тяхната кандидатура трябва да отпадне, 
за да е тази на неправителствената организация. Така се изкривява кой носи политическата 
отговорност. И сега виждате ли какъв парадокс има според мен. Съдебната система е 
абсолютно независима. Но докладът е за правителството. На мен ми искат вот на недоверие. 
Аз не виждам нито съдии, нито прокурори, нито адвокати, които са членове на ВСС, да дойдат в 
парламент вчера и да кажат: "Извинявайте, господа, искате вот на недоверие на ГЕРБ, а аз 
като председател на съдиите разбирам и казвам, че и моята отговорност е много голяма и аз 
също не съм се справил, искайте ми и на мен вот на недоверие. Да дойде примерно главният 
прокурор и да каже - да, ние сме посочени в доклада, трябва и на мен да ми искате вот тогава."  
Това е честно и справедливо. Има мъжко поведение и поемане на отговорност. Както аз 
заставам за всяко нещо и си нося отговорност. Интересно, те направиха пътеки до Брюксел да 
клеветят правителството, а в парламента ги няма, когато искат вот за съдебната система.  
Аз съм за един такъв дебат на всички политически сили, да дойдат прокурорите, да дойдат 
съдиите да говорим. Да сложим всичко на масата, дами и господа - кажете как да реформираме 
системата, или вие, прокурорите и съдиите, какво искате от нас - от 400 милиона да ви 
направим бюджета 500 - ок, ще го направим, ще взема парите от една пречиствателна станция, 
ще го направим, но ми гарантирайте, че хората в България ще вярват в съдебната система, аз 
няма да се меся, вие си е конструирайте.  
И преди е имало търкания между МВР и съдебната система, но сега сякаш МВР е в тотална 
война ? Защо?  
- С г-н Цветанов говорих преди месеци да се извини на Мирослава Тодорова, да затворят 
медийния скандал, да се съсредоточим върху работата. Дори аз взех срещу Цветанов позиция 
след наказанието на ВСС само за да докажа, че държавата не се меси в съдебната система. Тя 
обаче отказа и каза, че ще го съди.  
Но има двоен аршин - наказват съдия Тодорова, а Петя Крънчева, която също има забавени 
дела, я издигат за зам.-председател на СГС.  
- Ето затова застанах срещу Цветанов, защото меренето с двоен аршин, това създава 
проблема. Не махането на даден съдия, а това, че санкцията не е еднаква за всички. Това е 
правилното - тогава нямаш привкус за политическа или друга намеса. На най-лошото време, на 
най-лошия час, по най-лошия начин го направи ВСС. Цели пасажи в доклада нямаше да ги има, 
ако не бяха постъпили така.  
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Няма да направя коалиция с БСП и ДПС в никакъв случай  
При това състояние на политическата система кои са нещата, които ви дават основание да 
вярвате, че ГЕРБ ще спечели изборите?  
- Никога не правя прогнози и не се замислям какво би станало. Ако се бях замислил, нямаше да 
направим това правителство. Щяхме да оставим тройната коалиция още 5-6 месеца, те щяха 
да фалират държавата и да станем като в Гърция. Тогава щеше да стане като в Унгария, 
където десницата получи 80 процента мнозинство. И ние щяхме да паднем след 5-6 месеца, 
защото държавата тогава щеше да е свършила. Така че ние поехме политическата отговорност.  
Залогът е през тези тежки години да преведем държавата по начина, по който го правим, да 
стои стабилно и да чакаме по-добрите години на растеж. Ако не спечелим ние изборите, 
магистрала "Хемус" и скоростните пътища Шумен - Русе, ще има проблем, защото можем да ги 
направим само ние. Ще има разлика между севера и юга. "Струма" ще даде невероятни 
възможности за хората от София до Кулата, "Тракия" ще дойде до Южното Черноморие, 
"Марица" - целият район на Хасково и Източните Родопи и на север ще се забавят. Затова 
вторият мандат, повтарям, толкова ни е трудно, изхабява и ни коства толкова усилия, че не 
можете да си представите. Каузата и желанието да се справим ни налагат, защото трябва да 
има още 4 години стабилност. Дали ще сме сами, дали ще сме в коалиция... Защото аз няма да 
направя коалиция по никакъв начин - ей с такива букви го напишете, нито с БСП, нито с ДПС. С 
останалите - в зависимост от тяхната програма. Ако ГЕРБ се представи добре и ние сме първа 
политическа сила и успеем да направим правителството, каквото е сега, отговорно 
правителство. Ако - не ще останем в опозиция.  
Помня какво пишеше за мен в изданията на Ирена Кръстева  
Мислите ли, че е възможно една медия да бъде критична, без непременно да изпълнява 
политическа поръчка?  
- Аз съм 14 години вече в обществено-политическия живот и горе-долу съм наблюдавал 
медиите. Много странни метаморфози стават. За съжаление и в тази сфера ние сега берем 
плодовете на това, което е правено 20 години - трансформацията на медиите, смяната на 
собственост, създаването на медийни групи, които да защитават ДПС. Защото, когато Ахмед 
Доган го нападнаха всички вестници, тогава той отговори със създаването на медийна група. Аз 
се чудя защо никой сега не си спомня как в изданията на Ирена Кръстева пишеше над главата 
"Да изметем боклука на София", когато аз бях кмет. И тези демократи сега, като г-жа Кунева, 
тогава еврокомисар, Даниел Вълчев тогава беше вицепремиер... Как може наши медии, 
правителствени, на мандатоносителя Ахмед Доган така да бият по кмета на София. Интересно 
защо тогава това беше изгодно за всички тези хора? Аз стискам зъби и мълча. Между другото 
миналата седмица 300 милиона извадихме от Корпоративна банка. 300 милиона, защото 
банковата система не трябва да се клати. Така че ние с Дянков действаме методично и 
правилно. Ами забележете сега медиите на г-жа Кунева, включително и вашата, 24 часа и 
Труд"...  
"Капитал" все пак не е на г-жа Кунева...  
- ...нито една дума критична, а от първа до последната страница срещу нас. Прави ли 
впечатление това, но едните ги наричате правителствени, тези, които работеха срещу мен, ги 
наричахте готини, а сега ги наричате правителствени. Тези, които работят за Кунева, не са...  
Но очаквахме, когато ГЕРБ дойде на власт, да прекрати порочната схема държавни пари - 
медийна подкрепа.  
- За мен медиите са като съдебната система. След като претендираш за абсолютна 
независимост. Ние нямаме партиен вестник, нямаме телевизия. Всеки главен редактор си пише 
каквото намери за добро. Но аз винаги съм стискал зъби и съм си траел. За съжаление, като 
погледнеш прегледа на печата, и разбираш, че всеки бизнесмен на прилично ниво си е създал 
медии и ги ползва за натиск върху правителството или в негова защита. Включително и вашата, 
на Пеевски, включително и на Павлов, и на СКАТ... Това са истините. И единственият шанс са 
медийните хора, истинските демократи, тези, които искат да има истинска журналистика. Но 
няколко журналисти ви иззеха инициативата, представят се най-демократичните хора, а те са 
най-зависимите.  
Трябва да има някаква хигиена...  
- Тази хигиена в Унгария реши да я прави премиерът и направи страната си заложник и допусна 
груба грешка. Тука вие, медийните хора, трябва да се съберете и да кажете: господа, ние 
съсипваме професията, електронните сайтове и други форми ще се явят, печатните медии 
няма кой да ги чете. Жълтата преса вече ви би в пъти по показатели. Защо? Защото, като 
прочетеш вестник "Сега", знаеш, че той не може да напише добро за мен, защото искам да 
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махна посредниците на газа, а посредник на газа е "Овергаз". Но това ли е честната 
журналистика?  
Колко е сумата на държавата в КТБ?  
- Това се знае министерство по министерство, но общата сума е по-малка, отколкото беше в 
последния ден на тройната коалиция.  
А какво стана с насоките, които приехте за държавните дружества за избор на банки. Сега по 
тях ли са предпочели да вложат парите си в Корпоративна банка?  
- Насоките са вече на две години. Трябваше около година и половина, тъй като някои договори 
бяха подписани за по година, по петнайсет месеца и т.н. Всички те изтекоха. Моето дълбоко 
убеждение е, че ако искаш да си бизнесмен, трябва да си бизнесмен. Ако искаш да си банкер, 
да бъдеш банкер. Ако искаш да си вестникар, да си бъдеш вестникар, да си изкарваш парите от 
вестници. Не може вестникът ти да е губещ, а ти да го дотираш. Тогава каква е твоята 
обективност.  
Защо свързахте медиите с мафията?  
- Защото считам, че както мафията си наема килъри, така си наема и журналисти. Имам 
предвид конкретни журналисти и медии. Не мога да кажа медиите са мафия. Има журналисти, 
които стават наемници на мафията. Те хората ги знаят, те разбират. И трябва да кажа, че за 
мен е по-тежко да платиш на журналист, който да извърши мръсната поръчка, отколкото да 
дойдат с автомат да ме стрелят. Защото, докато хората разберат лъжата и конспирацията, 
минава време и след това си казват "абе, да, имаше нещо в тоя човек". И когато повториш едно 
нещо много пъти по една медия, поема го втора, трета и в един момент почва да пъпли тая 
мълва. Компроматът така се прави, че този, който го чете, да се отврати от себе си. Така пише 
в учебника на КГБ.  
Какво е вашето определение за олигарх?  
- Олигарх е човек, който има политическа власт, медия и да има бизнес. Собственикът на СКАТ 
е типичен олигарх. Има бизнес, телевизия и е общински съветник.  
А не е ли човек, който е приятел на премиера например?  
- Не, олигарх е богат човек, който не може да вечеря с премиера. Тези, които ги спрягат за 
олигарси, са натрупали богатството си много преди нас...  
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Резюме: Ако през 2009 г. бяхме твърдо повтарящи, а през 2010 г. преминахме със 
задоволителен резултат, през 2011 г. темпът на усвояването на средствата беше добър и през 
настоящата година продължава да се подобрява. Такава оценка постави министърът по 
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев при прегледа на изпълнението на седемте 
оперативни програми. За да изпълним обаче амбициозната цел, заложена в бюджет 2012 г. -
разплатени 3.8 млрд. лв., ще ни е нужна не шестица, а шест плюс. Причината е, че сумата се 
равнява на всички средства, платени от влизането на страната в ЕС през 2007 до 1 юли 2012 г. 
Решението на задачата е с повишена трудност, защото в средата на годината са изпълнени 
скромните 810 млн. лева, показват данните на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Усвояването на еврофондовете - задача с повишена трудност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ако през 2009 г. бяхме твърдо повтарящи, а през 2010 г. преминахме със задоволителен 
резултат, през 2011 г. темпът на усвояването на средствата беше добър и през настоящата 
година продължава да се подобрява. Такава оценка постави министърът по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев при прегледа на изпълнението на седемте оперативни 
програми. За да изпълним обаче амбициозната цел, заложена в бюджет 2012 г. -разплатени 3.8 
млрд. лв., ще ни е нужна не шестица, а шест плюс. Причината е, че сумата се равнява на 
всички средства, платени от влизането на страната в ЕС през 2007 до 1 юли 2012 г. Решението 
на задачата е с повишена трудност, защото в средата на годината са изпълнени скромните 810 
млн. лева, показват данните на Министерството на финансите.  
Дори да отчетем факта, че големите плащания обикновено са в края на годината, трудно е с 
днешна дата да си представим, че правителството ще успее да разплати още 3 млрд. лв. до 
декември. Дори министър Дончев призна пред парламентарната комисия по еврофондовете, че 
целта е до края на годината да бъдат разплатени още 2 млрд. лева и да се достигне усвояване 
на 39% от над 15.6 милиарда лева общ бюджет. Този резултат беше постигнат от лидера в 
усвояването на структурните и кохезионния фонд Естония още в края на 2011 г. В същото 
време България продължава да крета на опашката с малко над 24% в средата на 2012 г. След 
нас е само Румъния, за която има риск в края на годината да й бъдат отписани около един 
милиард евро поради невъзможност да ги разплати. България е с равни показатели с Италия и 
Чехия със средно 16 -18% сертифицирани разходи от Брюксел. Според министър Дончев по- 
слабото усвояване на средства през първото полугодие на годината се дължи на факта, че 
България не си е поставяла прекалено амбициозна цел на полугодието. Той обаче даде много 
добра оценка, защото "общото изпълнение на Лотар прогнозата за полугодие е близо 90% за 
всичките седем програми". Лотар прогнозата са данните за верифицирани и сертифицирани 
средства, които се следят от Европейската комисия. Според Дончев причината за първи път да 
сме толкова близко до изпълнението на прогнозните данни е, че управляващите органи най-
после са се научили да правят реалистични прогнози, а не да завишават числата в таблиците.  
Данните сочат, че за да не загуби нито едно евро за тази година (по правилото п+2), България 
трябва да разплати до края на 2012 г. още 900 млн. лева., което е напълно постижимо. Като 
отличници на първия полусезон се открояват програмите за администрацията, които 
отбелязват двоен и троен ръст на плащанията на годишна база и невероятното 100% 
изпълнение на Лотар прогнозите. Това са "Административен капацитет" и "Техническа помощ", 
които са с малки бюджети и не са определящи за усвояването на европейските средствата. В 
същото време инфраструктурните програми и тези за бизнеса бележат скромен ръст, като най-
голямата изненада е"Регионално развитие", която продължава да задържа плащанията заради 
щателна проверка за грешки в договорите. За разлика от усвояването, България се справя 
значително по-добре с договарянето на средствата и се движи в златната среда. От 15.6 млрд. 
лева европейско и национално финансиране, вече са договорени 14.4 млрд. лева (над 80% от 
бюджета). Оперативна програма "Транспорт" дори се презастрахова с наддоговаряне на 
бюджета, а "Регионално развитие" и "Околна среда" обещават да контрактуват всички средства 
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до края на годината. Изоставането е при програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", 
която е успяла да договори по-малко от половината от бюджета си - около 45%.  
"Транспорт" - безапелационният шампион  
За последните три години програма "Транспорт" успя да направи летящ старт и от изоставаща 
да се превърне в отличника на седемте оперативни програми. За това министър Дончев я 
нарече "безапелационният шампион". Сумата на договорените и разплатени средства е 
нараснала над 80 пъти за последните три години, похвали се и министърът на транспорта 
Ивайло Московски. Програмата с най-голям бюджет е лидер в плащанията и договарянията. 
Близо 1.3 млрд. лв. (33% от бюджета й от 4 млрд. лв) са платени, като целта е до края на 
годината да бъдат разплатени половината от средствата. Единствена от всички, програма 
"Транспорт" вече договаря повече пари, отколкото има. Сключените договори надхвърлят 5 
млрд. лв. към 1 юли според системата за управление на еврофондовете ИСУН. За 2012 г. по 
план трябва да бъдат разплатени около 1.5 млрд. лв., като за полугодието са платени близо 
333 млн. лв. Въпреки че изпълнението е по-малко от една трета от предвиденото, "Транспорт" 
има шанс да изпълни поставената цел. Причината е, че големите плащания тепърва предстоят, 
след като вече бяха пуснати две отсечки от магистрала "Тракия", предстои завършването на 
част от жп линията Пловдив - Свиленград -турската граница, а в края на август ще е готов и 
вторият метродиаметър от жк "Надежда" до бул. "Черни връх". Отделно вървят плащания за 
строителството на магистралите "Марица" и "Струма", на пътя Кърджали -Маказа, връзката на 
Софийския околовръстен път с магистрала "Хемус". Това, което продължава да куца на 
програмата, са жп проектите. Единственият, с който няма проблем, е модернизацията на 
линията Пловдив - Бургас, като над 35% от трасето вече е готово. В същото време се бави 
стартът на ремонта на жп линията от Септември до Пловдив заради обжалване на 
процедурата. Въпреки че по план още в края на февруари трябваше да тръгне поръчката за 
модернизацията на Централната жп гара в София, този търг все още не е обявен. Причината са 
разногласия между Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Столичната 
община. Плановете са най-късно до септември търгът да бъде обявен, за да имаме модерна 
гара през 2014 г., по думите на министър Московски.  
"Околна среда" - труден обрат  
Програма "Околна среда" към момента остава най-рисковата от гледна точка на усвояването на 
средствата, защото големите плащания са отложени за последния момент - 2014 - 2015 г. Вече 
шеста година програмата не успява да обърне резултата и ако в договарянето с промяна на 
подхода от конкурентен подбор към пряко договаряне постигна успех и до края на годината 
може и да сключи споразумения за целия обем от 3.5 млрд. лв., с плащанията положението 
продължава да е сложно. Основната причина този път не е в управляващия орган, а в бавенето 
на старта на тръжните процедури от общините, което води до отлагане на строителството. 
Другият проблем, за който все още няма решение, е, че няма процедура по "Околна среда", 
която да не се оспорва от фирмите. Това води до работа по малка част от сключените 
договори. Така, въпреки че са договорени над 2.7 млрд. лв., плащанията към 1 юли 2012 г. 
възлизат на 465 млн. лв. От тях през първото полугодие на годината са платени скромните 40 
млн. лв., което е ръст от 8 млн. лв. спрямо миналата година. В същото време заложените за 
усвояване средства за 2012 г. възлизат на 460 млн. лв. - почти толкова, колкото е платено за 
пет години и половина досега. От големите ВиК проекти за над 100 млн. лв. едва в средата на 
юли беше направена първа копка на мрежата в Габрово. ВиК проектът за Враца е на път да 
бъде прекратен, ако строителството не започне до края на годината.  
В момента вървят тръжните процедури за проектите на Пловдив и Добрич, а тези за 
Асеновград все още не са стартирали.  
Още по-зле е положението с модерните депа, където усвоените средства са малко над 6% при 
бюджет от 717 млн. лв. Единствените обекти, които се строят, са регионалното депо в 
Ботевград за 12 млн. лв., което ще бъде готово предсрочно, и депото край Яна, което е част от 
интегрирания проект за отпадъци на София. Без шанс да започне и през тази година е 
столичният завод за боклук, където в момента тече търгът за избор на изпълнител. От Брюксел 
все още се чака заветното "да" за проекта, но надеждите са добрата вест да дойде заедно с 
председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу в края на август, когато ще бъде 
прерязана лентата на нова отсечка от метрото.  
"Регионално развитие" продължава да бави плащанията  
Най-голямата изненада е програма "Регионално развитие", която продължава да бави 
плащанията. Обяснението е, че се правят стриктни проверки за нередности по договорите. 
Въпреки, че скоростта на разплащане се е повишила близо два пъти на годишна база, 
"Регионално развитие" изненадващо се оказа програмата с най-много задължителни плащания 
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до края на годината. За да няма отписване на средства от Брюксел, около 200 млн. лв. трябва 
да бъдат разплатени по програмата, съобщи министър Дончев. До средата на годината по 
програмата са разплатени 154 млн. лв. при 88 млн. лв. за същия период на 2011 г. Въпреки 
ръста това е около една пета от планираните 728 млн. лв. за тази година. По програмата се 
задържат плащанията по няколко сертификата. Досега наложените финансови корекции по 
"Регионално развитие"  
възлизат на над 22 млн. лева при договорени над 2 милиарда лева, каза Деница Николова, 
ръководител на управляващия орган на програмата. Общините са основните потърпевши от 
наложените санкции, като причината при над 90% от случаите е нередности при възлагането на 
обществените поръчки.  
"Човешки ресурси" - около 120 млн. лв. са рискови  
След като през миналата година "Човешки ресурси" изостана значително с плащанията и 
двама зам.-министри, отговарящи за програмата, бяха сменени, сега е налице трикратен ръст 
на разплатените средства. Близо 144 млн. лв. са платени за първите шест месеца на 2012 г. 
при 53 млн. лв. за същия период година по-рано. Въпреки това рискът от загуба на средства 
остава, призна зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Към края 
на 2012 г. одобрените от Брюксел плащания трябва да са 380 млн. лв., като към момента те са 
около 260 млн. лв., посочи Русинова пред парламентарната комисия по еврофондовете през 
май. Според нея по-бавният темп на разплащане по програмата се дължи на факта, че мерките 
са много, а сумите малки и обработката на документите отнема повече време. Русинова се 
надява да наваксат забавянето с плащанията през втората половина на годината.  
Катастрофа с "Конкурентоспособност"  
Най-катастрофално е положението с програмата за бизнеса "Конкурентоспособност". По 
нея са договорени по-малко от половината от над 2.2 млрд. лв. бюджет, като от тях реално до 
бизнеса са стигнали едва 180 млн. лв., или под 10% от бюджета. Това означава, че за година и 
половина ще трябва да се справим с договарянето на ресурс, какъвто е бил контрактуван за 
петте изминали години, коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. За разлика от предшественика си Трайчо Трайков той не взе предвид парите по 
JEREMIE, с които процентът на усвояването на средствата скача на близо 25 на сто, защото 
тези пари реално все още не са стигнали до бизнеса.  
"Административен капацитет" връща старата слава  
Програма "Административен капацитет", която бе гордост (макар и със съмнителна слава) при 
мандата на тройната коалиция, а след това рязко затъна, през първото полугодие бележи 
троен ръст на плащанията и 100% изпълнение на Лотар прогнозите. Една от основните причини 
за завързването е свързана с въвеждането на електронното управление, което се превърна 
сред топ приоритетите на правителството.  
Обречени на удвояване  
Ако България обаче иска да постигне добър резултат в усвояването на европейските средства 
от 90-95%, всяка следваща година трябва не просто да удвоява резултата от предишната, а 
постижението от всички години преди това, взети заедно, коментира преди време министър 
Дончев. Засега това се оказва задача с повишена трудност, след като две поредни години 
правителството не успя да изпълни заложените цели. През 2010 г. при план 1.8 млрд. лв. бяха 
усвоени 1.1 млрд., а през 2011 г. при 2.14 млрд. лв. достигнахме само 1.36 млрд. лв. Въпреки че 
2013 г. се определя като решаваща за усвояването на европейските средства с голяма доза 
вероятност може да се прогнозира, че от 15,6 млрд. лв. ще може да оползотворим около 70-
75% при реалистичен сценарий и до 85% при оптимистичен. Такъв резултат вече показахме по 
предприсъединителните САПАРД и ИСПА. Дали ще имаме сили да го надскочим, предстои да 
видим.  
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Дата: 26.07.2012  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 13  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Областният информационен център в Търговище стартира нова комуникационна 
кампания за енергийна ефективност и "зелена" икономика на малките и средни предприятия. 
Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от същините Попово и Търговище. 
Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, която стартира в края на 
месец юни.  
 
Заглавие: Ще инвестират в "зелени технологии" в Търговище  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център в Търговище стартира нова комуникационна 
кампания за енергийна ефективност и "зелена" икономика на малките и средни предприятия. 
Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от същините Попово и Търговище. 
Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, която стартира в края 
на месец юни. Част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с 
намаляването на енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. 
Настоящата процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) предоставя ресурс от над 294 млн.лв. на малките и средни предприятия, за да 
се преодолеят и снижат с 10% тези разходи. Освен за енергоспестяващи технологии, пари 
могат да се получат и за производства, които не замърсяват околната среда. Процедурите са 
доста опростени, съкратени са и сроковете за техническа допустимост и верификация на 
проектите, има гарантирани кредитни линии от шест банки партньори по програмата, обясни 
Милчо Тонев, управител на ОИЦ - Търговище. Няма минимален праг за размера на 
безвъзмездната помощ, а максималният е 2 милиона лева. Ако компанията ще прави доставки 
и услуги под 15 хил.лв. и строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил.лв., си избира 
фирма изпълнител чрез събиране на три оферти, уточни в презентацията си експертът 
Денислава Атанасова. Кандидатите с проекти за "зелена" икономика трябва да докажат 
възможност да осигурят финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта 
- чрез банков кредит или собствен ресурс. Програмата е отворена до есента догодина, но няма 
време за губене, защото проектите ще бъдат финансирани по реда на тяхното подаване, 
уточниха от ОИЦ.  
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Дата: 28.07.2012  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 5  
Брой думи: 386  
 
 
Резюме: Три проекта на обща стойност 3 875 489 лв. спечели Университетската 
многопрофилна болница "Св. Георги" в Пловдив, съобщи изпълнителният директор проф. 
Карен Джамбазов. Ще бъде оборудвана нова ендоскопска операционна зала, ще бъде изграден 
високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 
служители.  
 
Заглавие: Мащабна дейност по три проекта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три проекта на обща стойност 3 875 489 лв. спечели Университетската многопрофилна 
болница "Св. Георги" в Пловдив, съобщи изпълнителният директор проф. Карен Джамбазов. Ще 
бъде оборудвана нова ендоскопска операционна зала, ще бъде изграден високотехнологичен 
център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 служители.  
Проектът JP-63 "Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия" е на стойност 
205 449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма на 
японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас. В новата операционна ще 
бъде внедрено специализирано оборудване, което ще позволи на специалистите по обща, 
гръдна, коремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ хирургия да прилагат съвременни методи. 
По този начин ще се скъсява чувствително времето на следоперативния престой и на 
възстановяването на пациентите, а изпълнението на хирургичните интервенции ще бъде по-
прецизно.  
Залата трябва да се оборудва до средата на 2013 г., но болницата има готовност да изпълни 
проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се провежда обучение за работа със 
специализираната апаратура. Очаква се подобреното качество на хирургичната дейност да 
доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще се предотвратяват усложнения и ще 
се гарантира успешно лечение и на рисковите пациенти.  
Другият проект е "Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни 
технологии в Южен централен район -телекомуникационен ендоскопски център с 
автоматизирана операционна зала за оториноларингология, максилофациапна, пластична и 
неврохирургия".  
Проектът е по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013" (ОПК), процедура BG161 РО003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване 
на съществуващи технологични центрове". Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., 
от тях 50% е собственото финансово участие на лечебното заведе ние. Проектът трябва да 
бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Той се изпълнява съвместно с Медицин ския 
университет в Пловдив, като дяловото участие на висшето учили ще е 6%.  
Центърът ще бъде оборудван с модерна аудио-визуална система за отдалечено двупосочно 
свързване в реално време с други болнични звена или телемедицински центрове в произволни 
точки.  
Предстои 2490 от общо 2767 служители на пловдивската университетска болница да преминат 
обучение по третия спечелен проект "Развитие на човешкия капитал - път за подобряване 
качеството на болничните услуги в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив". Общата стойност на 
проекта е 344 748,10 лева, които болницата получава по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-2.1-15 "Социални иновации в предприятията".  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 27.07.2012  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/07/27/1875545_boiko_borisov_veche_mislim
_i_za_dohodite/?ref=3Drcmnd  
Брой думи: 1203  
 
 
Резюме: Премиерът пред "Капитал"  
Г-н премиер, предлагаме в това интервю да не говорим за няколко неща - магистрали, метрото, 
околовръстното, спорната зала. Защото сме напълно убедени, че те наистина са успех на 
правителството... Затова да говорим за други теми.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Вече мислим и за доходите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът пред "Капитал"  
Г-н премиер, предлагаме в това интервю да не говорим за няколко неща - магистрали, метрото, 
околовръстното, спорната зала. Защото сме напълно убедени, че те наистина са успех на 
правителството... Затова да говорим за други теми.  
- Ама вие сте много дързък журналист. Това, което харчи основни финансови ресурси, ресурс 
на хора, организация, нерви, преодоляване на хиляди препятствия – викате, за това няма да 
говорим.  
Приемаме, че това е хубаво.  
- Добре. За другите неща тогава.  
Какво се промени в България след атентата в Бургас миналата сряда?  
- Първо, хиляди съболезнования на близките на загиналите. Това далеч не е първият подобен 
атентат, дори по брой на жертви. По време на възродителния процес, когато службите са били 
може би най здрави и дисциплинирани, взривиха влака на Буново, имаше седем загинали. И то 
майки и деца. За атентата в Бургас не съм съгласен с тези, които твърдяха, че са намалени 
мерките за сигурност. Няма охрана, която да може да реагира за две-три секунди. Нито един 
израелски политик или гражданин не е казал друго освен браво на службите, на лекарите, на 
пожарникарите, защото, ако не са се намесили така професионално в рамките на първата 
минута, щеше да има 50-60 жертви между автобусите изгорели.  
Обикновено след подобни атентати службите винаги искат повече правомощия, повече пари, 
повече хора…  
- Ние няма да се подведем по тези моментни емоции и настроения. Знаете, че след 
терористичния акт в САЩ президентът Буш разреши тоталното подслушване на всички 
телефони. Да, има актуализиране на планове и винаги може още нещо да се допълни, и най-
идеалното на пръв поглед може да се доизкусури. Но все пак имайте предвид, че става въпрос 
за стотици хиляди, за милиони туристи, които влизат през няколко аерогари. Бързината на 
обслужването, на кацането и излитането също допринасят тази дестинация да е 
привлекателна. Вие видяхте – и Иран излезе с категорично изречение, и аз го казах, че не бих 
подкрепил да се посочи с пръст "Хизбула", по простата причина че нямаме никакво 
доказателство. Освен това сигурността струва пари.  
Докато ние броим стотинките, за да успеем да запазим България в това най-тежко време за 
света. Виждате, цели държави се сриват и нищо добро не ни очаква в Европа през следващата 
година. На Дянков съм му давал подкрепа и гръб и пред партията, и пред министрите, защото 
всеки е недоволен от него. Стегнахме колана, направихме необходимите реформи и успяхме 
да емитираме на 4.4% петгодишна облигация на външния пазар. Гарантирахме си финансовата 
стабилност за следващата година. Нещо повече, взехме 950 млн. евро, точно толкова, колкото 
беше дългът на Милен Велчев, а имахме възможност да вземем заем 6.5 млрд. евро и така да 
задължим следващите поколения. Ние казахме - не, искаме да се спазва това, което в 
Германия се спазва – колкото произвеждаме, толкова да харчим. Освен тези пари на 29-о число 
ни идват 700 млн. от Европейската комисия, другото тримесечие – още 700, така през август ще 
имаме фискален резерв над 7-7.5 млрд. лв. Което е още един път отговор на нашите критици от 
зимата, когато действително го бяхме свели до ниски размери, но имаме своето обяснение и 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/07/27/1875545_boiko_borisov_veche_mislim_i_za_dohodite/%3fref=3Drcmnd
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/07/27/1875545_boiko_borisov_veche_mislim_i_za_dohodite/%3fref=3Drcmnd
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мотивация за това. Не ги взехме, за да изхарчим или да ги изядем тези пари, а с тях си 
кофинансирахме големите инфраструктурни проекти, за които разбираемо вие не искате да 
говорим, защото те са много видими. В условията на криза ние строим много повече, отколкото 
при милиардните излишъци, които отчиташе предишното правителство.  
Как научихте министрите да приемат "не" от г-н Дянков?  
- Дойдат при мене, плачат, плачат, плачат, сърдят се. Аз казвам "добре", ще му се скарам. След 
това му се обаждам и казвам… не давай! Но никога не съм казвал публично Дянков е виновен 
или Дянков не дава пари. Винаги съм казвал, че ние с Дянков не даваме парите, искаме да се 
харчат точно по място и начин. А на него съм му казвал "това, че ти е нисък рейтингът - нищо, 
ще стане опасно, ако почне да се качва, защото ще значи, че вече харчиш, и то необмислено, 
пари".  
Но нестабилността остава, банковата криза може да обхване Испания и Италия… Имате ли 
план Б, какво се прави, ако се разрасне?  
- За изплащането на първата част от дълга на НДСВ ни трябваше външно финансиране – 
вътрешният пазар е твърде малък, за да се справи. Затова много зависехме от външните 
пазари и бяхме много търпеливи. И изчаквахме, изчаквахме и, мисля, хванахме добър момент 
да излезем на външните пазари. Да, лошо е, че около нас бушува не само финансова – тя се 
превръща в някои държави и в политическа криза. Но следващите две години не сме зависими 
от финансовите пазари и това ни дава една стабилност . Това ни дава възможност да мислим и 
за доходите, за увеличаване на вътрешното потребление.  
Не случайно и президентът Ромпой, и председателят Барозу, и канцлерът Меркел миналата 
седмица ни поздравиха за финансовата дисциплина, за усилията, които полагаме, за 
реформите, които мислим да правим. Не случайно ни дават за пример на Гърция какво трябва 
да направят.  
Финансовата стабилност – добре. Но за да вървим напред, трябва да има и растеж на 
икономиката.  
- Затова казах, че от този момент ние говорим за повишаване на доходите. С министър Добрев 
това, което направихме по програмата "Конкурентоспособност", изключително добре върви. 
Виждате публично събираме на няколко пъти компании, които получават по 7-8 милиона за 
енергийна ефективност, което дава много голям ефект. Първо, се увеличава броят на 
работните места – там, където е по-нова технологията, са по-малко нови работни места, но 
намаляват с 50% разходите чрез енергийната ефективност, което дава възможност да се 
повишат заплатите. Това е близо милиард и ние вече близо 300-400 милиона сме дали. Сега 
следващия месец по същия начин с фонд "Козлодуй", който имаме, ще поканим фирмите и 
кметствата, които са спечелили болници, поликлиники, да направят своята енергийна 
ефективност.  
Инфраструктурата, екологията, археологията – всичко това ще допринесе в следващите години 
за инвестиционния климат и да дойдат и по-богати туристи. Ето, с пускането на магистрала 
"Тракия" една японска компания, която е в Ямбол, обяви строежа и на завод за 1700 работни 
места, които произвеждат кабели за автомoбили в Сливен. Защото вече няма проблем за 
инвеститора, като кацне в София или в Пловдив, докато си разгледа лаптопа какво му е 
излязло по имейлите, вече да си е в завода, където инвестира.  
В този смисъл каква ви е оценката за бизнес средата, защото много малки фирми изпитват 
затруднения?  
- Ще бъда много кратък. Бизнес средата за работещите, дисциплинираните, честните фирми е 
много добра. Бизнес средата за фирмите, които бяха свикнали на държавни и общински 
поръчки да крадат пари, никак не е добра. Защото вие виждате, изпилихме цените на всички 
инфраструктурни проекти, защото това правителство не приема рушвети. Самите фирми, като 
дойдат тук, почват да мрънкат как авансово са им взели еди си колко процента. И аз им казвам 
"господа, не ми се оплаквайте на мен – има прокурор". Аз не искам да ги слушам, защото, като 
слушам, ставам съпричастен.  
Имахме предвид и достъп до кредити, поведението на банките, достъпа до обществени 
поръчки, предвидимост…  
- Банките са пълни с пари, проектите са малко. Виждате, че спестяванията на населението 
всяка година се увеличават. В България се води човек за беден, който примерно взима 
минимална пенсия, но има 200 квадрата апартамент на "Витошка", който струва няколко 
милиона евро. И той е недоволен, че толкова му дава държавата.  
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Дата: 26.07.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/40986_svetovnata_banka_shte_ni_konsultira_za_operativna_programa_inov
acii_i_predpriemachestvo_2014__2020/  
Брой думи: 271  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектоспоразумение за предоставяне на консултантски 
услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка 
за възстановяване и развитие.  
 
Заглавие: Световната банка ще ни консултира за Оперативна програма „Иновации и 
предприемачество“ 2014 - 2020  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектоспоразумение за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за 
възстановяване и развитие.  
Съдействие при разработване на Стратегия за интелигентно специализиране на компонента, 
свързан с иновации на Оперативна програма "Иновации и предприемачество" 2014 - 2020 г., е 
заложено в одобрения от Министерския съвет на 25 юли проект на споразумение за 
предоставяне на консултантски услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).  
В проекта се предвижда и разработване на документи от Световната банка, които се използват 
в програмните документи на оперативната програма, и съдействие за идентифициране на 
водещи проекти, както и за преодоляване на едно от най-слабите места в реализирането на 
иновациите чрез даване на конкретни насоки за тяхната комерсиализация.  
Подкрепата ще се предоставя под формата на консултантски услуги и ще бъде финансирана по 
линия на техническата помощ на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.  
Другото проектоспоразумение, прието от правителството, е между Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и Световната банка и касае предоставяне на 
консултантски услуги във водния сектор.  
На 22 януари 2012 г. бяха подписани Меморандуми за разбирателство между Правителството 
на Република България и Световна банка и Европейската инвестиционна банка за 
предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти 
на Европейския съюз. Основна цел на тези меморандуми е българските институции да се 
възползват от експертизата на банките в областта на стратегическото планиране, 
проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата от ЕС.  
Предвижда се МРРБ да се възползва от експертизата на Световна банка за подпомагане на 
реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.  
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Дата: 27.07.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/40991_launchub_izbra_parvite_9_ekipa_v_koito_shte_vlozhi_po_30_000  
Брой думи: 672  
 
 
Резюме: Фондът LAUNCHub (Launch hub) избра първите 9 екипа, в които ще инвестира по 30 
000 евро (общо 270 000 евро) срещу дялово участие от 8-10% във всяка от идеите. Отборите 
ще участват в програмата на фонда през есента, съобщиха от организацията на 24 юли. 
LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” на холдинговия фонд към инициативата “Съвместни европейски ресурси в подкрепа 
на микропредприятията и на средните предприятия” (JEREMIE).  
 
Заглавие: LAUNCHub избра първите 9 екипа, в които ще вложи по €30 000  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фондът LAUNCHub (Launch hub) избра първите 9 екипа, в които ще инвестира по 30 000 
евро (общо 270 000 евро) срещу дялово участие от 8-10% във всяка от идеите. Отборите ще 
участват в програмата на фонда през есента, съобщиха от организацията на 24 юли. 
LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” на холдинговия фонд към инициативата “Съвместни европейски ресурси в подкрепа 
на микропредприятията и на средните предприятия” (JEREMIE).  
Екипите, които направиха най-силно впечатление на инвестиционния комитет към LAUNCHub и 
ще бъдат финансирани са (по азбучен ред):  
AZ 4CAST (софтуер като услуга, “Business Intelligence” за прогнозиране на продажбите и 
влиянието им върху текущите маркетингови активности);  
Cinematic (социална мрежа за кинофенове и мобилно приложение за закупуване на билети), 
Coherent Labs (иновативно софтуерно решение, улесняващо програмирането на игри);  
Deed (уеб платформа за поставяне на предизвикателства към себе си и останалите);  
Habbits (мобилно приложение за деца до 8 години, съчетаващо забавление и изграждане на 
полезни навици);  
ID2Doc (продукт, автоматизиращ прочита на лични документи, ускоряващ работата с клиенти и 
ограничаващ риска от скъпоструващи грешки);  
KBLE [‘keibl] (технология за търсене, разглеждане и споделяне на снимки, отличаваща се с 
релевантни резултати);  
Уча.се (Ucha.se) – социален уебсайт за специализирани образователни видеоклипове за по-
забавен начин на учене;  
Useful At Night - социална медия за любители на забавленията, която ще им помага да разберат 
“къде е купонът довечера”.  
Проектите бяха избрани след предизвикателно четиридневно събитие, т.нар. “дълъг уикенд”, 
който е и последният кръг от процеса по кандидатстване в LAUNCHub.  
По време на интензивното събитие, съпроводено с менторство и коучинг, шестнадесетте екипа 
получиха обратна връзка за подобряване на презентационните си умения и рафиниране на 
бизнес идеята си, за да се представят по-добре по време на последния “Ден на 
предизвикателството” – презентация и сесия с въпроси и отговори пред Инвестиционния 
комитет.  
“Много сме впечатлени от представянето и особено от прогреса на всички екипи, участвали в 
дългия уикенд. Най-важно за нас, освен решението за инвестиция, бе да направим тези дни 
предизвикателни и ползотворни за всички участници”, коментира Любен Белов, управляващ 
партньор във фонда.  
“Насърчаваме всички екипи, които не се класираха за финансиране, да продължат да работят 
по проектите си. Ние ще следим тяхното развитие и ще им помагаме по всякакъв начин, за да 
успеят да се представят още по-добре по време на някой от следващите ни прозорци за 
кандидатстване”, добави Тодор Брешков, управляващ партньор в LAUNCHub.  
Деветте екипа, два от които от Хърватска, ще бъдат поканени в София за период от 1-2 месеца, 
за да работят интензивно върху развитието на бизнес идеята и продукта си и да се възползват 
пълноценно от менторството, коучинга и нетуъркинга, които LAUNCHub ще им предоставят.  
Младите предприемачи ще участват във формираните според нуждите им майсторски класове 
и отворени срещи със специалистите, от чиито съвети се нуждаят, за да се подготвят за т.нар. 
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“ден на инвеститорите”, в който ще представят напредъка си, за да получат допълнително 
финансиране от LAUNCHub и външни инвеститори.  
Продължителността на акселераторската програма е гъвкаво, което означава, че екипите могат 
да я “завършат” между 3 и 12 месеца. На финала дадената компания е изпълнила основните си 
ключови цели, като в зависимост от спецификата на бизнеса това би могло да бъде лансиране 
на успешен продукт, презентиране по време на деня на инвеститорите и в най-добрия случай –
получаване на последващо (SEED) финансиране от LAUNCHub или от друг инвеститор.  
LAUNCHub (Launch hub) e Seed фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо 
9 милиона евро в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и 
комуникационни технологии, от България и региона.  
LAUNCHub си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, “Seedcamp”, както и с 
Института за предприемачи на Cisco в България. За международна подкрепа LAUNCHub 
разчита също и на “Mozilla Web FWD” и “DreamIt Ventures”.  
Фондът партнира и с други организации, обвързани с развитието на предприемаческата 
екосистема в България, каквито са споделеното работно пространство betahaus и студентската 
организация “Start it Smart”.  
Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез която 
стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални 
съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина.  
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Дата: 26.07.2012  
Източник: www.idg.bg  
Връзка: 
http://news.idg.bg/business/65135_svetovnata_banka_shte_ni_konsultira_za_operativna_programa_i
novacii_i_predpriemachestvo_2014__2020&ref=3Dcat  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектоспоразумение за предоставяне на консултантски 
услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка 
за възстановяване и развитие.  
 
Заглавие: Световната банка ще ни консултира за Оперативна програма „Иновации и 
предприемачество“ 2014 - 2020  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството одобри проектоспоразумение за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Международната банка за 
възстановяване и развитие.  
Съдействие при разработване на Стратегия за интелигентно специализиране на компонента, 
свързан с иновации на Оперативна програма "Иновации и предприемачество" 2014 - 2020 г., е 
заложено в одобрения от Министерския съвет на 25 юли проект на споразумение за 
предоставяне на консултантски услуги между Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).  
В проекта се предвижда и разработване на документи от Световната банка, които се използват 
в програмните документи на оперативната програма, и съдействие за идентифициране на 
водещи проекти, както и за преодоляване на едно от най-слабите места в реализирането на 
иновациите чрез даване на конкретни насоки за тяхната комерсиализация.  
Подкрепата ще се предоставя под формата на консултантски услуги и ще бъде финансирана по 
линия на техническата помощ на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.  
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Дата: 26.07.2012  
Източник: www.press.dir.bg  
Връзка: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=3D342738&df=3D45&dflid=3D3  
Брой думи: 958  
 
 
Резюме: Фондът LAUNCHub (Launch hub) избра първите 9 екипа, в които ще инвестира 30 000 
евро срещу дялово участие от 8-10% и които ще участват в програмата на фонда през есента.  
 
Заглавие: Фондът LAUNCHub избра първите 9 екипа които ще получат по 30 000 евро 
финансиране  
Подзаглавие: Срещу инвестицията фондът ще придобие дялове в тях  
Автор:  
Текст: Фондът LAUNCHub (Launch hub) избра първите 9 екипа, в които ще инвестира 30 000 
евро срещу дялово участие от 8-10% и които ще участват в програмата на фонда през есента.  
Екипите, които направиха най-силно впечатление на Инвестиционния Комитет и ще бъдат 
финансирани са (по азбучен ред):  
AZ 4CAST (софтуер като услуга, “Business Intelligence” за прогнозиране на продажбите и 
влиянието им върху текущите маркетингови активности), Cinematic (социална мрежа за 
кинофенове и мобилно приложение за закупуване на билети), Coherent Labs (иновативно 
софтуерно решение, улесняващо програмирането на игри), Deed (уеб платформа за поставяне 
на предизвикателства към себе си и останалите), Habbits (мобилно приложение за деца до 8 
години, съчетаващо забавление и изграждане на полезни навици), ID2Doc (продукт, 
автоматизиращ прочита на лични документи, ускоряващ работата с клиенти и ограничаващ 
възможността от скъпоструващи грешки), KBLE [‘keibl] (технология за търсене, разглеждане и 
споделяне на снимки, отличаваща се с релевантни резултати), Уча.се (Ucha.se) – социален 
уебсайт за специализирани образователни видео клипове за по-забавен начин на учене, Useful 
At Night (социална медия за парти персони, която помага да разбереш “къде е купонът 
довечера”).  
Проектите бяха избрани след предизвикателно 4-дневно събитие, т.н. Дълъг уикенд, който е и 
последния кръг от процеса по кандидатстване в LAUNCHub.  
По време на интензивното събитие, съпроводено с менторство и коучинг, шестнадесетте екипа 
получиха обратна връзка за подобряване на презентационните си умения и рафиниране на 
бизнес идеята си, за да се представят по-добре по време на последния “Ден на 
предизвикателството” – презентация и сесия с въпроси и отговори пред Инвестиционния 
комитет.  
“Много сме впечатлени от представянето и особено от прогреса на всички екипи, участвали в 
Дългия уикенд. Най-важно за нас, освен решението за инвестиция, бе да направим тези дни 
предизвикателни и ползотворни за всички участници”, коментира Любен Белов, управляваш 
партньор във фонда.  
“Насърчаваме всички екипи, които не се класираха за финансиране, да продължат да работят 
по проектите си. Ние ще следим тяхното развитие и ще им помагаме по всякакъв начин, за да 
успеят да се представят още по-добре по времена на някой от следващите ни прозорци за 
кандидатстване”, добави Тодор Брешков, управляваш партньор в LAUNCHub.  
Деветте екипа, два от които от Хърватска, ще бъдат поканени в София за период от 1-2 месеца, 
за да работят интензивно върху развитието на бизнес идеята и продукта си и да се възползват 
пълноценно от менторството, коучинга и нетуъркинга, които LAUNCHub ще им предоставят.  
Младите предприемачи ще участват във формираните според нуждите им мастер класове и 
отворени срещи със специалистите, от чиито съвети се нуждаят, за да се подготвят за т.н. Ден 
на инвеститорите, в който ще представят напредъка си за да получат допълнително 
финансиране от LAUNCHub и външни инвеститори.  
Продължителността на Акселераторската програма е гъвкаво, което означава, че екипите могат 
да я “завършат” между 3 и 12 месеца. Това означава, че дадена компания е изпълнила 
основните си ключови цели, като в зависимост от спецификата на бизнеса това би могло да 
бъде лансиране на успешен продукт, да презентират по време на Деня на инвеститорите и в 
най-добрия случай – да получат последващо (SEED) финансиране от LAUNCHub/друг 
инвеститор.  
Повече за LAUNCHub:  
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LAUNCHub (Launch hub) e Seed фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо 
9 милиона евро в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и 
комуникационни технологии, от България и региона.  
LAUNCHub си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, “Seedcamp”, както и с 
Института за предприемачи на Сиско в България. За международна подкрепа LAUNCHub 
разчита също и на “Mozilla Web FWD” и “DreamIt Ventures”.  
Фондът партнира и с други организации, обвързани с развитието на предприемаческата 
екосистема в България, каквито са споделеното работно пространство betahaus и студентската 
организация “Start it Smart”.  
Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез която 
стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални 
съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина.  
LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” по холдинговия фонд JEREMIE.  
Акселераторската програма на LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване три пъти 
годишно и фонда селектира около 15 екипа, които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След като 
се запознава отблизо с предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия начин 
пред Инвестиционен комитет, фонда избира 8-9 от екипите, които получават финансиране от 30 
000 евро срещу дялово участие от 8-10%.  
По време на следващия “SEED” етап, LAUNCHub предоставя последващо финансиране до 
170,000 евро.  
Повече за Инвестициония комитет на LAUNCHub:  
Разширеният Инвестиционен комитет на фонда LAUNCHub се състои от няколко основни типа 
бизнес специалисти.  
Представителите на други акселератори са: Решма Сохони, партньор в “Seedcamp”, Паскал 
Финет, Директор на програмата на “Mozilla WebFWD”, Пол Брагел, партньор в “i/o Ventures” и 
Кери Ръп, Управляващ партньор в “DreamIt Ventures”.  
Вторият тип са успешни предприемачи от България, като Светозар Георгиев (съизпълнителен 
директор на “Телерик”, Елвин Гури (съосновател на ”Джет Файненс” и текущ изпълнителен 
директор на “Ривърстикс кепитъл”), Антон Титов (съосновател на сайта hotfile), Адел Закут 
(основател на сайта openbuildings.com и clippings.com), Костадин Йорданов, изпълнителен 
директор на “Бианор”, Бостян Спетич изпълнителен директор на “Земанта”.  
Други ценни членове на комитета са успешни корпоративни лидери и ангели инвеститори като 
Гати ал Джебури (Маркетинг директор на Лукойл за Близкия Изток), Христо Манов 
(Вицепрезидент на групата компании на “Avon” за Централна и Източна Европа), Боян Калчев 
(Изпълнителен директор и финансов директор на бТВ Медия груп, част от CME/Про ТВ), 
Ивайло Вътев (Изпълнителен директор ”Аурубис”).  
Секторът на инвестиционното банкерство е представен от Драган Маноев (Директор на 
“Lazard”, Сан Франциско), Иван Димов (бивш Прецедател на Борда на Директорите на Нет 
Инфо), Мартин Корбмашер (бивш регионален управител на “CSFB Germany”).  
Членовете от екипа на LAUNCHub, които също участват в Инвестиционният комитет – Йенс 
Миелшоф (председател на фонда “beta plus”), Тодор Брешков и Любен Белов (управляващи 
партньори в LAUNCHub), Ирина Димитрова (финансов директор във фонда), Светлан Станоев 
(председател на Института за предприемачи на Сиско в България).  
Източник: http://launchub.com/  
 
 
 

 


