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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.09.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

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

 вестници, от които: 6 

 - национални 6 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии 
 
Дата: 10.09.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и 
средни предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес 
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР).  
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за 
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания 
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда 
технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които 
работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на 
облекло, печатните услуги и др.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на енергийно 
ефективни проекти на бизнеса с до 50% безвъзмездна помощ.  
Подзаглавие: Банката работи активно по Програма "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" на МИ ЕТ и ЕБВР.  
Автор:  
Текст: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и 
средни предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес 
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР).  
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за 
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания 
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда 
технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които 
работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на 
облекло, печатните услуги и др.  
Основната полза за фирмите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е 
дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите 
се цени на енергийните ресурси. С подобни инвестиции предприятията ще намалят и разходите 
за поддръжка, а оттам и на себестойността на продукцията. Чрез въвеждането на 
допълнителни продукти и/или ново производство се повишава производствения капацитет и 
продуктивността.  
С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ПроКредит Банк фирмите могат да се 
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта, 
които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те могат да 
погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат 
авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката, която е част от германската 
ПроКредит група, финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в 
размер до 2 млн. евро със срок на изплащане до 15 г.  
Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията 
в подобряване на сградния фонд на предприятие за хляб и подмяна на част от машините в 
него. Собствениците на хлебозавода изваждат от употреба две стари пещи за хляб с капацитет 
380 хляба на час и въвеждат в експлоатация две нови лентови пещи за 504 хляба на час. В 
допълнение те поставят изолация на стени, ремонтират покрива и поставят нова дограма. За 
общата инвестиция от 164 125 евро, по Програмата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" с кредит от ПроКредит Банк, получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 
евро. В резултат на нововъведенията, предприятието реализира 29% годишно намаление на 
разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация 
на оборудването.  
www.procrediteco.bg  

http://www.procrediteco.bg/
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Дата: 10.09.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: Общо 1085 предприятия са били подкрепени с европари по единствената програма за 
бизнеса "Конкурентоспособност". Това означава, че до финансиране всяка година стигат 275 
фирми. Броят им обаче е нищожен на фона на всички регистрирани фирми у нас, които са над 
300 000. Голяма част от компаниите не проявяват интерес към парите от Брюксел, а други са 
отпаднали по една или друга причина, след като са кандидатствали. От началото на 2007 г. до 
април т.г. одобрените фирми са взели 500 млн. лв., сочи справка на в. "Сега". Въпреки това 
"Конкурентоспособност" се нарежда сред една от най-изоставащите програми у нас, наред с 
"Развитие на човешките ресурси" и "Околна среда", по която разплатените средства са малко 
над 13%. По нея досега са изградени или модернизирани 40 пречиствателни станции за 
отпадъчни води, от които 5 вече работят.  
 
Заглавие: Само 1085 фирми са получили пари от бизнес програмата на ЕС  
Подзаглавие: "Транспорт" е на първо място по усвояване на средства, най-вече заради 
метрото  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Общо 1085 предприятия са били подкрепени с европари по единствената програма за 
бизнеса "Конкурентоспособност". Това означава, че до финансиране всяка година стигат 275 
фирми. Броят им обаче е нищожен на фона на всички регистрирани фирми у нас, които са над 
300 000. Голяма част от компаниите не проявяват интерес към парите от Брюксел, а други са 
отпаднали по една или друга причина, след като са кандидатствали. От началото на 2007 г. до 
април т.г. одобрените фирми са взели 500 млн. лв., сочи справка на в. "Сега". Въпреки това 
"Конкурентоспособност" се нарежда сред една от най-изоставащите програми у нас, наред с 
"Развитие на човешките ресурси" и "Околна среда", по която разплатените средства са малко 
над 13%. По нея досега са изградени или модернизирани 40 пречиствателни станции за 
отпадъчни води, от които 5 вече работят.  
По програмата, свързана с обучение и преквалификация, както и с подобряване на условията 
на труд, данните също не са обнадеждаващи. По различни проекти в нея са включени над 870 
хил. души, от които 364 600 през миналата година. А към момента платените пари са почти 
една четвърт от общия бюджет на "Развитие на човешките ресурси" от над 2 млрд. лв.  
В същото време, ако само допреди няколко месеца програмата за обучение на чиновниците 
"Административен капацитет" бе водеща по брой платени проекти, то сега първото място е 
заето от "Транспорт". До април с пари от нея са изградени 16.3 км жп линии от Свиленград до 
турската граница. По същия проект са изградени 35 малки моста, други 5 жп моста са 
ремонтирани. Направени са и 13 км от столичното метро, заедно с още толкова станции. 
Усвоените пари гонят 35%, или над 1.1 млрд. лв., но заслугата до голяма степен е на 
столичното метро, което "глътна" по-голямата част от тях.  
По програма "Регионално развитие" пък са обновени близо 330 км второкласни и третокласни 
пътища в различни части на страната, а още 116 км са ремонтираните пътища от 
четвъртокласната мрежа. С пари от програмата са укрепени и над 360 кв.м свлачища. 
Ремонтирани са и над 380 сгради, по-голямата част от които са детски градини.  
Въпреки тези показатели обаче страната ни продължава да изостава с усвояването на 
европарите, като по част от европрограмите загубата на средства е почти гарантирана. Към 
началото на септември България е договорила почти 89% от европарите, но е успяла да 
разплати около една четвърт от предвидените за периода 15.6 млрд. лв. по седемте 
оперативни програми.  
***  
ОТЛИЧНИЦИ  
Въпреки че програмите "Техническа помощ" и "Административен капацитет" не се отличават с 
голям бюджет, за разлика от останалите 5, усвояването на пари по тях върви с пълна пара. 
Само по първото направление са обучени близо 5000 служители на държавната 
администрация. А по програмата за квалификация на служителите са в ход 255 договора за 
безвъзмездно финансиране.  
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Дата: 10.09.2012  

Източник: в. Строителство Градът  
Страница: 4  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Девет от всеки 10 евро по оперативна програма "Конкурентоспособност" вече са на 
масата, съобщи в интервю за БТА Кирил Гератлиев, главен директор на главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. От общия бюджет 1.162 млрд. евро остава да се договорят единствено 
средствата за софийския технологичен парк и за газовия тръбопровод до Сърбия, обясни 
експертът. Той отчете разплащания от 27% от бюджета, но с включването на средствата по 
програмата JEREM1E - финансиране, което фирмите връщат под формата на лихви или 
дивиденти. Те се водят усвоени, но постъпват в касите на фирмите, когато проектите им бъдат 
одобрени. Без тази инициатива фирмите са взели около 111 млн. евро, или 14% от програмата. 
Само за тази година са договорени проекти на стойност 325 млн. евро. В процес на оценка са 
още 253 млн. евро, обясни Гератлиев. "В момента се изпълняват общо три схеми за 
технологична модернизация и там интересът от фирмите е най-голям", каза още експертът.  
 
Заглавие: Милиард европейски евро са на разположение на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Девет от всеки 10 евро по оперативна програма "Конкурентоспособност" вече са на 
масата, съобщи в интервю за БТА Кирил Гератлиев, главен директор на главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. От общия бюджет 1.162 млрд. евро остава да се договорят единствено 
средствата за софийския технологичен парк и за газовия тръбопровод до Сърбия, обясни 
експертът. Той отчете разплащания от 27% от бюджета, но с включването на средствата по 
програмата JEREMIE - финансиране, което фирмите връщат под формата на лихви или 
дивиденти. Те се водят усвоени, но постъпват в касите на фирмите, когато проектите им бъдат 
одобрени. Без тази инициатива фирмите са взели около 111 млн. евро, или 14% от 
програмата. Само за тази година са договорени проекти на стойност 325 млн. евро. В процес 
на оценка са още 253 млн. евро, обясни Гератлиев. "В момента се изпълняват общо три схеми 
за технологична модернизация и там интересът от фирмите е най-голям", каза още експертът.  
В края на юни беше отворена и схема за повишаване на енергийната ефективност на 
предприятията, по която се очакват резултати през есента. "Етапът на подготовка на проекта 
освен изготвянето на формуляра за кандидатстване включва извършването на енергиен одит и 
провеждането на процедурите за избор на изпълнител, за които също е необходимо 
технологично време", каза Кирил Гератлиев.  
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Дата: 10.09.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 2,3  
Брой думи: 513  
 
 
Резюме: 467,14 млн. лв. Толкова е получила България от еврофондовете от началото на 
годината до средата на август по данни на Министерството на финансите. Сумата е едва 12% 
от заложените в бюджета за тази година 3,8 млрд. л в., които трябва да бъдат изплатени от 
Брюксел по 7-те оперативни програми. Изпратени са искания за възстановяване на още около 
404 млн. лв., с което процентът ще се вдигне до 23.  
 
Заглавие: Усвояването на европарите - с 88% назад  
Подзаглавие:  
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
Текст: 467,14 млн. лв. Толкова е получила България от еврофондовете от началото на 
годината до средата на август по данни на Министерството на финансите. Сумата е едва 12% 
от заложените в бюджета за тази година 3,8 млрд. л в., които трябва да бъдат изплатени от 
Брюксел по 7-те оперативни програми. Изпратени са искания за възстановяване на още около 
404 млн. лв., с което процентът ще се вдигне до 23.  
В края на миналата година министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев 
заяви, че усвояването на 3,8-те млрд. лв. е напълно реалистично. Достигането на сумата за 
следващите 4 месеца обаче към момента изглежда, меко казано, доста трудна задача.  
Изоставането все още не означава, че може да бъдат загубени средства. Според 
предварителните разчети по-големи приходи са предвидени през второто шестмесечие. Освен 
това, за да не се стигне до загуба на пари заради правилото, че средствата се усвояват до 2 
години, след като са договорени, трябва да бъдат усвоени около 1,6 млрд. лв. Плащанията 
досега се движели близо до предварителните прогнози.  
Ако обаче изоставането от 3,8-те млрд. лв. не бъде наваксано, ще постави под напрежение 
системата през 2013 г. Тогава трябва да бъдат платени двойно повече пари. В същото време 
ще трябва да се подготвят оперативните програми за следващия програмен период от 2014 г. 
до 2020 г.  
Отличници и изостанали  
По голямата програма "Регионално развитие" не е усвоен нито лев от януари до края на юли. И 
преди по нея се задържаха плащания заради проверки на одобрените проекти. Сега от 
министерството на регионалното развитие, което управлява програмата, обясниха, че към 3 
септември вече имат възстановени 139 млн. лв. Не обясниха обаче на какво се дължи нулевият 
резултат до края на юли.  
Изостават плащанията и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност". По нея са 
възстановени по-малко от 50 млн. лв. 12,5% от задължителната сума за годината.  
Най-много средства от ЕС тази година са постъпили по сметките на оперативна програма 
"Транспорт" - около 152 млн. лв., или 38% от предвиденото. По "Техническа помощ" 
възстановените пари са 39%, или 4 млн. лв. Това я нарежда в челото по усвояване. Тя обаче е 
с малък бюджет и е насочена към администрацията. 35% са плащанията от Брюксел по 
оперативна програма "Околна среда", която обаче изостава с плащанията към общините.  
Суха статистика  
Засега усвояването на европарите се измерва основно в процентите договорени, платени и 
възстановени пари. Както и в километри пътища, водопроводи и канализация, брой обучени 
безработни или служители на администрацията. Все още обаче няма яснота кой вид 
инвестиция има най-голям ефект върху качеството на живот в страната. Няма и система, която 
да показва как евросредствата се отразяват на стандарта на живот, на икономиката, на нивото 
на безработицата. До края на годината се очаква да заработи система, която следи ефекта от 
инвестираните пари. По думите на Дончев тя ще дава информация за положението на всеки 
два месеца. Данните обаче ще са на макрониво. За да може да се измери как се отразяват 
европарите на всяка община, трябва да се промени начинът на правене на националната 
статистика. Тя трябва да дава данни и за общините. Това вероятно ще стане факт след 2014 г.  
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Дата: 10.09.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 2  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: За разлика от усвояването България се справя значително по-добре с договарянето 
на европарите. От 2007 г. досега са разпределени 84,27% от общо 15,6 млрд. Данните са от 
Информационната система за наблюдение на еврофондовете и са към 10 август.  
 
Заглавие: Бюджетът за ВиК и пътища свърши  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За разлика от усвояването България се справя значително по-добре с договарянето на 
европарите. От 2007 г. досега са разпределени 84,27% от общо 15,6 млрд. Данните са от 
Информационната система за наблюдение на еврофондовете и са към 10 август.  
Шампиони по договаряне са инфраструктурните програми "Транспорт" и "Околна среда". Почти 
целият им бюджет е вече разпределен, въпреки че крайният срок изтича в края на 2013 г. 
Очаква се и по двете програми скоро да бъдат договорени повече пари от определения 
предварително бюджет. Това вече е факт за средствата за жп и пътна инфраструктура по 
"Транспорт", както и за ВиК мрежи, пречиствателни станции и биоразнообразие по "Околна 
среда".  
На опашката по договаряне е програмата "Конкурентоспособност". Тя от години върви бавно 
заради бюрокрацията и трудното осигуряване на съфинансиране от фирмите в кризата.  
След като години наред беше на последно място по усвояване, "Транспорт" вече оглавява 
временното подреждане и при плащанията. Досега по проектите са дадени 35% от бюджета, 
или 1,37 млрд. лв.  
Въпреки че е на второ място по процент договарени пари, програмата за екология е на 
опашката по дял на плащанията. От 3,5 млрд. лв. по нея за пет години са платени 13,39%, или 
471,6 млн. лв. Според министър Томислав Дончев засега няма риск от загуба на средства. 
Въпреки това вече беше разрешено 150 млн. лв. от парите за ВиК да бъдат пренасочени към 
мерки за подобряване на чистота на въздуха.  
На предпоследно място по процент плащания е програмата "Развитие на човешките ресурси".  
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Дата: 10.09.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 13  
Брой думи: 402  
 
 
Резюме: Банката работи активно по Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" на 
МИЕТ и ЕБВР.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на енергийно 
ефективни проекти на бизнеса с до 50% безвъзмездна помощ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката работи активно по Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" на 
МИЕТ и ЕБВР.  
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни 
предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес кредити 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕ7) и Европейска банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР).  
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за 
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания 
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда 
технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които 
работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на 
облекло, печатните услуги и др.  
Основната полза за фирмите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е 
дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите 
се цени на енергийните ресурси. С подобни инвестиции предприятията ще намалят и разходите 
за поддръжка, а оттам и на себестойността на продукцията. Чрез въвеждането на 
допълнителни продукти и/или ново производство се повишава производствения капацитет и 
продуктивността.  
С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ПроКредит Банк фирмите могат да се 
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта, 
които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те могат да 
погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат 
авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката, която е част от германската 
ПроКредит група, финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в 
размер до 2 млн. евро със срок на изплащане до15г.  
Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията 
в подобряване на сградния фонд на предприятие за хляб и подмяна на част от машините в 
него. Собствениците на хлебозавода изваждат от употреба две стари пещи за хляб с капацитет 
380 хляба на час и въвеждат в експлоатация две нови лентови пещи за 504 хляба на час. В 
допълнение те поставят изолация на стени, ремонтират покрива и поставят нова дограма. За 
общата инвестиция от 164 125 евро, по Програмата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" с кредит от ПроКредит Банк, получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 
евро. В резултат на нововъведенията, предприятието реализира 29% годишно намаление на 
разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация 
на оборудването.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 9

/1
0
/2

0
1
2
 

Интернет издания и блогове 
 
Дата: 09.09.2012  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://www.haskovo.net/index.php?module=3Dnews&action=details&id=3D111424  
Брой думи: 926  
 
 
Резюме: На заседание на МС премиерът рекъл: „Най-важното е новите работни места. Това е 
единственият проблем пред правителството и, разбира се, пред хората… Да му обясняваш на 
човека, че е безработен, защото е криза в цял свят, за него това не е оправдание… Едно 
работно място да създадеш днес е успех. Това е едно семейство, един човек, който се чувства 
добре.”  
 
Заглавие: На гевречето дупката  
Подзаглавие: Из делниците на един луд  
Автор:  
Текст: На заседание на МС премиерът рекъл: „Най-важното е новите работни места. Това е 
единственият проблем пред правителството и, разбира се, пред хората… Да му обясняваш на 
човека, че е безработен, защото е криза в цял свят, за него това не е оправдание… Едно 
работно място да създадеш днес е успех. Това е едно семейство, един човек, който се чувства 
добре.”  
Приятно съм изненадан, не допусках, че премиерът е способен на такова разбиране и 
състрадание към малкия човек. Дано го послушат министрите и с „концесии, чрез подобни 
инструменти” да почнат да откриват нови работни места.  
Като казахме състрадание… Британският "Сън" пише за един рядък феномен. Майк Даудъл и 
приятелката му Аманда Бенет карали обща бременност.  
Аманда била в 33-тата седмица. Но Майк бил до такава степен солидарен с преживяванията й, 
че също започнал да получава сутрешно гадене, топли вълни, непрекъснат глад…. Даже 
коремът и гърдите му почнали да растат успоредно с тия на Аманда. Оказало се, че Майк 
страда от редкия синдром на Кувад, или т. нар. състрадателна бременност.  
Спомням си, че когато Станишев и Моника бяха бременни, Деси Ризова от „Хрътките” направи 
едно голямо интервю със Сергей, което стана повод от сайта Чудеса.net да заключат, че 
„Станишев хванал синдрома на Кувад”. Но мисля, че беше пресилено.  
Това не знам що ви го разказах. Може би, за да се види, че човек не бива чак пък толкова да е 
състрадателен, та да хване например някоя „състрадателна безработица”…  
Но не вярваме да се стигне до там. На връх Съединението премиерът зарадва населението: 
„Догодина България вече няма да е най-бедната страна в Европа.” Държавата ни е минала с 12 
пункта напред по отношение на конкурентоспособността, от 74-то на 62-ро място. „Което, вика, 
е пътят към по-високи заплати и пенсии, защото икономиката започва да дърпа. Във финансите 
сме дръпнали с 15 пункта, в инфраструктурата с 11 (без метрото и новите отсечки на „Тракия", 
които ще се броят догодина). Догодина ще мръднем с около 20 пункта във финансите и поне 15 
в инфраструктурата, в здравеопазването - с 8, и най-вече в образованието, прогнозира 
Борисов. - Във втория ни мандат пък ще отидем много по-напред…"  
Хайде на пунктовете, народе! Да живеят пунктовете! Да живее пункт Калотина, пункт 
Аерогара… И изобщо всички контролно пропускателни… За тия пунктове баре е сигурно, че ги 
има, докато за другите…  
Сайтът „Бивол” разкрива мистерията на рязкото повишаване на конкурентната ни способност. 
Данните, които премиерът цитира, са от годишния доклад на Световния икономически форум 
(СИФ). Партньор на СИФ в България е Център за икономическо развитие (ЦИР). 
Партньорството му се изразява в „събирането и анализа на информация за България за 
подготовка на доклада”, четем на сайта на Центъра. Демек, каквото Центърът каже, това е 
верното. „ЦИР със съдействието на агенция “Естат” провежда социологическо проучване сред 
български и чуждестранни фирми”. (www.ced.bg) В „Естат” ЦИР има 50%. Следите ли ми 
мисълта? През май "Естат" е получила 440 724 лева без ДДС от МИЕТ са социологическо 
изследване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.  
СИФ-ЦИР-Естат-МИЕТ!  
Обърнахте ли внимание, че Бойко точно знае къде с колко пункта напред ще се придвижим 
догодина? От къде знае? Ами, дето се вика, пази си фактурата.  

http://www.haskovo.net/index.php?module=3Dnews&action=details&id=3D111424
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Като го сметнахме, тия 12 пункта напред в конкурентната ни способност излизат по 36 727 лв. 
единият. Не ми се вижда скъпо. За някакви си 1.9 млн. лв. можем да влезем в първата десятка. 
А ако се бръкнем още съвсем малко - 2 240 347 лв., като нищо ще изфъчкаме Швейцария от 
първото място. Къде не сме дали 2 милиона?!  
„Труд”: „Футболисти проверяват тетрадки”. На национално съвещание на шефовете на 
просветните инспекторати се изнесла една интересна инициатива на ПФК “Миньор” (Перник) и 
ПФК „Монтана”. Футболистите раздавали тетрадки на първолаците. Спортната акция не била 
проста благотворителност, а имала образователна цел. След време тетрадките се връщали в 
клубовете и футболистите ги проверявали. Малчуганите, които пишели най-красиво и вярно, 
получавали подаръци.  
Браво! Много умно е измислено! Специално това, че се почва с първолаци. Мисля, че 
футболистите ще бъдат напълно компетентни да преценят кои деца пишат вярно. Докато, ако 
се почне с петокласници, не е така сигурно.  
И накрая все пак да ви кажа за оня мотор, дето го измислили японците да работи с човешки 
изпражнения. С едно зареждане на тоалетната чиния изминавал 300 км. Какво ще кажете, а? 
Хапнеш тройка с гарнитура, пийнеш две-три бири и само след няколко часа почваш да си 
връщаш парите с печалба. Всеки гражданин става едно малко ЛУКойл. Някои и голямо, де… 
Помислете си какво може да допринесе една Фидосова за енергийната ни диверсифекация! 
Ами ако се подкачи целият парламент? С две думи: ядем, с… и се диверсифекираме! Ей, 
пенсиите, предполагам, че ще се изкупуват количествата от гражданите, които не могат лично 
да ги оползотворят. Дано не избързвам, но ми се струва, че това цялостно ще промени 
отношението към вас. В смисъл на нахранването ви ще почне да се гледа като на инвестиция, а 
не като на безсмислен разход.  
А дано!  
Днес е 9-ти септември. Лично ние ще си сипем една „Бургас 69”, но няма да се черпим чак като 
за празник, не като на 6-ти септември. Щото както и да го въртите, 9-ти септември все е 
обратното на 6-ти септември. Но все пак да честитим на другарите с едно стихче*, което 
припомня какво направи този ден за нас:  
"Девети септември ми купи палтенце  
и каза: Честито, честито, момченце!  
Девети септември ми купи сандалки.  
- Да припкат - заръча - краченцата малки!  
А после ми сложи в ръката геврече  
- Хапни си! - Девети септември ми рече.  
Накрая, дечица, каква изненада…  
Останало само на гевречето дупката, другарите изпапали другото.  
………  
Стихчето е заимствано от блога на астрофилолога Павел Николов.  
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Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МЕНТАЖ: БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ СКОК ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ... А 
ИНСТИТУТЪТ, КОЙТО Я ОЦЕНИ, ПРИБРА ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА  
България се е изкачила от 74-то до 62-ро място в годишната класация за конкурентоспособност 
на Световния икономически форум (СИФ), пише в редовния доклад на СИФ за 
конкурентоспособност на икономиките на 144 страни (The Global Competitiveness Report 2012-
2013) съобщи Vesti.bg  
Подобен скок страната не е правила през целия период на участие в това престижно издание, 
подчертават експертите на Центъра за икономическо развитие (ЦИР), който е партньор на 
Форума за България при изготвянето на доклада.  
"Една Румъния е с 20 места в инфраструктурата назад след България и усвоява четири пъти 
по-малко средства от фондовете на ЕС" - коментира и премиерът Бойко Борисов.  
Според него България е постигнала най-големите, най-добрите резултати в 
конкурентоспособността за всички времена според излезлите данни.  
Други данни, които не бяха оповестени  
На 11.05.2012 г. фирмата "Естат" е получила 440 724 лева без ДДС за "Социологически 
проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013", 
показа проверка на сайта "Биволъ" в Агенцията за обществени поръчки.  
В поръчката има две обособени позици: "Провеждане на социологически проучвания и 
изготвяне на изследователски доклади" за 259 624 лв. и "Извършване на медиен мониторинг и 
изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и 
електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". за 181 100 лв.  
Поръчката е възложена от МИЕТ без предварително публикуване на обявление в официалния 
вестник на Европейския съюз.  
"Естат" е собственост 50/50 на Иво Желев Желев и на Фондация "Център за икономическо 
развитие" (ЦИР) - партньор на Световния икономически форум при изготвянето на доклада за 
България, който тази година се оказа толкова благоприятен.  
"От 1998 година ЦИР изследва и анализира националната конкурентоспособност на България 
(през тази първа година експерти на ЦИР идентифицираха факторите за икономически растеж 
и разработиха показатели за конкурентоспособност в съвместна работа с Харвардския институт 
за международно развитие). ЦИР спомогна България да бъде включена за първи път (1999 г.) в 
годишните доклади за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум, 
Давос (СИФ). Оттогава досега Центърът за икономическо развитие е официалният партньор на 
СИФ, който събира, обработва и предоставя информация за България за всички досегашни 
издания на Доклада за глобалната конкурентоспособност" - пише във визитката на 
организацията.  
По-рано "Биволъ" разкри, че българският клон на "Прозрачност без граници", чийто 
изпълнителен директор Дияна Ковачева стана министър на правосъдието в правителството на 
ГЕРБ, е получила апетитни обществени поръчки непосредствено преди изборите през есента 
на 2011 г., които трябваше да наблюдава. От "Прозрачност без граници" обаче отрекоха, че са в 
ситуация на конфликт на интереси.  
Това обаче далеч не са всички пари, получени от института от обществени поръчки. Освен, че 
играе самостоятелно, "Естат" участва като собственик в няколко консорциума, сред които 
консорциум на "Маркет линкс" ООД, "ЕСТАТ" ООД, НЦИОМ, с шеф Румяна Бъчварова (б. р. - 
която е и шеф на кабинета на премиера Борисов), Обединени изследователски компании 
"Витоша рисърч" ЕООД и "ЕСТАТ" ООД (с шеф Александър Стоянов от Центъра за изследване 
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на демокрацията), Консорциум "Синеста", "ЕСТАТ" - "Тренд студи", Обединения "ЕСТАТ" - 
"Джънкшън - България" и др.  
Проверка в Агенцията за обществени поръчки показва, че някои от тези консорциуми се 
прехранват добре от еврофондовете и при предишното, и при сегашното правителство.  
Така например Консорциум "Синеста" получава през юни 2009 г. (преди изборите). 432 000 лв. 
от Агенцията по туризъм за "Проучвания на чуждестранните посетители в България и на 
пътуванията на българите в страната", "ЕСТАТ" - "Тренд студио" пък печели през 2011 г. 255 
000 лв. по проект на Община Варна за "Разработване на референтен модел за оптимизация на 
административните процеси и ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите в Общинска 
администрация Варна", Обединение "Консултанти за сертифициране на качество в туризма" е 
получило 287 000 лв. от МИЕТ на 05.04.2012 за "Проучване на нагласите в туристическите 
предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно 
сертифициране на качеството и устойчивото развитие и тяхното популяризиране", а 
Обединение "ЕСТАТ" - "Джънкшън" България взима на 27.04.2012 г 94 000 лв. от Агенцията за 
закрила на детето за "Извършване на специализирани проучвания и изследвания за оценка на 
резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето в изпълнение на Дейност 4 
от Проект "Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-
2018 г."  
"Естат" има 50% във всички горепосочени печеливши обединения, освен в Обединение 
"Консултанти за сертифициране на качеството в туризма", където има 34.0%.  
На този фон, малката поръчка за 29 000 лв. от 21.06.2012 г., срещу която "Естат" трябва да 
направи "Пилотно проучване на потребностите на работодателите от работна сила с 
определени характеристики" не прави силно впечатление.  
Чисто чрез "Естат" в Центъра за икономическо развитие са влезли 720 992 лв. Всички суми са 
без ДДС.  
Това обаче не са всички фирми на Института, оценяващ конкурентноспособността, който 
притежава изцяло и "Агенция Икономика" и портала Econ.bg.  
Като самостоятелен играч при предишното правителство, "Агенция Икономика" е спечелила 
четири малки обществени поръчки от Министерството на икономиката за изготвяне на анализи 
и доклади, общо за 300 605 лв.  
Чрез "Агенция Икономика" Центърът за икономическо развитие участва в няколко обединения: 
Консорциум за диалог с администрацията (20.0% дял), Обединение "Намаляване на 
административната тежест за бизнеса" (33.33%), "Прозрачност за еврофондовете" (33.0% дял), 
"Информираност и активност" (25.0%) и "ЕСТАТ - Агенция "Икономика" (20.0%).  
източник: Е-vestnik.bg  
http://e-vestnik.bg/15576/balgariya-napravi-skok-v-konkurentosposobnostta-a-institutat-koyto-ya-
otseni-p 


