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Медиен мониторинг – обобщение 
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Телевизии и радиостанции  
 
 
 
Дата: 14.09.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Панорама  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 18  
Брой думи: 1888  
 
 
Резюме: Тема: Енергийните проекти и Русия  
Гости: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Михаил Миков, 
народен представител от ПГ на Коалиция за България  
 
Водещ: Новината на седмицата – Русия иска един милиард за „Белене”. Тук е Делян Добрев, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма. Добър вечер.  
Делян Добрев: Добър вечер.  
Водещ: Имаме ли карти за силов покер с руснаците?  
Делян Добрев: Имаме достатъчно документи за арбитражното дело. Ние не сме се осланяли на 
принципните договорки с „Атомстройекспорт” и „Росатом”, че няма да водим дела и че ще се 
разберем в конструктивен диалог. Разбира се, водили сме такъв конструктивен диалог през 
целите тези шест месеца и затова бяхме изненадани от този иск, защото през цялото време 
смятахме, че ние се държим като коректни партньори и заявявахме, че ще платим 
изработеното до 31 март оборудване.  
 
Текст: Тема: Енергийните проекти и Русия  
Гости: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Михаил Миков, 
народен представител от ПГ на Коалиция за България  
 
Водещ: Новината на седмицата – Русия иска един милиард за „Белене”. Тук е Делян Добрев, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма. Добър вечер.  
Делян Добрев: Добър вечер.  
Водещ: Имаме ли карти за силов покер с руснаците?  
Делян Добрев: Имаме достатъчно документи за арбитражното дело. Ние не сме се осланяли 
на принципните договорки с „Атомстройекспорт” и „Росатом”, че няма да водим дела и че ще се 
разберем в конструктивен диалог. Разбира се, водили сме такъв конструктивен диалог през 
целите тези шест месеца и затова бяхме изненадани от този иск, защото през цялото време 
смятахме, че ние се държим като коректни партньори и заявявахме, че ще платим 
изработеното до 31 март оборудване.  
Водещ: Да, но те смятат, че вие въобще не сте им казали какво искате.  
Делян Добрев: Всички знаете, че аз самият бях с голяма делегация в Русия веднага след 
решението на правителството. Там се срещахме с компаниите „Атомстройекспорт”, „Росатом”, 
срещахме се с министри, вицепремиер и на всяка една от тези срещи има протокол, в който ние 
заявихме решението на правителството и заявихме, че ще платим единственото, като коректни 
партньори, отново повтарям, произведеното оборудване до 31 март. Впоследствие има и писмо 
от НЕК, което казва точно същото – че ние ще си платим изработеното до 31 март. Работни 
групи през цялото това време, които не стигнаха до обща цифра за взаимните задължения и 
изведнъж този един милиард, за което няма абсолютно никакви основания, защото ние дори не 
сме поръчали толкова оборудване. Да не говорим, че... не ние, разбира се, а правителството 
преди нас е сключило допълнителните споразумения, но дори не е поръчано толкова 
оборудване. Част от него не е произведено, друга част ние сме платили, така че за такъв 
размер на иск просто няма никаква логика.  
Водещ: Добре, трябваше ли да говорим неща като „вероломен акт”, „трънски сметки”, „да ги 
напляскаме”? Те уплашиха ли се от тези работи?  
Делян Добрев: Ние реагирахме изненадано наистина. Всеки един от нас реагира спонтанно – 
всички членове на кабинета и премиера, защото вие цитирахте и негови думи. Но изненадата 
се дължи на това, че ние през цялото време работихме като коректни партньори не само по 
тази тема, но и по темата "Южен поток" например. Видяхте, че "Южен поток" успяхме да 
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затворим въпроси, които две години преди това не сме успели да намерим решение на тях, и то 
по най-добрия начин за двете страни.  
Водещ: Добре, вие искате да се разберете с Путин преди да дойде или Путин въобще да не 
дойде? Защото след тия „вероломни” работи той може да откаже посещение, ако е имало 
такова въобще.  
Делян Добрев: Не мога да коментирам какво би направил президентът на Русия. Това, което е 
почти ясно за мен, че на фона на този иск от един милиард евро е трудно по темата АЕЦ 
"Белене" да се води повече конструктивен диалог. Но, разбира се, всички български граждани 
трябва да знаят на какво дължим ситуацията, в която се намираме днес.  
Водещ: Мога ли да позная – на предишното правителство.  
Делян Добрев: Вие го казвате с лека ирония, но фактите сами говорят. Защото това 
правителство не е подписало нито едно допълнително споразумение с финансов ангажимент. 
Единствено е удължавало срока на вече подписаните споразумения. И всички финансови 
ангажименти, както и решението да се строи тази централа, са взети в периода 2006 до 
средата на 2009 година. Да не говорим, може би вече на всички им стана ясно, че в тази 
процедура за избор на изпълнител, впоследствие за сключване на договор с допълнителни 
споразумения, някои от тях без въобще провеждане на процедура за обществена поръчка, без 
конкурс, има редица нарушения. За мен едно нещо е пък съвсем абсурдно – как може да 
подпишеш договор за 200 милиона, и тук не говоря конкретните цифри, подписваш договор за 
200 милиона за старото оборудване, а в него записваш, че всичко е за твоя сметка – транспорт, 
застраховки, мита, акцизи – всичко е за сметка на българската държава, накрая се получава 
цифрата 78 милиона. И в същото време даваш 109 милиона, за да разрушиш това, от което ще 
вземеш 78 милиона. Разбирате ли? Значи ние, ако го бяхме оставили да не го продадем и не го 
бяхме разрушавали, щяхме да сме 30 милиона на плюс. Това показва елементарната сметка. И 
тези 30 милиона на плюс...  
Михаил Миков: Не знам кой ще ви повярва.  
Делян Добрев: Ами всеки, който може да смята.  
Водещ: Защо не оставите тези неща в съда или прокуратурата да се занимава с тях, защото, 
ако те се разиграват като част от предизборната борба, ще говорим за тях до юли.  
Делян Добрев: Аз призовах прокуратурата, и не само прокуратурата, но и Народното събрание 
и се радвам, че вече има инициатива такава в Народното събрание да разкаже цялата истина 
на българския народ, защото българският народ трябва да знае как са похарчени тези един 
милиард и половина почти лева и на какво дължим ситуацията, в която се намираме в момента 
– тази тежка ситуация, от която не е леко да се излезе наистина. Въпреки че ние имаме своите 
аргументи и се готвим достатъчно време с една от най-добрите адвокатски компании в света 
точно за такъв вариант. Но българското общество трябва да знае цялата истина, трябва да 
знае всички факти от началото до самия край. И това е работа както на прокуратурата, която да 
провери нередностите по този проект, констатирани вече от Агенцията по държавна финансова 
инспекция, така и на Народното събрание, където могат да бъдат предоставени всички 
документи, дори и секретните, в секретна секция и народните представители също да се 
запознаят с тези факти. Михаил Миков: Може ли две думи?  
Водещ: Да, буквално две.  
Михаил Миков: По тоя въпрос очевидно правителството не е било много вероломно 
изненадано, щом се е готвело с адвокати от доста време. Очевидно става въпрос за 
нарушаване на клаузи на договори. И тук не става въпрос за братските, добрите, топлите 
отношения с Русия, каквито призиви тук вчера и днес чуваме, а става въпрос, че който не 
спазва договорите, носи отговорност. Лошото е, че не правителството ще плаща сметката, а 
българските граждани – както за непостроеното, така и за неустойките. Това е голата истина.  
Делян Добрев: Всяко едно правителство трябва да се подготвя за всякакви варианти, колкото 
и невъзможни да изглеждат те, за да е подготвено и да не е изненадано. Изненада ни новината, 
но не ни изненада факта, не ни изненадаха действията.  
Михаил Миков: Защото сте чели договора и знаете, че като не се спазва договор, се иска 
неустойка. Точка.  
Делян Добрев: Вас ви изненада още по-малко, защото вие един месец преди този иск знаехте 
колко ще е неговият размер. И по всички ваши изявления в медии, на ваши колеги и вашето 
сега в момента, на мен ми се струва, че вие по-скоро в този дебат стоите на страната на 
„Атомстройекспорт”, а не на страната на българския народ и на българската държава.  
Михаил Миков: Не, не, не, това са поредните внушения политически, с които се бяга от 
големия въпрос – че ГЕРБ за три години първо се мота - гьол ли беше там, после щяхме да го 
строим, после си тръгнаха германците, после две-три години мотане, накрая тръгване на 
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спиране на „Белене”, само че нямаха дупе тогава правителството, та накараха и парламента да 
се върже в тая работа и затова ще има референдум.  
Водещ: Някоя лексика става заразна тук, господин Миков. След малко ще говорим за езика.  
Михаил Миков: Защо, премиерът, ние контактуваме с такъв премиер. Сърбите имат по тоя 
въпрос още по-цинична дума, но не я употребих.  
Водещ: Той за СПИН-а не е говорил.  
Делян Добрев: Тези три години ние най-съвестно и добронамерено се опитвахме, въпреки 
всичко по този проект, да намерим решение, така че той да се случи, но... И точно тези три 
години доказаха, че той не може да се случи.  
Водещ: Господин Добрев, няколко други въпроса. Кой днес инвестира в България? Не е ли 
положението отчайващо откъм инвестиции?  
Делян Добрев: Не е отчайващо. Особено сега с промените в Закона за насърчаване на 
инвестициите мисля, че ситуацията ще се промени, ще станем още по-привлекателна 
дестинация за инвестиции. За първите осем месеца на тази година имаме повече издадени 
сертификати клас А, отколкото за миналата година и то с 20% повече. До края на годината 
очакваме още 3-4 сериозни инвестиции на клас А инвеститори. Само до края на септември се 
надявам да успеем да обявим две от тези инвестиции. Едната е в автомобилостроенето, 
другата е в споделените услуги, администрация, обикновено казано, на външни компании в 
страната.  
Михаил Миков: Сертификати могат да се издават като се свали прагът и наричаш големи 
вчерашните малки.  
Делян Добрев: Господин Миков, явно не сте чели промените в закона, защото това го няма в 
тези промени. Ние не променяме прагове.  
Михаил Миков: Облекчавате изискванията.  
Делян Добрев: Никакви изисквания не облекчаваме, нищо друго не променяме, освен това...  
Михаил Миков: Тая дискусия тепърва предстои.  
Водещ: Добре, както я водим, да я водим. Автомобилостроене казахте. Пак ли автoмобили ще 
се строят тук?  
Делян Добрев: Ще се строят части за автомобили. Хубавото е, че тези части от предишни 
години, когато например бяха най-обикновените части – пружини, стъкла, метални части, 
кабели, те стават с все по-голяма добавена стойност, стават все по-сложни части. Например 
въздушни възглавници, в които има по-висока добавена стойност, климатици за автомобили. 
Така че това е хубаво, защото произведеният продукт в България не е, грубо казано, 
първобитен продукт, а един продукт с висока добавена стойност. Но наистина двете силни 
сфери, които имаме, които се забелязват на този етап, са в сектора на автомобилостроенето – 
части за автомобили и в сферата на споделените услуги. Защото има редица изнесени 
центрове, и говорим и с още такива, на големи компании, които изнасят своята администрация 
в България – счетоводство, финанси, правни отдели.  
Водещ: Така, обаче имаме ли пазарна икономика или имаме монополи и олигарси? Питам не 
аз, а президентът Плевнелиев. Как ще му отговорите?  
Делян Добрев: Той е отговорил сам в следващото си изречение, доколкото аз го слушах вчера, 
защото той казва, че в България имаме пазарна икономика и трябва да правим всичко 
възможно да подкрепяме малките и средните предприятия. Точно това правим. В нашето 
министерство имаме сравнително малко инструменти, като се изключат политиките, които 
можем да правим, най-важната от които е финансовата и макроикономическа стабилност, но 
най-силният ни инструмент е оперативна програма „Конкурентоспособност”. Знаете, че още 
април и май месец ние създадохме едно междинно звено, един единен орган като сляхме две 
дирекции. По този начин значително опростихме процедурите за кандидатстване по 
оперативните програми, както и за разплащане на вече изпълнените проекти. И само за три 
месеца имаме над 400 милиона сключени нови договори, плюс имаме толкова плащания за три 
месеца, колкото за цялата минала година. Това са плащания към фирмите – средства, които са 
влезли вече във фирмите. Така че там процесът върви все по-добре.  
Водещ: Чакайте, аз доколкото чета, фирмите не се разплащат, в това е проблемът. И растат 
фалитите, и икономиката се влошава.  
Делян Добрев: Говорим за разплащане от стана на оперативната програма към фирмите за 
дейности, които те са извършили. Ние нямаме такива забавяния. Всичко се изплаща в рамките 
на 40 дни. Докато в миналото, когато системата е била по-тромава, преди няколко години тези 
плащания са се забавяли значително.  
Водещ: Моя грешка. Имам предвид междуфирмената задлъжнялост.  
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Делян Добрев: Междуфирмената задлъжнялост, статистиката показва, че тя в България не е 
нещо кой знае колко по-различно от ситуацията в много от държавите в Европейския съюз.  
Водещ: Добре, благодаря ви.  
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Дата: 14.09.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 16  
Брой думи: 2124  
 
 
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
 
Водещ: Добър вечер и от мен Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик радио” 
с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, където по традиция представяме 
възможностите за безвъзмездна финансова помощ за бизнеса по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Тази вечер ще отидем във Велико Търново, където е един от 
регионалните центрове на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
Негов ръководител е Цанко Стефанов.  
Компаниите от област Велико Търново проявяват ли по-сериозен интерес към Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" и то не само от гледна точка на сега отворените схеми, а и на 
база на опита, който имате и от схемите, по които вече не може да се кандидатства?  
Цанко Стефанов: Определено не може да се каже, че интересът е сериозен. От стартирането 
на оперативната програма до момента с предприятия от област Велико Търново са сключени 
58 договора за безвъзмездна финансова помощ по 15 процедури. Общата стойност на тези 
договори е над 88 млн. Лева. Показателен също е фактът, че областта е първенец в Северен 
централен район с най-голям размер на безвъзмездната  
 
Текст: Тема: Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма  
 
Водещ: Добър вечер и от мен Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик радио” 
с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, където по традиция представяме 
възможностите за безвъзмездна финансова помощ за бизнеса по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Тази вечер ще отидем във Велико Търново, където е един от 
регионалните центрове на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
Негов ръководител е Цанко Стефанов.  
Компаниите от област Велико Търново проявяват ли по-сериозен интерес към Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" и то не само от гледна точка на сега отворените схеми, а и 
на база на опита, който имате и от схемите, по които вече не може да се кандидатства?  
Цанко Стефанов: Определено не може да се каже, че интересът е сериозен. От стартирането 
на оперативната програма до момента с предприятия от област Велико Търново са сключени 
58 договора за безвъзмездна финансова помощ по 15 процедури. Общата стойност на тези 
договори е над 88 млн. Лева. Показателен също е фактът, че областта е първенец в Северен 
централен район с най-голям размер на безвъзмездната помощ и най-много усвоени средства 
по оперативната програма. Като цяло, областта добре стои в национален мащаб.  
Водещ: Кои са най интересните схеми за бизнеса?  
Цанко Стефанов: Най-сериозен интерес бизнесът проявява към процедурите за технологично 
обновление на производството. 28 от договорите в областта са по четирите обявени до 
момента процедури за технологична модернизация на малки и средни предприятия. 8 пък са 
договорите, сключени с големи предприятия по другите две процедури, които са насочени към 
технологична модернизация на големи предприятия. Освен по броя на сключените договори, за 
интереса към технологичната модернизация можем да съдим и по постъпващите запитвания. 
Повечето естествено се интересуват от технологична модернизация, а през последните месеци 
също актуална сред представителите на бизнеса е схемата „Енергийна ефективност и „зелена” 
икономика”. За нея също има доста запитвания и очаквам да постъпят много проектни 
предложения. Процедурите, които са свързани с покриване на международно признати 
стандарти, също са търсени, като са сключени 13 договора по четири процедури от началото на 
оперативната програма.  
Водещ: Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват компаниите от Велико Търново, 
когато кандидатстват по проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност"?  
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Цанко Стефанов: Няма как да не отбележа, че много предприятия все още не разполагат с 
подготвени кадри за разработване и управление на проекти, а това е много важно. Практиката 
показва, че за успешното реализиране на един проект е необходимо служителите от самата 
компания да вникнат добре ... , а не да разчитат единствено на външна помощ. За по-добрата 
подготовка в сферата на проектния мениджмънт служителите биха могли да се възползват от 
възможностите за обучения, например предоставяни от университетите. Мога да Ви посоча, че 
тази година във Велико Търново беше открита магистърска програма „Управление на проекти”. 
Има, разбира се, и други възможности за обучение, на които компаниите би следвало да 
обърнат внимание. Проблем за предприятията също така представлява и възможността за 
осигуряване на собствено финансиране по договорите. Много често фирмите посочват, че 
трудно им се отпускат банкови кредити, а това забавя изпълнението на дейностите по 
проектите.  
Водещ: Когато една фирма подаде документи при Вас във Велико Търново, колко време Ви е 
нужно, за да ги съгласувате с централата на Главната дирекция в София? И това води ли до 
забавяне на отговора за фирмата дали може да спечели проект и да стане бенефициент по 
програмата?  
Цанко Стефанов: Не бих казал, че се бавят отговорите. Всички подадени документи се гледат 
на ниво Регионален сектор, след което се гледат от колегите в София. Тук говорим вече за 
други процедури, не за проектни предложения. По този начин се дава възможност да се 
елиминират всички грешки. И на регионално и на централно ниво се работи с поставени 
срокове, които така или иначе се спазват. Стараем се, колкото се може, по-бързо да дадем 
отговор на бенефициентите.  
Водещ: А от тази гледна точка, откривате ли подобрение на координацията в работата на 
Главната дирекция, като управляващ орган на оперативната програма и на регионалните 
звена, във вашия случай във Велико Търново, след обединението на междинното звено и 
управляващия орган?  
Цанко Стефанов: Според мен лично, има съществено подобряване на координацията след 
извършеното обединение. Мисля си, че и ние и бизнесът виждаме предимствата от това 
обединение. Преди всичко, се елиминира дублирането на дейност в институциите. Също се 
скъси срокът за разплащане с бенефициентите, а едно забавяне при настоящата икономическа 
ситуация може да има сериозни последствия за дадена компания. Нашата цел е точно 
обратната – първо, да осигурим ресурса на фирмата. И смея да кажа, че Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", като единствената, насочена директно към бизнеса, е 
един ефективен начин за повишаване на фирмената конкурентоспособност в съвременните 
условия на криза и пазарна несигурност.  
Водещ: И накрая, да Ви помоля да дадете няколко важни съвета за фирмите.  
Цанко Стефанов: Както посочих и преди, необходимо е самите бенефициенти и по-скоро 
техните служители да са добре запознати. Да не се разчита на външна помощ, а самите те да 
вникнат в насоките за кандидатстване и в другите документи и ако могат по някакъв начин също 
така да подобрят своя капацитет в посока образование, по този начин ще могат да разработят 
едно по-добро проектно предложение. Това е основното, което си мисля, че можем да кажем.  
Водещ: Един от най-успешните проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
във Велико Търново е реализиран от компютърна фирма. Повече за нея и за подобренията, 
получени благодарение на средствата от оперативната програма, ще разкаже Снежана 
Хинова.  
Снежана Хинова: Основната дейност на фирмата е продажба, сервиз, инсталация на 
компютърни системи, аксесоари за тях – сървъри, сториджи, комплексни решения и т. н. От 
доста време е на пазара. По принцип фирмата спечели проект по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Това е 
името на програмата. Като това, което беше важно и което прочетохме в програмата и което 
на нас ни хареса, е, че идеята на програмата беше да се повиши ефективността на 
предприятията, които кандидатстват, да се развие благоприятна бизнес среда чрез 
подобряване на технологии и управлението в самото предприятие, както, разбира се, тези 
неща, които казах, бяха придружени и с покриване на някои от международно признатите 
сертификати. В случая вече фирмата имаше внедрена система за качество по ISO 9001, така 
че ние имахме намерение и за нас по принцип беше нужно да внедрим друг сертификат, който 
особено в областта на IT индустрията е много важен. Това е сертификатът за управление 
сигурността на информацията или ISO 27001. По принцип, анализирайки работата на фирмата, 
това, което констатирахме, беше, че с досегашната система на фирмата ние не правехме 
добър и подробен анализ на бизнес-клиентите, което беше много важно за нас, защото 
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съвместната работа с тях е всъщност това, което е важно за нас. Това ще доведе до 
повишаване оборота, печалбата на фирмата, до изобщо позиционирането на даден компютър 
на пазара, като цяло. И другото нещо, което пък в следствие на силно конкурентната среда, в 
която фирмите в бранша се развиват – беше важно да предотвратим финансови загуби в 
следствие изтичане на информацията, особено, както казах, откъм страна на конкуренцията, 
което можеше да стане благодарение на внедряването на този сертификат за информационна 
сигурност ISO 27001, за който вече Ви казах. В този смисъл стойността на проекта беше 108 
800 лева с 25% самоучастие. Зад това реално стоят две неща. Едното е, това е внедряване във 
фирмата на тази система, за която казах. За целта от наша страна се изискваше да разработим 
процедури, с които да гарантираме конфиденциалността на информацията във фирмата, било 
то фирмена, като база данни, лична, търговска, защита на авторски права и др. Защита и срещу 
неправомерен достъп заедно с осигуряване на нейната достъпност пък от страна на колегите, 
но пак ползвайки защитен и надежден достъп до нея, което едно от популярните неща в случая 
в тази защита е, разбира се, от вируси, което е масово срещано явление. Втората задача беше 
по-трудна. По-трудна, защото тук се изискваше да внедрим нов софтуер, нова софтуерна 
система във фирмата. Това е система за управление взаимоотношенията с клиентите. Тук 
избрахме софтуерния продукт на “MicroSoft” “Dynamics”. Изискваше се обаче, за да можем да го 
внедрим, трябваше да анализираме всичките над 15 000 клиента на фирмата, за да можем да 
определим процедурите, по които трябва да се внедри и съответно да се разработи този 
софтуер. За нас беше важно, защото трябваше да уточним как ще се обслужват тези клиенти – 
посредством срещи, посредством телефонни обаждания, посредством имейли, посредством 
задачи. Беше важно да определим графика – колко често ще общуват нашите търговци с тях. 
От там насетне получавахме информация колко е натовареността на един търговец, имахме 
отчет за ефективността му и най-вече, което спомогна за подобряване работата на фирмата, че 
можеше работата на търговеца да се планира благодарение на тази система, за която говорих. 
Освен това, в системата имаше възможност да се въведат всички проекти, в които фирмата 
участва. От там да се направи анализ кои губи, кои печели, защо губи и т. н., което съответно 
подобри възможността да правим по-добра преценка къде фирмата има шанс да участва и да 
спечели, къде пък не и т. н. Това съответно означава подобряване ефективността на работа, 
пестене времето на търговците, съответно влагането на това време в по-печеливши проекти и 
т. н. Новата система имаше и още един модул, който ние, така, успяхме да внедрим. Това беше 
маркетинг модул, посредством който ние можехме да организираме маркетингови компании. Но 
освен организирането на маркетингови кампании, което представлява реално изпращане на 
дадено маркетингово предложение до голям брой клиенти с някаква цел, ние имахме 
възможност да правим и отчет – колко от тези клиенти са отворили мейла, колко са кликнали, 
колко са го прочели, колко от тях пък изобщо за тях той не е представлявал интерес и т. н. 
Другото нещо, което направихме, пак благодарение на този продукт, беше – организирахме 
сервизната работа на фирмата. Тоест, ние успяхме благодарение на нея да организираме по-
лесна проследяемост на статуса на рекламациите, които фирмата получава от страна на 
нейните клиенти, сроковете за изпълнение, поетите ангажименти и изобщо, в тази връзка се 
повиши качеството на обслужване и съответно удовлетвореността на клиентите, което е важно 
за нас.  
Водещ: Успяхте ли да назначите нови хора? Отвори ли се място за допълнително работа?  
Снежана Хинова: Успяхме да назначим само двама човека, защото идеята беше все пак ние 
да повишим нашата ефективност, т. е. да подобрим работата, защото фирмата имаше и друг 
проблем. Ние, кандидатствайки за проекта, отчетохме, че общо взето оборотът на фирмата, 
коефициентът, който определя оборота на фирмата, съобразен с хората, които работят в нея, 
не работеше в наша полза. Така че в случая ние искахме точно обратното. Общо взето със 
съществуващия състав на фирмата да увеличим оборота и съответно печалбата, за да може 
този коефициент да е съответно по-добър за нас. Значи, общо взето заявките на фирмата от 
страна на клиентите скочиха един път и половина пъти, а фирмата спечели почти два пъти 
повече проекта след внедряването. Това беше вече от март месец нататък. Иначе, самото 
внедряване приключи май. И съответно оборотът дотук спрямо 2011 е с 10% по-добър. С две 
думи, въпреки че беше доста трудно внедряването на проекта, защото изискваше да се 
промени, всеки търговец да си промени организацията на работа, а текучеството във фирмата 
е изключително малко. Беше много трудно на търговец, вече работил във фирмата 7-8-9 
години, да му промениш начина на работа и да го накараш информацията, която ние, самата 
система искаше да бъде вписвана, съответно беше трудно да го накараш да пише всеки ден 
това нещо. В началото те казваха, че това е загуба на време и т. н., но в последствие, виждайки 
ефекта и виждайки, че точно ... на тази система пести време, защото тя планира времето на 
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търговеца, тя му подсказва на кого трябва да звънне днес, какво трябва да свърши, е нещото, 
което точно обратно – му създава много по-големи възможности, както в работата, така и по 
отношение на самото време, на самата организация на работния процес.  
Водещ: Тоест, сте инвестирали доста в обучението на персонала си за работа с новата 
система?  
Снежана Хинова: Да, изключително много. По-скоро в убеждаването на предимствата на тая 
система, в технологията, която тя даваше, като възможност, да се ползва.  
Водещ: Какво бихте посъветвали бъдещите бенефициенти по проекти по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност"? Кое е най-важното, което трябва да знаят преди да 
започнат изобщо да пишат проекта?  
Снежана Хинова: За да пишат проекта, все пак те трябва да знаят какво трябва да подобрят. 
Това е първото нещо, което една фирма трябва да знае. Ние искаме да подобрим това и това. 
Вече имайки тази възможност и съответно много е важно също да има информацията по какъв 
начин може да го направи, т. е. дали с помощта на софтуерен продукт, дали с помощта на 
внедряване на сертификат, подобряване на работата и т. н. Другото нещо, което е важно, е да 
има подкрепата на екипа на фирмата. Това е също много важно за успешното приключване и за 
виждане по-късно на ефекта от целия труд, а той не е малък. 
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Дата: 14.09.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: "Добро утро, България"  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 22  
Брой думи: 2527  
 
 
Резюме: Тема: Условията за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност  
Гост: Милена Диомова, която е началник на регионалния сектор – Бургас към ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност  
 
Водещ: Вие слушате предаването Пари за вашия бизнес – съвместно предаване на радио 
Фокус и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Предаването се излъчва по 
проекта Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОП Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез 
Европейски фонд за регионално развитие. Инвестиране във вашето бъдеще.  
Ето, че отново е петък. Датата е 14 септември. В началото сме на предаването, в което говорим 
за вашия бизнес и това как да го направите още по-успешен с помощта на ОП 
Конкурентоспособност. Продължаваме да ви представяме дейността на регионалните сектори в 
страната на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност, защото не всички живеем в 
столицата. Днес ще посетим Бургас. Там ни очаква Милена Диомова, която е началник на 
регионалния сектор в морския град. Интервюто с нея води репортерът ни Катя Николова.  
Какви са целите на ОП Конкурентоспособност, какъв е интересът от страна на 
кандидатствалите до този момент към схемите, кои са най-атрактивните схеми и по кои можете 
да кандидатствате и вие? Отговорите на тези въпроси ще чуем в интервюто на колегата Катя 
Николова с Милена Диомова, началник на регионален сектор – Бургас към ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност.  
 
Текст: Тема: Условията за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност  
Гост: Милена Диdмова, която е началник на регионалния сектор – Бургас към ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност  
 
Водещ: Вие слушате предаването Пари за вашия бизнес – съвместно предаване на радио 
Фокус и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Предаването се излъчва по 
проекта Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОП Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС 
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Инвестиране във вашето бъдеще.  
Ето, че отново е петък. Датата е 14 септември. В началото сме на предаването, в което говорим 
за вашия бизнес и това как да го направите още по-успешен с помощта на ОП 
Конкурентоспособност. Продължаваме да ви представяме дейността на регионалните 
сектори в страната на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност, защото не всички 
живеем в столицата. Днес ще посетим Бургас. Там ни очаква Милена Диомова, която е 
началник на регионалния сектор в морския град. Интервюто с нея води репортерът ни Катя 
Николова.  
Какви са целите на ОП Конкурентоспособност, какъв е интересът от страна на 
кандидатствалите до този момент към схемите, кои са най-атрактивните схеми и по кои можете 
да кандидатствате и вие? Отговорите на тези въпроси ще чуем в интервюто на колегата Катя 
Николова с Милена Диомова, началник на регионален сектор – Бургас към ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност.  
Репортер: Г-жо Диомова, ще си говорим сега за програмата Конкурентоспособност, за 
интереса от страна на жителите на Бургас към нейните схеми. Но нека в началото за нашите 
слушатели все пак да припомним кои са нейните основни цели, на тази оперативна програма.  
Милена Диомова: Да, разбира се. Значи, ОП Конкурентоспособност е една от седемте 
оперативни програми, по които се работи в България и които са финансирани от структурните 
фондове на ЕС след присъединяването ни към ЕС. Като основната цел на ОП 
Конкурентоспособност е да се развие динамична икономика, да се повиши 
конкурентоспобността на българските предприятия и съответно да могат те адекватно да се 
представят на европейския и на световния пазар. Като това, което финансира 
конкурентоспособност, оперативната програма, са заложени пет приоритетни оси и 
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съответно по всяка от тези приоритетни оси се обявяват периодични схеми, по които 
бенефициентите могат да кандидатстват и съответно да спечелват проекти, да реализират 
проекти и съответно да получават безвъзмездна помощ, наистина за да повишат своята 
конкурентоспособност.  
Репортер: Колко към момента са схемите? Сигурно е трудно да се обявят от началото на 
заработването на оперативната програма.  
Милена Диомова: Ами, точно число ми е трудно да кажа. Но определено схемите, които до 
момента се реализират, са реализирани ОП Конкурентоспособност над 20. Като част от тях, 
като тип схема, се обявяват по няколко пъти. Като обявяването за всяка година на различните 
схеми се извършва съгласно индикативна програма, която се разработва в края на 
предстоящата година и съответно се обявява, за да могат и потенциалните бенефициенти, и 
хората, които се интересуват, да разберат какви схеми предстоят да бъдат обявени през 
конкретната година. Като към настоящия момент отворени схеми за кандидатстване са само 
три, тъй като оперативната програма е вече към края си, приключва 2013, като това 
означава, че всички договори, които са стартирали, трябва да бъдат приключени, съответно 
отчетени, разходите по тях верифицирани и изплатени, поради което няма толкова много в 
момента схеми отворени, по които може да се кандидатства.  
Репортер: ... да ви попитам, тъй като вие сте началник на регионалния офис в Бургас. Има ли 
интерес от страна на жителите на областта да кандидатства с проекти по тези схеми?  
Милена Диомова: Ами, да. Смея да кажа, че в област Бургас има интерес, като, нали, за това 
сочи броят на договорите, които имаме сключени, които са изпълнени и които все още се 
изпълняват в момента в област Бургас, а също така и нали, по интереса, който виждаме на 
информационните дни, които се провеждат от страна на управляващия орган за представяне на 
различни схеми. Доста често идват хора и тук в офиса, някой път било то чули нещо по 
телевизията, някое изказване на някой от нашите управници или просто прочели тук или там 
информация. Идват и се интересуват от възможностите за кандидатстване, отворени схеми в 
момента – дали изобщо са те, дали изобщо са допустими кандидати, за какво могат да се 
използват отпуснатите средства. Така че интерес определено има.  
Репортер: Казвате има интерес. А може ли да кажем коя е най-атрактивната схема, към която 
има най-голям наплив от бенефициенти, от кандидати да участват с проекти?  
Милена Диомова: Според мен, най-атрактивни схеми до момента, поне така, което практиката 
показва, това са технологична модернизация в предприятията, като до момента от 
стартирането на оперативната програма са минали седем такива схеми, като те са 
специфицирани, има технологични модернизации за малки и средни предприятия и съответно 
технологична модернизация в големи предприятия. Интересът към тази схема бих казала, че е 
доста голям. Другата схема, към която бенефициентите проявяват огромен интерес, това е 
покриването на международно признати стандарти. Такива схеми до момента има обявени 
четири, като в момента върви в изпълнение, има една такава схема – технологична 
модернизация, по която имаме сключени договори и се изпълняват в момента. Има и схема за 
покриване на международно признати стандарти, която също в момента има доста сключени 
договори, които са в процес на изпълнение. И бих казала, че като цяло, като се има предвид 
статистиката, нали, по подадени проектни предложения, и дори на база, нали, проектни 
предложения, които покриват изискванията ни за допустимост и са получили много точки, и 
съответно обаче има един такъв момент, в който отпуснатият ресурс по дадената схема не 
позволява да бъдат сключени договори с всички кандидат-бенефициенти, които са преминали 
изискванията за допустимост и всъщност имат право да сключат договор, но нямат право на 
допълнително ресурс. Като в тази насока Комитета за наблюдение на оперативната програма 
на последното си събиране, на последната си среща взе решение да бъдат преразпределени 
средства, за да могат да се покрият нуждите там, където има голям интерес, по схемите, по 
които има голям интерес, и има бенефициенти, които покриват изискванията, но всъщност няма 
достатъчно ресурс.  
Репортер: Какво означава, че ще бъдат отпуснати допълнително средства ли?  
Милена Диомова: Не, те няма да бъдат отпуснати допълнително. Просто ще бъдат 
преразпределени от различните оси, където интересът е по-малък. То не, че е по-малък 
интересът, просто договорирането, по-малко средства са договорирани, има свободни 
средства, да бъдат преразпределени към другите оси, по които интересът е по-голям, а няма 
достатъчно бюджет.  
Водещ: Чухме част от интервюта с началника на Регионалния сектор – Бургас Милена 
Диомова. Продължаваме разговора с началника на Регионалния сектор – Бургас към ГД 
Европейски фондове за конкурентоспособност Милена Диомова. Предстои да чуете полезните 
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съвети, които са насочени към всички вас, които все още имате въпроси, свързани със схемите 
по ОП Конкурентоспособност, а също и за бенефициентите, които отскоро се възползват от 
помощта на Европа за техния бизнес.  
Репортер: А колко често организирате информационни дни, информационни срещи? Защото 
знаем, писането на проекти е трудно, трябва да се спазват редица условия.  
Милена Диомова: Значи, организирането на информационните кампании от страна на 
управляващия орган, се организират основно, когато има отворена схема за кандидатстване с 
цел представяне на тази схема, запознаване на потенциалните бенефициенти с възможността 
за кандидатстване по тази схема. Като по принцип процесът на представяне е горе-долу 
сходен. Винаги присъстват колеги, които запознават кандидат-бенефициентите с насоките за 
кандидатстване, които се разписват по всяка една схема, запознават потенциалните 
бенефициенти с изискванията към изпълнението след това евентуално на сключения договор 
за безвъзмездна финансова помощ. Финансовото изпълнение на проекта, защото там също 
има специфични моменти, които следва да бъдат обяснени и разяснени. И в общи линии няма 
някаква периодичност, такава закономерна периодичност, ами във връзка с обявяването на 
нови схеми се провеждат и такива информационни дни, като доста често се провеждат и 
обучения на бенефициенти, като това основно се извършва обаче в София. Като практиката е 
такава, след като се открие дадена схема и се сключат договорите за безвъзмездна финансова 
помощ по нея, съответно бенефициентите се канят в София и се организира общо обучение, с 
което вече по-специфично бенефициентите се запознават с правилата и изискванията, 
конкретно към изпълнението на проекта, тъй като там също има специфика при провеждането 
на избора на изпълнител, при изготвянето на документацията. Има изисквания за извършване 
на контрол от наша страна на документите, при финансовото изпълнение, при отчитането, 
което е много важен момент от изпълнението на договора. Така че като мога, тук може би да 
обърна внимание, да вметна, че последният информационен ден, който се проведе тук в 
Бургас, беше във връзка с представянето на схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”, което се проведе на 12 юли и също интересът беше доста голям.  
Репортер: Какви въпроси задават потенциалните кандидати на проекта? Има ли такива, които 
са най-често задавани, от какво предимно се интересувате? Вие самата казвате, че добре, ще 
напишем проекта, ще спечелим. По-трудната част е всъщност реализирането и неговото 
отчитане.  
Милена Диомова: Да, точно така. Ами, значи, основно въпросите, те много зависят и от 
спецификата на самото, на самия информационен ден, който се провежда, тъй като различните 
схеми, които се представят, са с различна насоченост. И в общи линии кандидат-
бенефициентите и въобще хората, които идват на информационните дни, са се информирали 
преди това. Въпросите се задават по-конкретно по самата схема. Но като цяло, най-често 
срещаните въпроси са от типа на допустимост на кандидатите. Дадено предприятие казва „така 
и така, аз се занимавам с е ди си какво си, мога ли да си закупя е ди си какво си и мога ли да 
кандидатствам за е ди си какво си”, като това включва и допустимостта на дейностите, които те 
искат да изпълнят. Много често присъстват на информационните дни представители на 
бизнеса, които вече изпълняват някакви проекти и съответно използват възможността да 
зададат въпроси към техния проект, който в момента изпълняват, съответно ако срещат 
някакви затруднения или се колебаят за дадено нещо – кое, как да реализират, използват 
възможността и задават въпросите си към присъстващите там колеги, които извършва 
презентациите. По-рядко се задават въпроси относно документацията, може би поради 
простата причина, че хората, които присъстват на информационните дни не винаги са се 
сблъсквали с изпълнението или с кандидатстването по оперативна програма и не са толкова 
запознати с документацията, не са толкова запознати с изискванията, които им налага ОП 
Конкурентоспособност. Затова по-рядко се задават конкретни въпроси – това как да го 
попълним, това какво трябва да съдържа. Интересът е голям. Доста често дискусиите, които се 
получават, след като мине презентационната част на информационните дни, е така разпалена, 
бих казала. Така че аз мисля, че това показва, че хората са заинтересовани и просто искат да 
използват възможността за използване на средствата, които предлага ОП 
Конкурентоспособност.  
Репортер: А идват ли тук при вас в офиса хора, които вече имат спечелени проекти, които 
работят по тях и в момента са срещнали някакви трудности за консултациите? Вие оказвате ли 
им някаква помощ и каква?  
Милена Диомова: Ами, да. Значи, практиката при нас е такава, че по време на изпълнение на 
дадени проект бенефициентите са в, бих казала, непрекъснат контакт с нас било то тук чрез 
срещи на място в офиса, било то по телефона. Бих казала, че по телефона контактите ни са 
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доста по-често, защото ние работим и с бенефициенти, изпълняващи проекти в област Ямбол и 
Сливен, и не винаги имат възможност да дойдат на място в офиса. Но специално тук с 
бургаските проекти, които се изпълняват на територията на град Бургас, бих казала, че сме в 
прекрасни отношения. Гледаме максимално да помагаме и да съдействаме на бенефициентите 
при изпълнението на проектите, защото признавам си, има моменти от изпълнението на 
проекта, когато бенефициентите им е трудно, тъй като се сблъскват с нормативната база, 
примерно при избора на изпълнител, доста често бенефициентите са длъжни да проведат 
процедура, съгласно постановление на МС 55, където има утвърдени образци на документи, 
където има утвърдени правила, по които трябва да се проведат процедурите и доста често 
бенефициентите срещат затруднения там. И в такива случаи естествено се консултират с нас и 
ние им помагаме с каквото можем. Както ви казах по-рано, доста често идват и хора, които не 
са изпълнявали до момента проекти, но просто от чист интерес проявяват към оперативната 
програма, идват, питат какви са възможностите за кандидатстване, съответно разглеждаме 
заедно сайта на оперативната програма, показваме им спокойно. Човек понякога има нужда 
просто да седне и да си прочете сам за себе си, даваме им указания. Но специално за тези, 
които изпълняват в момента проекти, работата ни с тях е, бих казала, непрекъсната.  
Водещ: Изглежда остана само да кажем на бургазлии и всички вас, които живеете в областта 
къде и как можете да кандидатствате. Това също ще ни каже Милена Диомова.  
Репортер: Г-жо Диомова, а задължително ли е хората, които са от Бургаски регион, казахте и 
областите Ямбол и Сливен, задължително тук в регионалния офис да подадат своето проектно 
предложение?  
Милена Диомова: Не. Значи, когато говорим за подаване на проектно предложение, това може 
да се извършва във всеки един от регионалните сектори на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност, включая и централата, която се намира в София. Като тук може би да 
обърна внимание, да направя една вметка, че единствено по схемата Енергийна ефективност и 
зелена икономика, която в момента е отворена за кандидатстване, проектни предложения се 
подават само и единствено в централата в София, която се намира на улица „6 септември” 21.  
Репортер: Вие казахте и че към нея също има много голям интерес?  
Милена Диомова: Ами, да. Към настоящия момент мисля, че тя е най-атрактивната схема за 
кандидатстване от тези, които са отворени в момента. Тъй като останалите две, те си вървят от 
самото начало на оперативната програма. Те са просто такива схеми, които са без краен срок 
за кандидатстване и до момента е имало няколко сесии, по които са се набирали проектни 
предложения. Докато схемата за енергийна ефективност и зелена икономика е сравнително 
нова, обявена е преди няколко месеца и интересът е голям, а и това, което дава тя като 
възможност за реализиране също е доста интересно за бизнеса.  
Репортер: Процентът на съфинансиране от страна на предприятията, от тези, които 
кандидатстват с проекти или този процент е различен при всяка една схема?  
Милена Диомова: Точно така. Този процент е различен при всяка една схема, като тези 
проценти конкретно са разписани в насоките за кандидатстване, които са публикуват по всяка 
една схема. Процентът е плаващ. Мога да кажа, че от 50% до, стига се до 90% финансиране от 
страна на ЕС. Но пак ви казвам, зависи от схемата, по която се кандидатства.  
Репортер: Да кажем на хората, които се интересуват от ОП Конкурентоспобност да 
кандидатстват.  
Милена Диомова: Точно така. възползвайте се, кандидатствайте. Заповядайте тук в офиса. 
Може би тук е удачно да кажа, че ние се намираме в град Бургас, на адрес ул. Апостол 
Карамитев 12, ет.2. По всяко време в рамките на работния ден от 9 до 5.30 часа сме на ваше 
разположение. Така че заповядайте.  
Водещ: Чухме началника на Регионалния сектор – Бургас към ГД Европейски фондове за 
конкурентоспобност на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Милена Диомова 
в интервю на колегата Катя Николова от радио Фокус – Бургас.  
И днешното предаване „Пари за вашия бизнес” е към своя край. Дано сме внесли още малко 
светлина по вашите въпроси, свързани с помощта и разширяването на вашия бизнес. Не 
забравяте, че сме отворени и очакваме да зададете теми и въпроси към нашите събеседници в 
предаването. Това може да направите на телефон 0882 802 802 или на електронната ни поща 
radiofocus@focus-news.net. От мен Радина Христова успешен ден.  
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Национални печатни медии 
 
Дата: 15.09.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 8  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Над 30 града в България имат сериозни проблеми с качеството на въздуха, предимно 
заради прахообразуване, заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона 
Караджова.  
 
Заглавие: Повече прах във въздуха в над 30 града у нас  
Подзаглавие:  
Автор: Йордан ГЕОРГИЕВ  
Текст: Над 30 града в България имат сериозни проблеми с качеството на въздуха, предимно 
заради прахообразуване, заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона 
Караджова.  
Тя бе гост за празника на града - Кръстовден,  
За целта в определена степен се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и 
налагането на наказания по предписания за неспазени норми още от 2007 г. Управлението на 
отпадъците и ВиК секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър 
Караджова до края на мандата.  
Договорени са около 80% от предвидените за тях пари. Специално за Силистра Караджова 
заяви, че в момента с 1 млн. лева се подобрява състоянието на резерват "Сребърна" като 
обект на ЮНЕСКО и на природонаучния музей към него, който е общинска собственост.  
По програма "Конкурентоспособност" с 1,5 млн. лева 7-8 местни фирми модернизират 
производството си. Толкова е размерът на парите за подобряване на социалната и 
образователната инфраструктура в производствените фирми.  
До края на септември ще е готова оценката на проекта за пречиствателна станция в Силистра 
за 60 млн. лева.  
Градовете по течението на Долния Дунав трябва да имат подобни съоръжения за 50 години 
напред, тъй като са налице вече по горното течение, поради което изграждането им у нас става 
с пари, предоставени безвъзмездно от ЕСФ, обясни Нона Караджова.  
Проектът за станцията бил в разработка от 2008 г. насам, но общинарите го били представили 
през 2011 г. с много грешки, което наложило промяната му. 
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Дата: 15.09.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 148  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" взе решение 
да увеличи финансирането по две процедури - "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" и "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги".  
 
Заглавие: За технологична модернизация и иновации отпускат още 118 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" взе решение 
да увеличи финансирането по две процедури - "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия" и "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги".  
С 85241633,64 лв. се повишава бюджетът на процедурата за "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия". Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни 
предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, 
съгласно насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 
62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за 
техническа и финансова оценка.  
Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на 
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по 
процедурата се увеличава с 32 843 681,23 лв. до 81 739 431 лв.  
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Дата: 15.09.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 23  
Брой думи: 1374  
 
 
Резюме: С поредица от скрити маневри и с договорености далеч от микрофоните и камерите 
управляващите ще се опитат да замажат пълния провал в управлението на екоминистъра Нона 
Караджова и да спасят колкото се може повече средства от поверената й оперативна програма 
"Околна среда", която се дави в нови и нови проблеми. Вместо примерно да бъдат 
подпомогнати общините в подготовката на екопроекти и така да бъдат усвоени повече 
европейски средства, е избран възможно най-лесният, но със сигурност неефективен начин. А 
именно - близо 200 млн. лв. от парите за екология ще бъдат пренасочени към други проекти. 
Между които и закупуването на нови метровлакчета и трамваи.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. от парите за екология сменят коловоза  
Подзаглавие: Ще отидат за покупка на нови метровлакчета и трамваи  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: С поредица от скрити маневри и с договорености далеч от микрофоните и камерите 
управляващите ще се опитат да замажат пълния провал в управлението на екоминистъра Нона 
Караджова и да спасят колкото се може повече средства от поверената й оперативна програма 
"Околна среда", която се дави в нови и нови проблеми. Вместо примерно да бъдат 
подпомогнати общините в подготовката на екопроекти и така да бъдат усвоени повече 
европейски средства, е избран възможно най-лесният, но със сигурност неефективен начин. А 
именно - близо 200 млн. лв. от парите за екология ще бъдат пренасочени към други проекти. 
Между които и закупуването на нови метровлакчета и трамваи.  
За целта на 5 септември две от най-големите столични общински дружества едновременно са 
обявили съответните обществени поръчки. "Метрополитен" пуска търг за закупуването на 10 
влакчета и в обявлението за него е записано, че предвидените 100 млн. лв. ще дойдат от 
бюджета на екопрограмата. "Столичен електротранспорт" пък открива процедура за 20 
нископодови трамвая и също посочва програма "Околна среда" като източник на 
финансирането.  
Какво по-удобно? Купуваш и пускаш по линиите - няма нужда нито от анализи и проучвания, 
нито от строителни проекти, няма да се търси и надзор. И обжалване на процедурите е малко 
вероятно да има, защото български фирми няма как да участват, а чуждестранните са ясни - 
мотриси се правят в Русия, а трамваите - в Чехия. Общо взето, до края на ноември могат да 
бъдат подписани договорите, а през декември да бъдат направени и авансовите плащания. 
Така правителството неминуемо ще отчете и пореден успех в усвояването на средствата от ЕС.  
Въпреки обещанията, реформите и множеството първи копки на пречиствателни станции, на 
сметища и ВиК мрежи, европарите, вложени за екология, все още са критично малко - 487 млн. 
лв., или под 14% от внушителните 3.5 млрд. лева. За сравнение - по програмата "Транспорт" 
вече са разходвани над една трета от бюджета й, който е 3.9 млрд. лева. Та метровлакчетата 
ще "изтеглят" плащанията по екопрограмата до близо 50% от екологичните пари... пак ще 
започнат едни хвалби...  
Като сме почнали да сравняваме - досега само за подземната железница в София са отишли 
близо 700 млн. лв., което си е към една трета от всички пари, разплатени, откакто управлява 
кабинетът "Борисов". Като прибавим и 400-те милиона за магистрала "Тракия", излиза, че тези 
два проекта са "глътнали" почти половината от парите, които ни е дал за транспорта през 
последните три години Брюксел (б.а. - сметката не включва 470-те млн. лв., прехвърлени по 
финансовите механизми "Джереми" и "Джесика").  
Остава отворен и въпросът как ще бъде оправдано пред европейските ни партньори 
прехвърлянето на тези 200 млн. лв. от "Околна среда" по друг "коловоз". При положение че 
статистиката доста ясно сочи, че в тази област сме до под кривата круша. Досега 
управляващите се оправдаваха, че няма достатъчно средства, за да бъдат построени всичките 
планирани пречиствателни станции, депа и ВиК мрежи, така че пренасочването на парите е, 
меко казано, странно.  
Сама по себе си покупката на нови метровлакчета и трамваи е нещо много хубаво, но още по-
хубаво би било първо да се подмени онази голяма част от автопарка на обществения превоз в 
София, която е излязла от заводите през 70-те и 80-те години на миналия век. На практика от 
сегашната огромна инвестиция от 200 млн. лв. видим резултат почти няма да има. 
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Композициите за подземната железница са предназначени за продължението до летището, 
чието изграждане се очаква да започне през октомври. За успокоение на столичани и на гостите 
на града новите мотриси поне ще имат климатици, за разлика от оранжевите метровлакчета, за 
които също бяха платени десетки милиони през 2006-а, но пътуването в тях е равносилно на 
престой в сауна, но съчетано и с неприятни миризми. Доста спорно е обаче дали в 
надпреварата ще има реална конкуренция между различните производители. Сега целият 
подвижен състав на метрото е руски и е най-логично новите влакчета също да са на 
"Метровагонмаш". Няма много логика да се достави различен модел, нова автоматика, които 
изискват ново обучение на машинистите, нови цехове за ремонт и т.н. Но все пак става дума за 
публичен търг и всичко е възможно.   
Колкото до 20-те скоростни трамвая, те също ще останат "скрити" за три четвърти от софиянци, 
защото ще се движат само по бул. "България" и в отсечката от Семинарията до Студентски 
град, където преди това трасетата ще бъдат изцяло рехабилитирани. Там трамваите ще "летят" 
със скорост до 70 км в час (б.а. която ще се регулира със софтуер) и по план трябва да бъдат 
пуснати в експлоатация през 2014-а. За сравнение - сегашната средна скорост на трамваите е 
под 14 км в час. Добре е, че след предвидения ремонт въпросните трамвайни трасета ще бъдат 
свързани с метрото. Участъкът до Студентски град ще има връзка с метростанцията от първия 
лъч на бул. "Г. М. Димитров". Пътниците, които се возят с трамвай номер 7 от кв. "Борово" по 
бул. "България", пък ще се прекачват на метрото при НДК. Новите трамваи също ще са 
оборудвани с климатици, които ще се включват автоматично, за да поддържат температура от 
25 до 27 градуса, а не както е сега - по преценка на водача. Отделно треновете ще имат и две 
вентилационни системи - във ватманската кабина и за пътниците.  
***  
Потърсихме за коментар по казуса дирекция “Кохезионна политика за околна среда" в 
екоминистерството, която е Управляващ орган на оперативна програма “Околна среда". Ето 
какво отговориха нейни експерти:  
По какви проекти се изпълняват поръчките за закупуване на метровлакове и трамваи и кога са 
подписани договорите за тях?  
- Във връзка с оптимизиране на изразходването на средства по оперативна програма “Околна 
среда" през 2013 г. Министерството на околната среда и водите проучи възможността за 
финансиране на допълнителни мерки, които отговарят на важни приоритети в сектор “Околна 
среда". Беше извършен анализ на възможността за финансиране на предложените мерки от 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие от гледна точка на спешността 
на ангажиментите, свързани с изпълнението на екологичното законодателство и проектната 
готовност. В резултат бяха определени групи от мерки, насочени към изпълнението на проекти, 
включително и за опазване чистотата на атмосферния въздух. Закупуването на метровлакове и 
трамвайни мотриси допринася за намаляването на замърсяването с фини прахови частици и 
насърчаването на екологични форми на транспорт.  
Как общинските дружества “Метрополитен" и “Столичен електротранспорт" са станали 
бенефициенти по “Околна среда" и от коя приоритетна ос идват парите за техните поръчки?  
- Предстои изменение на оперативната програма и преформулиране на приоритетните оси с 
цел включването на нови мерки и бенефициенти по програмата. Предвижда се “Метрополитен" 
и “Столичен електротранспорт" да станат бенефициенти по програмата. Провеждането на 
обществените поръчки се извършва паралелно с цел максимално ускоряване на реалното 
изпълнение на мерките веднага след одобрението на промените в програмата.  
Искано ли е разрешение от ЕС за закупуването на превозни средства с предназначените за 
пречиствателни станции, ВиК мрежи, депа и биологично разнообразие пари?  
- Водите, отпадъците и биоразнообразието ще продължат да бъдат приоритетни области на 
“Околна среда" и през следващия програмен период. Това обаче не означава, че не можем да 
отворим програмата и за други съществени неща. Промяната е обсъждана с Европейската 
комисия. На 3 август 2012-а идентифицираните допълнителни мерки за финансиране бяха 
представени на Комитета за наблюдение на програмата. На срещата присъстваха и 
представители от Генерална дирекция “Регионално развитие" и Генерална дирекция “Околна 
среда" на Европейската комисия. Предложенията получиха принципна подкрепа за 
финансиране.  
Има ли и други подобни поръчки, които не са пряко свързани с екологията, но се финансират с 
пари по тази оперативна програма?  
- Идентифицираните мерки изцяло отговарят на важни приоритети в сектор “Околна среда" и са 
свързани с преодоляване на нарушенията на законодателството на ЕС в областта на 
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атмосферния въздух. На Комитета за наблюдение бяха представени и други алтернативни 
мерки за финансиране по програмата, които ще имат значителен екологичен ефект.  
Значи ли това, че се предвиждат още такива прехвърляния на средства?  
- Предприетите действия не предполагат прехвърляне на средства, а разширяване на обхвата 
на оперативната програма “Околна среда" с мерки, свързани както с чистотата на атмосферния 
въздух, така и с борбата с горските пожари и превенцията и реакцията при наводнения.  
Няма ли опасност средствата по “Околна среда" да не стигнат за изпълнение на основните 
приоритети, или всичко това се прави с цел да не бъдат загубени пари заради бавния напредък 
с усвояването?  
- Финансирането на нови мерки по оперативната програма цели да оптимизира изразходването 
на средствата. Разширяването на обхвата й ще позволи да бъдат изпълнени екологични 
проекти с безспорна добавена стойност.  
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Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Над 118 млн. лв. са пренасочени към одобрени проекти от резервните списъци  
Пет години и половина след старта си оперативната програма "Конкурентоспособност" най-
сетне се отказа от бюрократичните спънки и чиновническите недомислия, в които неуморимо 
давеше мераклиите за безвъзмездно европейско финансиране. Изхвърлянето на Агенцията за 
малки и средни предприятия от управлението на програмата през май очевидно е дало 
резултат, така че милионите евро за бизнеса започнаха лека полека да излизат от фризера. А и 
обещанията за реформи на новото ръководство се изпълняват, колкото и нетипично да е това 
за българските управници.  
Вятърът на промяната задуха в последния работен ден на август, когато Управляващият орган 
на програма "Конкурентоспособност" взема решение да увеличи с 85 241 633 лв. бюджета на 
процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". На практика това 
дава зелена светлина за финансирането на още 121 проекта, за които първоначално 
предвидените пари не стигнаха. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 
малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за 
техническа и финансова оценка. Бюджетът по тази процедура се увеличи след решението на 
Комитета за наблюдение на програмата от месец юли.  
Наред с това са подписани още 21 договора по схемата за внедряване на иновативни продукти 
и процеси в производство и за предоставяне на иновативни услуги. Общата стойност на тези 
договори е 32 843 681 лева. Така всички проекти ще получат финансиране, а резервните 
списъци просто отпадат.  
"Решенията за разпределение на допълнителни средства към тези две процедури не са 
обвързани с прехвърляне на ресурс от други конкретни процедури, тъй като в момента има 
достатъчен недоговорен ресурс по приоритетни оси 1 и 2 на програмата, особено по 
отношение на оста за иновации", обясни за "БАНКЕРЪ" Кирил Гератлиев, главен директор на 
дирекция "Кохезионна политика за околна среда", която е Управляващ орган на 
"Конкурентоспособност". По думите му има голям интерес към схемите за технологична 
модернизация и внедряване на иновации в производството и същевременно инвестираните там 
пари се усещат най-осезаемо както в предприятията, така и от потребителите на техните 
продукти и услуги. "На този етап от изпълнение на програмата е от съществено значение да 
следим много внимателно кои схеми отговарят най-коректно на целите си и водят до най-
висока активност от бенефициентите. И съответно тази тяхна активност да бъде посрещната от 
наша страна с навременното преразпределение на средства от други схеми или в рамките на 
бюджетите по приоритетни оси", каза още Гератлиев.  
Тези маневри наистина са важни, за да живне програма "Конкурентоспособност", от която 
бизнесът има най-голяма нужда. Досега се получаваше така, че стотици одобрени проекти, 
които биха могли да генерират добавена стойност, прашасваха по рафтовете, чакайки реда си 
в резервни списъци, но без особена надежда за успех. В същото време по други схеми десетки 
милиони оставаха неоползотворени.  
Такъв е случаят и с последната схема за "Покриване на международно признати стандарти и 
въвеждане на системи за управление в предприятията", по която кандидатстваха над 1300 
фирми. След шестмесечно умуване, в началото на април, Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (б.а. която тогава бе междинно звено по 
програмата и одобряваше проектите) съобщи, че е одобрила точно 1154 предложения. С 
други думи, толкова дружества би следвало да обновят оборудването си и да въведат 
съвременни системи за управление, което пък би повишило значително 
конкурентоспособността им. В действителност обаче това не се случи. Поне не за 913 от тях, 
които останаха в т. нар. резервен списък с одобрени проекти. Причината е, че предвидените 25 
млн. евро по процедурата стигат само за първите 241 фирми, които са събрали, без да е 
напълно известно как, най-много точки. Също така няма никаква гаранция, че именно техните 
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проекти са най-ефективни и биха допринесли в най-голяма степен за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката.  
По същия непрозрачен начин миналата година бяха прецакани 56 големи дружества с годишен 
оборот над 100 млн. лв., които имаха готови проекти за технологична модернизация и 
преодоляха всички процедури. Тогава бюджетът стигна за подкрепа само на 20 предприятия, за 
чиито проекти също имаше съмнения, че са най-добрите.  
Въпросът сега е ще се намерят ли допълнителни средства и за одобрените проекти за 
въвеждане на системи за управление. Защото тяхното изпълнение може да започне веднага, 
без да е необходимо да се чакат някакви новосътворени процедури. Ако това се случи, ще се 
даде глътка въздух, тъпченето на място на стотици предприятия ще спре. И със сигурност ще 
има ефект за икономиката на страната.  
"Това е настоящият стил на работа на управляващия орган и ще се стремим да финансираме 
максимален брой проекти във всички схеми, които ясно са демонстрирали своя смисъл, 
ефективност и полза за бизнеса", категоричен е Гератлиев.  
По думите му Комитетът за наблюдение на програмата вече е взел решение бюджетът по 
процедурата за Разработване на иновации от стартиращи предприятия, която е в процес на 
оценка, да бъде увеличен така, че да може да бъде предоставена безвъзмездна помощ на 
всички проектни предложения, които са преминали успешно етапите на оценката. Тоест, тук 
няма да се правят въпросните резервни списъци и листи на чакащите. Каква обаче ще е 
точната стойност на необходимите допълнителни средства ще стане ясно през следващите два 
месеца, когато се очаква да приключи оценката.  
"Правим такъв анализ на изпълнението на схемите по всички процедури, обявени от 2010-а 
досега. Там, където има качествени проекти, има наличен, все още нереализиран бюджет по 
съответната ос или имаме основание да прогнозираме, че част от сключените вече договори 
няма да бъдат изпълнени и заделеният за тях ресурс ще бъде възстановен в бюджета на 
програмата, ще увеличаваме бюджетите на процедурите и ще сключваме допълнителни 
договори. Но сами разбирате, че по повечето процедури договорите са още на много ранен 
етап на изпълнение и точна прогноза какви средства ще бъдат пренасочвани и къде конкретно 
е несериозно да се даде. Това ще става ясно схема по схема и процедура по процедура", 
разясни още Гератлиев.  
Тези анализи и сметки обаче трябва да се случат възможно най-скоро, ако не искаме да 
изтървем готовите европейски пари. Факт е, че за първите девет месеца на годината са 
разплатени 95 млн. лв., което е с 8 млн. лв. повече от цялата 2011-а. Но въпреки това общият 
напредък по програма "Конкурентоспособност" е едва 27.5 процента. А без 400-те милиона 
по "Джереми", които служат за обезпечение на нисколихени кредити за фирмите, и без още 
около 50 млн. лв., взети по различни проекти от администрацията, реално усвоените от бизнеса 
пари са около 175 млн. лв., или само 8% от бюджета на програмата.  
"Числата може да не ви се струват значителни, но вече набрахме инерция и резултатите 
тепърва ще се "броят". Имаме напредък в договарянето, като с последните решения по 
процедурите вече над 65% от бюджета на програмата е договорен. В предстоящите три 
месеца пък ще сключим договори, с които процентът на договаряне да достигне 80-85 на сто. 
За последните пет месеца бяха разплатени над 70 млн. лв. като при запазване на това темпо в 
края на годината напредъкът ще прехвърли 30-32 на сто", обещава шефът на дирекция 
"Кохезионна политика за околна среда".  
***  
Новост  
Банките партньори на програма "Конкурентоспособност" вече ще предоставят становище за 
кредитоспособността предприятието, което ще финансират, докато му бъдат изплатени 
европарите. Банките партньори ще потвърждават наличието на необходимите за целта ресурси 
дори ако фирмите изпълняват проектите си със собствени средства, депозирани в друга 
кредитна институция. Дали това е уместно е отделна тема, защото всяко "потвърждение" или 
банкова гаранция е допълнителен разход, който европрограмите не предвиждат за 
изпълнителите на такива проекти.  
Асистенти ще помагат на фирмите  
За улеснение на бизнеса по програмата за "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
която се финансира от програма "Конкурентоспособност", ще работят и външни консултанти 
- т.нар. асистент по проекта и асистент по верификацията. Първият ще съдейства в процеса на 
разглеждане на формулярите за кандидатстване и проверката на процедурите за избор на 
изпълнител. Накратко, по тази процедура кандидатът ще подава документите си за 
предварителна проверка на асистента по проекта. Той пък ще извършва проверка за 
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техническото съответствие и ще изготвя становище. В случай че има несъответствие или 
недопустими дейности, кандидатът има възможност да преработи формуляра или енергийния 
одит и да го подаде отново. Променя се и времето на провеждане на процедурите за избор на 
изпълнител. Това ще става още при подготовка на проектното предложение и ще бъде 
критерий за допустимост за съответния проект. Предимството на този подход е, че фирмите ще 
разполагат с достатъчно време да отстранят грешките и несъответствията, ако има такива, и 
няма да търпят финансови корекции. Друго предимство е, че още при оценката на проекта и 
сключването на договор вече ще се знае какви са действителните инвестиционни разходи. 
Новост е и списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране, от който 
кандидатите могат директно да избират машини и оборудване, за да ги включат във формуляра 
си за кандидатстване. Не се пояснява обаче по какъв критерий ще попадат машините и 
оборудването в този списък.  
Асистентът по верификация пък ще отчита техническото изпълнение на всеки проект, което е 
предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ. Именно 
огромните забавяния при изплащането на средствата (стигащи до една година) отказаха много 
фирми да кандидатстват по програмата.  
За асистент по верификацията вече са избрани одиторите от KPMG, като договорът с тях ще 
бъде сключен в най-скоро време. Процедурата за избор на асистент по проекта обаче е 
затънала в съдебни спорове, след като един от участниците - "Зелена икономика" ДЗЗД (в 
което влизат "Елена Инвестмънт", "ЕнЕфект - Консулт" и "Кривачка и Ко"), обжалва избирането 
на "ТУ-Технологии-Рувекс" ДЗЗД (обединяващо "Технически университет София - Технологии" 
и "Рувекс"). 
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Дата: 15.09.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 50  
Брой думи: 844  
 
 
Резюме: Бизнес, който не произвежда друго освен пари, е слаб бизнес. Обмисляхме темите на 
второто издание на DigitalK - технологичната конференция на "Капитал" - с тези думи на Хенри 
Форд наум. След две седмици на сцената на Народния театър в София ще излязат лектори, 
които да обяснят ползите от дигиталните технологии за бизнеса, така че доверието онлайн да 
води до продажби. За да заслужат прозвището "най-добрата технологична конференция в 
България", лекторите на DigitalK са подготвили завладяващ микс от истории и съвети, 
простиращи се от предприемачество и дигитален маркетинг през онлайн търговия до 
превръщането на хардуера в софтуер. Ето още пет причини да прекарате ден с лекторите на 
DigitalK и с още 700 инвеститори, предприемачи, търговци, експерти по дигитален маркетинг и 
мениджъри:  
 
Заглавие: Отново на училище  
Подзаглавие: Пет причини да дойдете на конференцията DigitalK  
Автор: Андриан ГЕОРГИЕВ  
Текст: Бизнес, който не произвежда друго освен пари, е слаб бизнес. Обмисляхме темите на 
второто издание на DigitalK - технологичната конференция на "Капитал" - с тези думи на Хенри 
Форд наум. След две седмици на сцената на Народния театър в София ще излязат лектори, 
които да обяснят ползите от дигиталните технологии за бизнеса, така че доверието онлайн да 
води до продажби. За да заслужат прозвището "най-добрата технологична конференция в 
България", лекторите на DigitalK са подготвили завладяващ микс от истории и съвети, 
простиращи се от предприемачество и дигитален маркетинг през онлайн търговия до 
превръщането на хардуера в софтуер. Ето още пет причини да прекарате ден с лекторите на 
DigitalK и с още 700 инвеститори, предприемачи, търговци, експерти по дигитален маркетинг и 
мениджъри:  
#1  
Бъдещето на онлайн рекламата  
Бен Барокас е представителят на Google на конференцията. В края на 2007 г. той съосновава 
AdMeld - платформа за оптимизиране на рекламния инвентар на онлайн издателите (supply side 
platform). Накратко, AdMeld автоматизира продажбата на рекламни банери за медии, като 
събира в реално време всички предложения на рекламни мрежи и борси и продава една 
импресия на съответната позиция на участника с най-висока цена. Разбира се, онлайн медиите 
могат директно да продават своето рекламно пространство, но тъй като все повече агенции и 
рекламодатели предпочитат по-ниските цени на автоматизираните платформи за почти 
premium позиции, те мигрират към услуги като AdMeld. Месеци след създаването на компанията 
някои нейни клиенти обявяват, че са постигнали 100% ръст на приходите си от рекламни 
посредници. Скоро AdMeld привлича финансиране в размер на $30 млн., за да стигне до 
покупка от Google на стойност от $400 млн. през 2011 г. Идеята на Google е да подобри своята 
услуга DoubleClick for Publishers, чрез която медии търсят купувачи за рекламния си инвентар. В 
момента Бен Барокас е генерален мениджър "Развитие на пазара на банерна реклама" в 
Google. В своята презентация на DigitalK той ще обясни какво могат да научат експертите по 
дигитален маркетинг от предприемачите.  
#2  
Ключове, портфейл и телефон.  
Познайте кое от трите ще остане в джоба ви в бъдеще. На DigitalK ще видите как 
разплащанията от човек на човек през телефон могат да ускорят българския бизнес до края на 
2012 г. Никос Кабанопулос от "Visa Европа" ще разкаже за ползите от дигиталния портфейл за 
търговците и потребителите с пресни примери от олимпийските игри в Лондон, чийто спонсор е 
компанията. На DigitalK ще може да чуете и най-актуалните числа за състоянието и 
тенденциите в онлайн търговията в България. Позицията на Visa като посредник в 
разплащанията между търговците и потребителите й позволява да събере изчерпателни данни 
за целия пазар, част от които ще бъдат представени на DigitalK.  
#3  
Пума в театъра.  
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Два от най-големите световни бранда - Audi и Puma - изпращат на DigitalK своите директори, 
отговарящи за дигиталния маркетинг на глобално ниво. Дитер Копицки от Audi ще наблегне на 
това как комбинацията от социални мрежи, тъчскрийни и персонализирани услуги ще промени 
начина, по който шофираме. Джей Баснайт от Puma ще представи своята визия за нова фуния 
на продажбите, която налага нови ключови показатели за ефективност, роли и отговорности за 
различните отдели в една организация. Специален акцент в презентацията на Баснайт ще бъде 
анализ за това кога има смисъл една компания да изнесе своите работни процеси, свързани с 
всичко: от социални мрежи до онлайн базиран софтуер.  
#4  
Всичко за JEREMIE.  
Само на DigitalK ще срещнете инвеститори, предприемачи, ментори и банкери, които да 
обяснят как една обещаваща идея от Югоизточна Европа за нов продукт или услуга може да 
получи европейско финансиране. Хубърт Котони, директор "Регионално бизнес развитие" в 
Европейския инвестиционен фонд, ще хвърли светлина върху ползата от новосъздадените 
технологични компании за прогреса на страните в Югоизточна Европа. Джон Брадфорд, 
изпълнителен директор на Springboard, програмата, която помага с пари и консултации на 
млади европейски технологични предприемачи, ще говори как Европа може да изпревари САЩ 
в разработването и налагането на дигитални иновации. Освен това Костадин Йорданов, ментор 
в LAUNCHub - един от двата нови фонда, които разпределят европейско финансиране за 
технологични проекти в региона на Югоизточна Европа, ще даде примери от позицията на 
успял предприемач на пазара на мобилни приложения. Наскоро неговата компания Bianor 
получи патент в САЩ за концепцията на предаване на видео от телефон, таблет или интернет 
до екран вкъщи, управлявано от мобилно устройство.  
#5  
Когато софтуерът срещна разказването на истории.  
Целта ни в началото на годината беше да доведем на DigitalK поне един лектор от голяма 
рекламна агенция. Успяхме да убедим трима. Том Еслингер, глобалният дигитален лидер на 
Saatchi & Saatchi, ще се фокусира върху мобилния маркетинг само три месеца след като оглави 
журито на първия конкурс за мобилни реклами на фестивала в Кан, в който се бориха над 
хиляда претендента. Еду Поу, творчески директор в Wieden+Kennedy, Амстердам, ще отговори 
защо софтуерът променя разказването на истории и как рекламистите да бъдат в крак със 
своята аудитория. Мириам Хийли, технологичен директор в AKQA, Берлин, ще говори как 
рекламните агенции да стимулират иновациите в своята работа, така че те да бъдат оценени и 
одобрени от клиента.  
Още подробности за програмата, лекторите и как да се запишете за участие може да видите 
на http://digitalk. capital.bg. Следете всичко ново около събитието на facebook.com/ digitalkcon.  
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Регионални печатни медии 
 
 
 
Дата: 11.09.2012  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Информационна среща, посветена на отворените схеми по европейски програми, 
организираха от Областния информационен център - гр. Плевен, в Кнежа. Тази среща е 
първото събитие от втория цикъл информационни срещи за популяризиране на отворени 
процедури по оперативните програми.  
 
Заглавие: В Кнежа научиха повече за отворените схеми по европейски програми  
Подзаглавие:  
Автор: Елина КЮРКЧИЕВА  
Текст: Информационна среща, посветена на отворените схеми по европейски програми, 
организираха от Областния информационен център - гр. Плевен, в Кнежа. Тази среща е 
първото събитие от втория цикъл информационни срещи за популяризиране на отворени 
процедури по оперативните програми.  
На срещата присъстваха служители от общинската администрация, представители на 
граждански организации, директори на училища и детски градини, граждани, научихме от 
Иваничка Мусова, експерт връзки с обществеността към центъра.  
"Община Кнежа полага усилия за достойно участие в процеса на усвояване на средства от 
европейските фондове. Ние се уверихме, че навременната информация е изключително важно 
условие за успешното кандидатстване и приемаме Областния информационен център за ценен 
партньор", е казал при откриването заместник- кметът на общината Николай Дамяновски.  
На вниманието на участниците са били представени отворени схеми по оперативните 
програми "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда", "Регионално развитие" и 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Присъстващите представители на граждански организации са проявили интерес по схема "Без 
граници" компонент 1 и възможностите за обмен на опит, планове и идеи с организации и 
институции от други страни от Европейския съюз.  
В Община Кнежа са реализирани проекти по ОП "Околна среда" и ОП "Развитие на човешките 
ресурси" за повече от 3 милиона лв. Там работи екип от специалисти и експерти, които имат 
амбицията да проектират и печелят финансиране, за да реализират програмата за развитие на 
общината, за по-добър живот и европейско бъдеще на гражданите и селищата.  
11.09.2012 г.  
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Дата: 10.09.2012  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 13  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Среща по мотото "Възможности за финансиране на нашите идеи" се проведе през 
миналата седмица в Кнежа. Тя беше организирана от Областния информационен център в 
Плевен и е всъщност първото събитие от втория цикъл информационни срещи за 
популяризиране на отворени процедури по оперативните програми на ЕС.  
 
Заглавие: Над 3 милиона лева е усвоила Кнежа  
Подзаглавие:  
Автор: Ваня КЮРЧЕВА  
Текст: Среща по мотото "Възможности за финансиране на нашите идеи" се проведе през 
миналата седмица в Кнежа. Тя беше организирана от Областния информационен център в 
Плевен и е всъщност първото събитие от втория цикъл информационни срещи за 
популяризиране на отворени процедури по оперативните програми на ЕС.  
На срещата са присъствали служители от общинската администрация, представители на 
граждански организации, директори на училища и детски градини, граждани.  
"Община Кнежа полага усилия за достойно участие в процеса на усвояване на средства от 
европейските фондове. Ние се уверихме, че навременната информация е изключително важно 
условие за успешното кандидатстване и приемаме Областния информационен център в 
Плевен за ценен партньор", сподели зам.-кметът на Кнежа Николай Дамяновски.  
На вниманието на участниците са били представени отворени схеми по оперативните 
програми "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда", "Регионално развитие" и 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Присъстващите представители на граждански организации са проявили интерес по схема "Без 
граници" и възможностите за обмен на опит, планове и идеи с организации и институции от 
други страни от Еврозоната.  
В Община Кнежа са реализирани проекти по "Околна среда" и "Развитие на човешките 
ресурси"за повече от 3 милиона лева. Там работи екип от специалисти и експерти, които имат 
амбицията да проектират и печелят финансиране, за да реализират програмата за развитие на 
общината, за по-добър живот и европейско бъдеще на гражданите и селищата.  
10.09.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 14.09.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1695534  
Брой думи: 125  
 
 
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства на официалното 
откриване на новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в 
завода на Холсим (България) АД в с. Бели извор, Врачанска област. Това съобщиха от 
правителствената информационна служба.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на официалното откриване на 
инсталация за оползотворяване на битови отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства на официалното 
откриване на новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в 
завода на Холсим (България) АД в с. Бели извор, Врачанска област. Това съобщиха от 
правителствената информационна служба.  
Общата инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 милиона евро, като 1.7 млн. евро са 
получени по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 
Приоритетна ос: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда”.  
Новото съоръжение ще даде възможност за увеличаване обема на използваните горими 
отпадъци с над 35 000 т. годишно. Основният планиран източник на тези нови обеми ще бъде 
Столична община, както и съседните на завода общини.  
На събитието ще присъстват и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и 
кметът на София Йорданка Фандъкова. 
  

http://www.focus-news.net/?id=n1695534
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1467038175  
Брой думи: 311  
 
 
Резюме: Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата 
„Джеръми". Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми", 
представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации 
при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, 
ФТНС, Съюза на изобретателите в България.  
 
Заглавие: „Джеръми" дава нови шансове на малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата 
„Джеръми". Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми", 
представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации 
при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, 
ФТНС, Съюза на изобретателите в България.  
Инициативата „JEREMIE" (част от Оперативна програма "Конкурентоспособност") или така  
наречените „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия" е един от 
инструментите за усвояване на средствата от европейските фондове (Европейския фонд за 
регионално развитие("ЕФРР"), Европейския социален фонд ("ЕСФ") и така наречения  
Кохезионен фонд ("КФ"). Инициативата е разработена съвместно от Европейската  
комисия и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ).  
„JEREMIE" има за цел да подпомогне усвояването на средствата по изброените  
фондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия.  
Георги Стоев - зам. председател на БТПП напомни, че се очаква Програмата „Джереми"  
ще даде нови шансове на малкия и среден бизнес и се надява тази инициатива в крайна  
сметка да има и своя позитивен резултат.  
Една от надеждите на малките и средни предприятия, които са и гръбнака на нашата членска 
маса и на бизнеса в България, това да имат един по-добър и пряк достъп до европейското 
финансиране.  
Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно 
място в ЕС да правиш бизнес. Тук не само данъците са много ниски, но и разходите са по-
малко. Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е  
световен, в България е най-изгодно място в Европа да го правиш. Това е огромно  
предимство, от което не се възползва максимално.  
България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. 
Коефициент на образовани хора е много висок в България. Разбира се, че и в България има и 
проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС и може би един от  
най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% населението е  
заминало след промените от преди 30 години.  
  

file:///D:/DOCS/Kristina/market/Work/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CLRSKLW8/3D%22http:/money.bg/news/id_1467038175
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=185194  
Брой думи: 247  
 
 
Резюме: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по 
депозитите си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се 
декларират и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника - от фирмата, 
която ги изплаща.  
 
Заглавие: Декларираме пред данъчните и за лихвите от депозитите си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по депозитите 
си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се декларират 
и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника - от фирмата, която ги 
изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй като до 
2014 г. страната ни трябва да стартира автоматичен обмен на данъчна информация с всички 
страни от ЕС. В момента гражданите у нас не са длъжни да декларират доходи от лихви по 
депозитите, от хазарт или от дивиденти, въпреки че това е практика в редица страни от Европа. 
Това стана ясно по време на вчерашното заседание на бюджетната комисия към парламента, 
която прие на първо четене промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Промените 
се правят заради европейска директива за обмен на информация и сътрудничество между 
данъчните в страните от съюза. От думите на експерти от финансовото министерство стана 
ясно, че задължението за деклариране на необлагаеми доходи трябва да бъде разписано в 
закон в името на информационния обмен между приходните администрации в страните от ЕС. 
До 2014 г. обменяната информация трябва да обхваща целия процес по администриране на 
данъците у нас. Важно е да се отбележи, че доходите от лихви ще останат необлагаеми.  
Депутатите приеха и законопроект за създаването на нов финансов инструмент JEREMIE с 
капацитет 150 млн. евро. Парите ще дойдат от оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Очаква се новият JEREMIE да осигури кредити за малки и среди 
предприятия с лихви около 4%. 
  

http://www.moreto.net/novini.php?n=185194
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://vlastta.com/nivo1.php?id1=&id2=&id3=17647&table=news&sluchai=3D0  
Брой думи: 247  
 
 
Резюме: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по 
депозитите си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци.  
 
Заглавие: Декларираме пред данъчните и лихвите от депозитите си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по депозитите 
си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се декларират 
и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника - от фирмата, която ги 
изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй като до 
2014 г. страната ни трябва да стартира автоматичен обмен на данъчна информация с всички 
страни от ЕС. В момента гражданите у нас не са длъжни да декларират доходи от лихви по 
депозитите, от хазарт или от дивиденти, въпреки че това е практика в редица страни от Европа. 
Това стана ясно по време на вчерашното заседание на бюджетната комисия към парламента, 
която прие на първо четене промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Промените 
се правят заради европейска директива за обмен на информация и сътрудничество между 
данъчните в страните от съюза. От думите на експерти от финансовото министерство стана 
ясно, че задължението за деклариране на необлагаеми доходи трябва да бъде разписано в 
закон в името на информационния обмен между приходните администрации в страните от ЕС. 
До 2014 г. обменяната информация трябва да обхваща целия процес по администриране на 
данъците у нас. Важно е да се отбележи, че доходите от лихви ще останат необлагаеми.  
Депутатите приеха и законопроект за създаването на нов финансов инструмент JEREMIE с 
капацитет 150 млн. евро. Парите ще дойдат от оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Очаква се новият JEREMIE да осигури кредити за малки и среди 
предприятия с лихви около 4%.  
  

http://vlastta.com/nivo1.php?id1=&id2=&id3=17647&table=news&sluchai=3D0
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1542856  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: Над 30 града в България имат сериозни проблеми с т.нар. „качеството на въздуха", 
предимно заради прахообразуване, заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията 
Нона Караджова, която бе гост за Празника на града - Кръстовден.  
За целта в определена степен се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и 
налагането на наказания по предписания за неспазени норми още от 2007 г. Управлението на 
отпадъците и В и К-секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър 
Караджова до края на мандата.  
 
Заглавие: Проблем с въздуха в над 30 града в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 30 града в България имат сериозни проблеми с т.нар. „качеството на въздуха", 
предимно заради прахообразуване, заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията 
Нона Караджова, която бе гост за Празника на града - Кръстовден.  
За целта в определена степен се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и 
налагането на наказания по предписания за неспазени норми още от 2007 г. Управлението на 
отпадъците и В и К-секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър 
Караджова до края на мандата.  
Договорени са около 80% от предвидените за тях пари. Специално за Силистра Караджова 
заяви, че в момента с 1 млн. лева се подобрява състоянието на резерват „Сребърна" като обект 
на ЮНЕСКО и на природо-научния музей към него, който е общинска собственост.  
По програма „Конкурентоспособност на българската икономика" 1,5 млн. лева е размерът 
на средствата, с които 7-8 местни фирми модернизират производството си.  
Толкова е размерът на парите за подобряване на социалната и образователната 
инфраструктури в производствените фирми. До края на септември ще е факт оценката на 
проекта за пречиствателна станция в Силистра за 60 млн. лева.  
„Градовете по течението на Долния Дунав трябва да имат подобни съоръжения за 50 години 
напред, тъй като са налице вече по горното течение, поради което изграждането им у нас става 
с пари, предоставени безвъзмездно от ЕС", обясни Нона Караджова.  
  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1542856
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/duma/node/39189  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Ако до края на годината не усвоим 1 млрд. лв. по програмата за регионално развитие, 
вероятно ще връщаме средства. Това призна министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова вчера по време на годишната конференция за представяне 
на напредъка по оперативната програма, която се проведе в троянското село Орешак.  
ДУМА припомня, че преди дни стана ясно, че България може да загуби 250 млн. евро по 
Програмата за развитие на селските райони.  
 
Заглавие: Има опасност България да връща европари за регионално развитие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ако до края на годината не усвоим 1 млрд. лв. по програмата за регионално развитие, 
вероятно ще връщаме средства. Това призна министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова вчера по време на годишната конференция за представяне 
на напредъка по оперативната програма, която се проведе в троянското село Орешак.  
ДУМА припомня, че преди дни стана ясно, че България може да загуби 250 млн. евро по 
Програмата за развитие на селските райони.  
По време на конференцията Павлова посочи, че от бюджета по програмата, който е в размер 
на 3,1 млрд. лв., са договорени 90 на сто от средствата, предаде БТА. До момента обаче са 
разплатени 32% от договорените пари.  
Министър Павлова обясни, че около половината от проектите, по които се работи в момента и 
които се финансират с пари по програмата за регионално развитие, са рискови. Тя допълни, че 
е необходимо да се предприемат спешни мерки, за да не се налага средствата за тези проекти 
да бъдат връщани.  
Лиляна Павлова каза още, че има и проекти, за които финансирането е договорено още през 
2008 г., но те не са изпълнени. По думите й най-често причина за забавянията са обжалванията 
на тръжните процедури.  
Още към края на юли министърът по управлението на европейските средства Томислав Дончев 
предупреди, че по програмата за регионално развитие трябва да бъдат направени най-много 
задължителни плащания до края на тази година, за да не се стига до връщане на средства, 
припомня Investor.bg.  
Причината за забавянето на плащанията по програмата са проверките за нередности, които се 
правят по договорите. Преди месеци ръководителят на управляващия орган на програмата 
Деница Николова съобщи, че след проверки са направени финансови корекции за 22 млн. евро.  
Преди дни от кабинета на министъра по управлението на европейските фондове съобщиха, че 
към края на юли са били разплатени 27% от договорените средства по всички оперативни 
програми, докато размерът на договорените средства възлиза на 74% от общия им бюджет.  
Правителството заложи в бюджета за тази година да бъдат разплатени 3,8 млрд. лв. по 
оперативните програми. Данни на финансовото министерство показват обаче, че до средата на 
тази година са разплатени малко под 1 млрд. лв.  
Най-сериозно изостават плащанията по проектите, финансирани със средства от програмите 
"Околна среда", "Развитие на човешките ресурси" и "Конкурентоспособност".  

  

file:///D:/DOCS/Kristina/market/Work/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CLRSKLW8/3D%22http:/www.duma.bg/duma/node/39189
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/380636/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-30-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: Заради прахообразуване над 30 града в страната имат сериозни проблеми с т.нар 
"качество на въздуха". Това заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона 
Караджова. Тя бе гост за Празника на града - Кръстовден.  
За целта се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и налагането на наказания 
по предписания за неспазване на нормите още от 2007 г. Управлението на отпадъците и В и К-
секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър Караджова до края на 
мандата.  
 
Заглавие: Над 30 града у нас имат проблем с "качеството на въздуха"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заради прахообразуване над 30 града в страната имат сериозни проблеми с т.нар 
"качество на въздуха". Това заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона 
Караджова. Тя бе гост за Празника на града - Кръстовден.  
За целта се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и налагането на наказания 
по предписания за неспазване на нормите още от 2007 г. Управлението на отпадъците и В и К-
секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър Караджова до края на 
мандата.  
Караджова заяви, че специално за Силистра в момента с 1 млн. лева се подобрява 
състоянието на резерват „Сребърна" като обект на ЮНЕСКО и на природо-научния музей към 
него, който е общинска собственост. По програма „Конкурентоспособност на българската 
икономика" 1,5 млн. лева е размерът на средствата, с които 7-8 местни фирми модернизират 
производството си.  
Толкова е размерът на парите за подобряване на социалната и образователната 
инфраструктури в производствените фирми. До края на септември ще е факт оценката на 
проекта за пречиствателна станция в Силистра за 60 млн. лева.  
Нона Караджова обясни още, че градовете по течението на Долния Дунав трябва да имат 
подобни съоръжения за 50 години напред, тъй като са налице вече по горното течение, поради 
което изграждането им у нас става с пари, предоставени безвъзмездно от ЕС. 
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D0%B3%D1%  
Брой думи: 291  
 
 
Резюме: Той ще пререже и лентичката при откриването на инсталация за сортиране на 
отпадъци в с. Бели извор  
Министър-председателят ще присъства на официалното откриване на новоизградена 
инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на Холсим (България) 
АД в с.Бели извор, Врачанска област.  
 
Заглавие: Борисов раздава нови пожарни и ще играе шах с деца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Той ще пререже и лентичката при откриването на инсталация за сортиране на отпадъци 
в с. Бели извор  
Министър-председателят ще присъства на официалното откриване на новоизградена 
инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на Холсим (България) 
АД в с.Бели извор, Врачанска област.  
Общата инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 милиона евро, като 1,7 млн. евро са 
получени по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 
Приоритетна ос: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда”.  
Новото съоръжение ще даде възможност за увеличаване обема на използваните горими 
отпадъци с над 35 000 т. годишно.  
Основният планиран източник на тези нови обеми ще бъде Столична община, както и 
съседните на завода общини. На събитието ще присъстват и министърът на труда и 
социалната политика Тотю Младенов и кметът на София Йорданка Фандъкова.  
Освен това премиерът заедно с вицепремиера Цветанов ще връчат ключовете на нови 
противопожарни автомобили за областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на 
населението” – МВР.  
Техниката е получена по проект за модернизация на структурните звена. Церемонията е част от 
мероприятията в София, с които се отбелязва Професионалният празник на служителите от ГД 
"Пожарна безопасност и защита на населението”.  
По-късно през деня премиерът ще участва в представителен шахматен двубой с европейския 
шампион по шахмат за деца - осемгодишният Цветан Стоянов. Срещата ще се състои в 
сградата на Министерския съвет.  
Събитието е част от инициативата на "Сдружение Азбукари” да популяризира високите 
постижения на младите българи. Цветан Стоянов стана европейски шампион, финиширайки 
със 7,5 точки от 9 възможни, като това постижение го нареди и в Топ 7 в световната ранглиста 
на неговата възрастова категория.  
На срещата ще присъстват и студенти по шахмат от Националната спортна академия, както и 
деветгодишната Гергана Пейчева, която има над 25 медала и 10 купи от европейски турнири. 
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/87182-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-30-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: За целта в определена степен се изпълнявали програми за преодоляването им  
Заради прахообразуване над 30 града в страната имат сериозни проблеми с т.нар "качество на 
въздуха". Това заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона Караджова. Тя бе 
гост за Празника на града - Кръстовден.  
 
Заглавие: Над 30 града у нас имат проблем с "качеството на въздуха"  
Подзаглавие:  
Автор: Калина Георгиева  
Текст: За целта в определена степен се изпълнявали програми за преодоляването им  
Заради прахообразуване над 30 града в страната имат сериозни проблеми с т.нар "качество на 
въздуха". Това заяви на брифинг в Силистра министърът на екологията Нона Караджова. Тя бе 
гост за Празника на града - Кръстовден.  
За целта се изпълнявали програми за преодоляването им. В ход е и налагането на наказания 
по предписания за неспазване на нормите още от 2007 г. Управлението на отпадъците и В и К-
секторът са сред най-важните приоритети на ГЕРБ в ресора на министър Караджова до края на 
мандата.  
Караджова заяви, че специално за Силистра в момента с 1 млн. лева се подобрява 
състоянието на резерват „Сребърна" като обект на ЮНЕСКО и на природо-научния музей към 
него, който е общинска собственост. По програма „Конкурентоспособност на българската 
икономика" 1,5 млн. лева е размерът на средствата, с които 7-8 местни фирми модернизират 
производството си.  
Толкова е размерът на парите за подобряване на социалната и образователната 
инфраструктури в производствените фирми. До края на септември ще е факт оценката на 
проекта за пречиствателна станция в Силистра за 60 млн. лева.  
Нона Караджова обясни още, че градовете по течението на Долния Дунав трябва да имат 
подобни съоръжения за 50 години напред, тъй като са налице вече по горното течение, поради 
което изграждането им у нас става с пари, предоставени безвъзмездно от ЕС.  
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Дата: 14.09.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56670  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Целта на събитието е да се запознаят представителите на българските малки и 
средни предприятия с инициативата и с условията и начина на кандидатстване.  
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" ще проведе информационни дни по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика".  
 
Заглавие: Предстоят информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена 
икономика"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Целта на събитието е да се запознаят представителите на българските малки и средни 
предприятия с инициативата и с условията и начина на кандидатстване.  
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" ще проведе информационни дни по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика".  
Целта на събитието е да се запознаят представителите на българските малки и средни 
предприятия с инициативата, както и с условията и начина на кандидатстване.  
Началото на информационната кампания е на 5 септември 2012 г. от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 
8, ет. 5 на Националния дворец на културата, София.  
Графикът на кампанията ще бъде публикуван на интернет страницата на Управляващия орган 
на ОП „Конкурентоспособност", както и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.  
Енергийна ефективност и зелена икономика" има за цел да предостави интегрирана 
инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в 
България за осъществяване на прехода към "зелена икономика" чрез насърчаване 
изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и 
въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване 
на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в 
предприятията и енергийния мениджмънт.  
По схемата могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки или средни предприятия.  
Допустими за финансиране по процедурата са разделени в три компонента - Компонент 1 
Инвестиции, попадащи в режим "минимална помощ"; По Компонент 2 "Инвестиции, попадащи в 
режим регионална инвестиционна помощ"; По Компонент 3 "Услуги, попадащи в режим 
"минимална помощ".  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.  
Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 г. 
  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56670


 

 

40 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
5
/2

0
1
2

 

Дата: 14.09.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=11984670  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства на официалното откриване на 
новоизградената инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода 
наХолсим България АД в с.Бели извор, Врачанска област, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  
 
Заглавие: Откриват новоизградена инсталация за оползотворяване на битови отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства на официалното откриване на 
новоизградената инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на 
Холсим България АД в с.Бели извор, Врачанска област, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  
Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства на официалното откриване на 
новоизградената инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на 
Холсим България АД в с.Бели извор, Врачанска област, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  
Общата инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 милиона евро, като 1.7 млн.евро са получени 
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Приоритетна ос: 
Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда. 
Новото съоръжение ще даде възможност за увеличаване обема на използваните горими 
отпадъци с над 35 000 т. годишно. Основният планиран източник на тези нови обеми ще бъде 
Столична община, както и съседните на завода общини. На събитието ще присъстват и 
министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и кметът на София Йорданка 
Фандъкова.  
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