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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
06.10.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 17 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 14 

Общо за деня 19 
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Телевизии и радиостанции  
 
 
 
Дата: 05.10.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 13  
Брой думи: 1842  
 
 
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио с 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в която по традиция представяме 
успешни проекти по ОП Конкурентоспособност. Тази вечер ще се срещнем с изпълнителния 
директор на габровско предприятие, което е реализирало успешен проект по схемата за 
технологична модернизация. Предприятието произвежда основно детайли с различно 
предназначение за промишлеността и в малка степен изделия за крайно потребление. Целта 
на фирмата е разширяване и подобряване на завоюваните позиции в страната и чужбина чрез 
провеждане на мероприятия за привличане на нови клиенти и по-пълно използване на 
капацитетните възможности на производствените мощности, както и осигуряване на качествени 
показатели на продукцията и изделията. Сред основните артикули, с които предприятието 
търгува у нас и в чужбина са броячни механизми, средства за автоматизация, медицинска 
апаратура и други. Изпълнителният директор Иван Кашавелов е категоричен, че ръководената 
от него компания ще направи опит да кандидатства и за други проекти по ОП 
Конкурентоспособност, защото ефектът от вече реализирания е изключително добър.  
 
Текст: Тема: Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио 
с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в която по традиция представяме 
успешни проекти по ОП Конкурентоспособност. Тази вечер ще се срещнем с изпълнителния 
директор на габровско предприятие, което е реализирало успешен проект по схемата за 
технологична модернизация. Предприятието произвежда основно детайли с различно 
предназначение за промишлеността и в малка степен изделия за крайно потребление. Целта 
на фирмата е разширяване и подобряване на завоюваните позиции в страната и чужбина чрез 
провеждане на мероприятия за привличане на нови клиенти и по-пълно използване на 
капацитетните възможности на производствените мощности, както и осигуряване на качествени 
показатели на продукцията и изделията. Сред основните артикули, с които предприятието 
търгува у нас и в чужбина са броячни механизми, средства за автоматизация, медицинска 
апаратура и други. Изпълнителният директор Иван Кашавелов е категоричен, че ръководената 
от него компания ще направи опит да кандидатства и за други проекти по ОП 
Конкурентоспособност, защото ефектът от вече реализирания е изключително добър.  
Иван Кашавелов: Реализирахме един проект, който включваше закупуването и налагането на 
технологични процеси на модернизация чрез закупуване, чета го дословно, на нови стругове, 
обработващи ЦПУ за съответните цехове на фирмата. Този проект е във връзка с нуждите, 
които има нашата фирма, по отношение да отговорим на потребностите на нашите партньори. 
Това е проектът. Иначе закупихме два стругови центъра и два обработващи мрежови центъра.  
Репортер: А какви бяха сроковете и какво беше финансирането по проекта?  
Иван Кашавелов: По проекта бяхме 50:50. А финансирането беше изцяло от наша страна, 
докато не приключи проектът. Сумата, бюджетът на този проект беше 956 400 лв.  
Репортер: А срещнахте ли трудности с осигуряването на собствения ресурс преди да получите 
безвъзмездната помощ? Това е един от сериозните проблеми, с които се среща бизнесът.  
Иван Кашавелов: ... Но ние сме доволни, че се реши проблемът чрез лизинговите 
организации, които в първите програми и първите проекти по тези програми, европейските не 
се разрешаваше да се намесят. Но при нас се получи така, че стана доста безболезнено.  
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Репортер: Освен с осигуряването на кредитен ресурс, за да може да финансиране проекта в 
началото, какви други трудности срещнахте?  
Иван Кашавелов: Значи, основната трудност беше финансирането. И благодарение на това, 
че позволиха да се намесят лизингови организации, стана много лесно. Ние бяхме ангажирани 
само да осигурим авансовите плащани средства за проекта, останалото го поеха лизингите и 
прекарахме по тази линия...  
Репортер: Въпреки трудностите с осигуряване на заемен капитал, фирмата, управлявана от 
Иван Кашавелов, вече е изплатила изцяло оборудването си и отчита ефектът от новите по-
добри машини. Често компаниите, които кандидатстват по ОП Конкурентоспособност срещат 
затруднения при изготвянето на проектите и правилното попълване на документацията, което е 
ключово за одобрението на проекта. Иван Кашавелов е категоричен, че благодарение на 
помощта на експертите от икономическото министерство неговият проект е написан бързо и 
успешно.  
Иван Кашавелов: Указанията бяха достатъчно добри. Някакви спънки от администрацията не 
мога да кажа. Единствено за консултации в Габрово нямаше звено, то тогава беше агенция, 
сега вече е управляващият орган, и ходихме до Търново, най-близко.  
Репортер: Предприятието на Иван Кашавелов успява да увеличава с 10% производителността 
си. Само по проекта по схемата за технологична модернизация са се отворили седем нови 
работни места, а и в съпътстващите дейности още няколко. Кадрите са получили и 
допълнителна квалификация, което е условие при работа с нови машини. Освен че са се 
подобри и условията на труд и квалификацията на персонала, към фирмата буквално са 
завалели поръчки от чужбина – от пазарите, на които тя оперира. Основно Германия и 
Швейцария.  
Иван Кашавелов: Това са два обработващи цифро-програмни центъра и два струга, които, 
който е в бранша, знае какъв ефект могат да предизвикат, като се има предвид, че те 
представляват някъде около 10% от общото ни оборудване. И горе-долу такъв е и процентът на 
ефекта в увеличаване на производителността, на качеството основно и съответно и 
увеличаване бройките на хората, които назначаваме в нашата фирма. Мисля, че по проект 
имахме седем човека. И ги назначихме и седемте, като те дори се увеличиха и по други 
причини, но не свързани с проекта.  
Репортер: Успяхте ли да разширите пазарите, на които работите?  
Иван Кашавелов: Мисля, че сега имаме един-единствен проблем – да отговорим на 
потребностите на пазарите, които имаме в момента. Ние изцяло работим за Европа. И знаете, 
че Германия, пък и Швейцария, там, където ние работим, са нагоре и непрекъснато заливат с 
нови и нови поръчки. Това ни е основният проблем – да отговорим на потребностите. А пък 
пазарите, как да ви кажа, не сме ги търсили нови пазар. Но като знаят какво ни е оборудването, 
доста хора идват да предлагат и да работят с нас. Но засега основната ни задача е да 
отговорим на потребностите на съществуващите клиенти.  
Репортер: От тази гледна точка, обмисляте ли варианта да кандидатствате с нов проект по ОП 
Конкурентоспособност?  
Иван Кашавелов: Мислим го, обаче сега се стремим и ние да направим необходимото, за да 
влезем в средни и малки предприятия. Защото и там програмите, проектите са по-чести, не 
както в големите. Ние играхме и в още един такъв проект, веднага след като приключихме този, 
но там не ни одобриха. Бяхме 13-та резерва някъде. Но така или иначе, въпреки че имаше 
нереализирани проекти от одобрените, не ни поканиха и не сме участвали в проект, който 
играхме и след това. Но имаме намерение, да. Много е добре това нещо. Така на половин цена 
получаваш оборудване, което е незаменимо на днешния етап. Пък в нашия занаят основното е 
технологии, технологии и оборудване.  
Репортер: Заради големия ефект, който предприятието, ръководено от Иван Кашавелов усеща 
от реализирания проект по оста за технологична модернизация на големи предприятия по ОП 
Конкурентоспособност, той смята да направи опит и за втори проект. Този път обаче 
желанието е за проект по схемата за енергийна ефективност и зелена икономика, която е 
отворена единствено за микро, малки и средни предприятия. Това задължава кандидатите да 
имат определени обеми на обороти и брой персонал, за да влязат в законовите изисквания. 
Според Иван Кашавелов трябва да се помисли в следващия програмен период на ОП 
Конкурентоспособност да се премахне това разделение, защото не може микро, малките, 
средните и големите предприятия у нас да отговорят на същите критерии, каквито и 
предприятията в развити икономики като Германия, Франция и Швейцария.  
Иван Кашавелов: Не знам как стана туй механично разделение на средни, големи и малки. 
Явно по някакви европейски стандарти. Но те не са актуални за нас просто. Нито обемите 
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можем да вдигнем на европейските фирми, говоря германските, защото там имаме повече 
наблюдения, нито броя хора. И по някакъв начин, ако може нормативно да се реши този 
проблем, ние няма да правим постъпки, за да можем да влезем... Но в тази графа на средни и 
малки определено проектите са по-атрактивни. Сумата, която получаваме обратно, също е по-
голяма, което не е за подценяване. И така.  
Репортер: Накрая, какви съвети пък бихте дали на вашите колеги, които тепърва започват да 
пишат за първи път проекти по ОП Конкурентоспособност? За какво да внимават и към кого 
да се обърнат, ако имат нужда от помощ?  
Иван Кашавелов: Аз бих ги посъветвал, ние така направихме, без никакъв опит, намерихме 
млади и грамотни хора и си написахме проекта сами, без да ползваме ничия помощ. Защото 
проектът така се изживява, така се дешифрира до най-малката подробност и няма никакви 
проблеми после при реализирането, при отчетите, при приемането на проекта.  
Водещ: И тъй като има най-сериозен интерес към закупуването на високотехнологично 
оборудване и следователно по-енергийноефективно, ще припомним основните параметри на 
процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Конкурентоспособност. 
Важно е да се знае, че по нея може да се осигури и нисколихвено кредитиране, тоест да се 
реши най-големият проблем, с който се срещат повечето предприятия. Процедурата е 
съвместна инициатива на икономическото министерство и Европейската банка за 
възстановяване и развитие, която обединява в едно процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ, от която средства се предоставят от оперативната програма и заемно финансиране, 
предоставено от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез шест търговски банки 
в рамките на кредитна линия Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия в 
България.  
Целите на програмата са подобряване на ефективността и производителността на полезни за 
околната среда технологии, използвани в малките и средни предприятия. Изключително важно 
е да се постигне намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие 
чрез насърчване на полезни за околната среда и намаляващи отпадъците производствени 
технологии. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона 
за малките и средните предприятия, юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите. Допустимите проекти са такива, които водят до намаляване на 
потреблението на енергия и/или горива, спрямо базовата линия или за единица произведена 
продукция. Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент на 
енергийното спестяване, равен или по-голям от 10%. Възможни са и проекти за отопление и 
вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, фотоволтаици не са 
допустими.  
В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на следните два 
подвидове: технологични проекти, които представляват лесни и малки проекти с използване на 
оборудване от списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране. Другите са 
проекти с енергийно обследване, които са по-големи и по-сложни и се основават на 
препоръките на извършен енергиен одит.  
Енергийният одит е необходим, когато дейностите, за които се кандидатства за финансиране, 
не са включени в списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране. Основната 
цел на енергийния одит е да предостави на кандидата професионална и компетентна основа за 
идентифицирането и подбора на мерки за енергийна ефективност. За целите на процедурата е 
изработен образец на енергиен одит. Обследването е опростено и се отнася до тази част от 
промишлената система, която касае предвидените инвестиции, като процентът енергийни 
спестявания се изчислява за конкретната мярка, а не за промишлената система като цяло.  
Важно е да се знае, че нисколихвените кредити, отпускани от банките, с които има сключени 
договори, могат да бъдат използвани, само ако проектът е одобрен. Общо по схемата за 
енергийна ефективност и зелена икономика са достъпни 300 млн. евро, половината от които 
като нисколихвени кредити, а останалите като безвъзмездна помощ. Безвъзмездната 
финансова помощ може да се получи 30% за проекти, съгласно списъка на допустимите 
категории материали и оборудване без включеното в него оборудване за производствени цели. 
40% за проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит. По процедурата 
има възможност за предоставяне на надбавки към интензитета на безвъзмездната финансова 
помощ за достигане на максималния интензитет от 50%. Максималният размер на 
безвъзмездната помощ е 2 млн. лв., минимален праг няма.  
Схемата за зелена икономика и енергийна ефективност по ОП Конкурентоспособност е 
отворена до края на октомври следващата година, когато е крайният възможен срок за 
подаване на проектни предложения. По ОП Конкурентоспособност има още две схеми – за 
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клъстерите и за иновациите, по които също се приемат проектни предложения. За всички три 
отворени схеми може да намерите пълна информация на сайта на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, както и да се обадите в централното 
управление или в регионалните офиси на дирекцията. За схемата енергийна ефективност и 
зелена икономика ще има и втора информационна кампания, чийто първи информационен ден 
в столицата вече бе проведен, а първият информационен ден в страната предстои на 16 
октомври.  
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Дата: 05.10.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 17  
Брой думи: 1992  
 
 
Резюме: Водещ: Здравейте и в часа, в който говорим за вашия бизнес и неговите успехи, които 
можете да умножите с помощта на ОП „Конкурентоспособност”. Днешното издание на 
предаването сме посветили на равносметката на свършената работа по оперативната 
програма до този момент и на това какво предстои след приключването на програмния период 
през 2013 г. Гост по двете теми в нашия ефир ще бъде Кирил Гератлиев, главен директор на ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 , или накратко 
ОП „Конкурентоспособност”, е една от седемте оперативни програми, които се финансират от 
структурните фондове на ЕС след присъединяването на България към ЕС. Програмата се 
финансира от ЕФРР и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови 
средства по програмата е около 1,1 млрд. евро. Оперативната програма е насочена към 
основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и 
дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешно справяне с 
предизвикателствата на общия пазар, както и развитието на силните страни на икономиката на 
нашата страна.  
 
Текст: Водещ: Здравейте и в часа, в който говорим за вашия бизнес и неговите успехи, които 
можете да умножите с помощта на ОП „Конкурентоспособност”. Днешното издание на 
предаването сме посветили на равносметката на свършената работа по оперативната 
програма до този момент и на това какво предстои след приключването на програмния период 
през 2013 г. Гост по двете теми в нашия ефир ще бъде Кирил Гератлиев, главен директор на ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, или 
накратко ОП „Конкурентоспособност”, е една от седемте оперативни програми, които се 
финансират от структурните фондове на ЕС след присъединяването на България към ЕС. 
Програмата се финансира от ЕФРР и от националния бюджет. Общият размер на публичните 
финансови средства по програмата е около 1,1 млрд. евро. Оперативната програма е 
насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и 
предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешно справяне 
с предизвикателствата на общия пазар, както и развитието на силните страни на икономиката 
на нашата страна. Общата цел е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на 
европейския и световния пазар. Неусетно обаче идва време тази оперативна програма да 
приключи. Но нищо не е загубено. Има още почти година време, което вие можете да 
оползотворите ида кандидатствате по останалите отворени схеми. В следващите минути ще 
чуем кои са те, каква част от отпуснатите средства вече е оползотворена и какво предстои след 
затварянето на програмния период? Всичко това ще ни каже Кирил Гератлиев, главен директор 
на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Г-н Гератлиев, намираме се в края на програмния период на ОП „Конкурентоспособност”, 
докога ще останат отворени за кандидатстване схемите и докога кандидатите ще могат да 
подават документи по тях?  
Кирил Гератлиев: Към настоящия момент по оперативната програма са отворени три схеми 
за безвъзмездна финансова помощ, най-голямата от които е процедурата за енергийна 
ефективност и зелена икономика, която беше обявена на 28 юни тази година. Това е една нова 
процедура, която обединява в себе си както безвъзмездна финансова помощ в размер на 150 
млн. евро, така и кредитна линия, по която се предоставя в размер от 150 млн. евро От ЕБВР. 
Програмата ще бъде отворена до 31 октомври 2013 г. Относно другите две процедури, а 
именно процедурата за развитие на клъстерите в България, тя бе обявена още в средата на 
2010 г., без краен срок за кандидатстване, така че практически договори по тази процедура 
могат да бъдат сключвани до изчерпване на ресурса или до месец декември 2013 г. Бюджетът 
на процедурата е доста по-малък – 15 млн. евро, като към момента имаме около 35 постъпили 
проектни предложени. С част от тях сключихме договори, с друга част все още не сме, предвид 
че са на етап оценка. Третата процедура, която е отворена е процедурата за развитие на 
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стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги с бюджет 10 млн. евро. Обявена е в началото на 2010 г. и ще приключи също 
или през месец декември, или до изчерпване на ресурса, което може да се случи по-рано от 
декември 2013 г.  
Водещ: Г-н Гератлиев, на сайта на ГД ЕФК има поместена информация за изплатените суми 
във връзка с финансовата помощ по оперативната програма, но нека кажем за нашите 
слушатели на какви суми възлиза досега изплатената безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма за периода от 2007 г. до момента?  
Кирил Гератлиев: Общата изплатена сума за този период от 2007 г. до настоящия момент, 
месец септември 2012-та, възлиза на 638 мл.лв., или около 325 млн. евро. Планираме някъде 
до края на годината да увеличим с около 180 млн. евро размера на разплатените средства. 
Голяма част от тези 180 млн. евро е един нов продукт по инициативата „Джереми”. Това е 
т.нар. релокация, която беше направена в края на 2011 г. с цел създаването на един продукт за 
поделяне на риска с избрани банкови посредници. Не знам дали знаете, поканата беше 
обявена юли, колегите от инвестиционния фонд, европейския инвестиционен фонд затвориха 
процедурата на 28 септември, буквално преди броени дни. Интересът към този продукт е 
голям. Голяма част от банките кандидатстваха, общо 17. Предстои оценка на офертите, които 
са подадени от страна на колегите от европейския инвестиционен фонд и аз се надявам този 
нов продукт по нашата оперативна програма да заработи в началото на следващата година. 
Така че по него малки и средни предприятия да могат да получат нисколихвени кредити. 
Очакваме наистина нива чувствително по-ниски от наличните на пазара в момента 
предоставени от банките. Поради простата причина, че този ресурс, който се предоставя от ОП 
„Конкурентоспособност” е с 0% лихва. Така че очакваме ефективно 50-процентно намаление 
на лихвите от страна на участващите банки.  
Водещ: Г-н Гератлиев, колко бенефициенти досега са успели да се възползват от 
възможностите, които предлага оперативната програма?  
Кирил Гератлиев: В общи линии бих могъл да кажа, че общият брой е около 2 хил. За 
съжаление, общият брой кандидатствали проекти е над 6 хил., над 6 500. Т.е. всеки четвърти, 
пети проект е одобрен и е получил съфинансиране от оперативната програма. Това е факт 
към настоящия момент. За съжаление, доста от вложения труд от страна на фирми, от страна 
на научни организации към момента остава неодобрен, т.е. около 4 хил. проекти са неодобрени 
или съответно отхвърлени от страна на управляващия орган. Надявам се механизмът, който се 
подготвя за новата оперативна програма да акцентира наистина върху техническото качество 
на проектите, а не толкова на тяхната административна допустимост, каквато е ситуацията в 
повечето ни безвъзмездни схеми за настоящия програмен период.  
Водещ: Именно тази административна, в по-голямата си част административна работа, това ли 
в повечето случаи е причината кандидатите да не достигнат до момента, в който те ще бъдат 
одобрени и ще получат такова финансиране?  
Кирил Гератлиев: Факт, това е точно така. Точно затова с колегите и от ЕК, и по разпореждане 
тук на нашия министър, създаваме в момента една работна група, която ще работи в близко 
сътрудничество и с колегите ни от СБ, които трябва да ни подпомогнат в този процес, да 
създадем схеми, които в новата програма акцентират повече на техническото качество на 
проектите, а не толкова на тяхната административна част, така да кажа. За мен е важно да 
съумеем в този период на 2010 г. края, 2013 г. да подготвим такъв механизъм и наистина да 
акцентираме върху качеството на проектите, а не толкова върху формалния характер на 
процеса на кандидатстване в новата програма.  
 
Водещ: С главния директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност Кирил 
Гератлиев вече споменахме за новата оперативна програма, която трябва да започне работа, 
след като Конкурентоспособност приключи. В следващите минути ще ви представим още 
информация за нея, както и за информационните дни, които предстоят от средата на октомври. 
В миналите предавания говорихме за тях, но ако сте ги пропуснали, можете да видите цялата 
информация заедно с графика на дните и градовете, в които ще се проведе такъв ден, на сайта 
на управляващия орган на оперативната програма.  
 
Връщаме се към интервюто с Кирли Гератлиев. Тепърва ви предстои много работа по 
създаването на новата оперативна програма. Кога можем да очакваме все пак нейното 
начало?  
Кирил Гератлиев: Вече структурирахме нашата работна група. Може би още в рамките на 
месец октомври тя ще бъде събрана за своето първо заседание. Имаме вече визия за новата 
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програма, разработена както от експерти тук в нашата дирекция, така и координирана 
естествено с партньорите ни от ЕК. Така че на това първо заседание ще представим тази 
визия, която ще бъде обсъдена с участващите в работната ни група – НПО, организации на 
бизнеса, научноизследователски организации, както и представители на държавната 
администрация. Така че процесът по програмиране, по подготовка на новата оперативна 
програма е почнал доста преди моето появяване тук. Това е един процес, който тече от края на 
2011 г. и дефакто не е спирал.  
Водещ: Г-н Гератлиев, по ОП „Конкурентоспособност” ще останат ли неусвоени финанси по 
програмата? Какво трябва да бъде направено, за да не се случи това и да бъдат усвоени 
всички средства, за да могат и повече кандидати да бъдат одобрени?  
Кирил Гератлиев: Аз не мисля, че ще останат неусвоени средства по програмата. Колегите в 
дирекцията по разпореждане на министър Добрев направиха един много задълбочен анализ на 
приоритетна ос 1 и от него се вижда, че към настоящия момент има свободни средства в 
размер на 72-73 млн.лв., за които предстои в края на годината да проведем комитет и да 
предложим на членовете на комитета критерии за нова операция, която навярно ще бъде 
стартирана в началото на 2013 г. Като към настоящия момент притеснение по приоритетна ос 2 
нямаме. В зависимост от това какъв е освободеният ресурс след анализа, който се извършва 
към настоящия момент по приоритетна ос 2 ще видим какви са свободните средства. И ако 
имаме възможност, ще обявим в началото на следващата година и последната схема по 
приоритетна ос 2. Така че като цяло аз не очаквам да останат неоползотворени средства по 
програмата. Правим всичко възможно, включително някои схеми, както вече направихме с 
последната технологична модернизация, бяха наддоговорени. Увеличихме размера на 
процедура 2113 с допълнителни 84 млн.лв., като още 121 проекти ще бъдат финансирани по 
тази процедура. Подобно решение бе прието и в приоритетна ос 1, така че следим внимателно 
размера на освободените средства, защото няма да скрия, че имаме и бенефициенти, които се 
отказват от изпълнението на договора, така че тези освободени средства веднага да бъдат 
насочвани към схеми за безвъзмездна помощ, където има по-голям интерес и съответно по-
голямо търсене от страна на малки и средни предприятия или научноизследователски 
организации.  
Водещ: Сигурна съм, че и за оползотворяването на тези финанси и тази безвъзмездна помощ 
голяма роля играят, разбира се, информационните дни, които организирате, сега от 15 
октомври предстоят отново такива информационни дни в страната. Преди няколко дни в София 
също имаше такъв информационен ден. Нека призовем още веднъж хората да дойдат на тези 
информационни дни и да видят в крайна сметка от какво наистина могат да се възползват.  
Кирил Гератлиев: Да, абсолютно. Ние правим такива информационни дни, включително и чрез 
вас медиите се опитваме също да използваме този канал за комуникация и да популяризираме 
отворените процедури по оперативната програма и по-конкретно именно тази най-голяма към 
настоящия момент процедура за енергийна ефективности и зелена икономика. Тя е създадена 
по един доста по-различен начин от познатия към момента по оперативната програма. Но 
след като внимателно бъдат изчетени насоките, аз съм убеден, че всеки, който вникне в тях, ще 
разбере, че това е една процедура, която цели да облекчи както процеса на кандидатстване, 
така и процеса на изпълнение на договора по оперативната програма. Вярвам, че това е така 
и вярвам, че тя ще бъде една успешна схема, с която ще можем наистина да надградим и да 
подобрим механизмите на работа по оперативната програма, особено в следващия 
програмен период.  
Водещ: Има ли по-голямо търсене към самите схеми, след като започнахте да правите такива 
оперативни дни и засилва ли се интересът в края на тази кампания?  
Кирил Гератлиев: Да, абсолютно е така. Първака кампания съвпадна с началото на летните 
отпуски, но въпреки това имахме от всички информационни дни в страната над 700 фирми. 
Което показва един значителен интерес от страна на малките и средни предприятия. 
Естествено, сега в средата на октомври стартираме нов кръг от информационни дни в страната 
и аз съм убеден, че ще надминем това число, просто защото октомври е доста по-активен 
месец в сравнение с юли. Това, което към момента регистрираме, наистина доста въпроси, 
които се задават от страна на заинтересовани предприемачи и представители на малкия и 
среден бизнес е свързано с това по какъв механизъм точно се изпълнява програмата. Тя е 
доста по-различна от това, което бе познато до момента по ОП „Конкурентоспособност” и в 
тази връзка е нормално да са и повечето въпроси. Вярвам, че след втория, а и след третия 
кръг, който планираме на информационни дни в началото на следващата година, вече ще 
имаме и доста одобрени проекти по тази схема, така че ще можем да покажем и добри 
практики.  
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Водещ: Г-н Гератлиев, много ви благодаря за отделеното време за нас и за нашите слушатели. 
Пожелавам успех на информационната кампания, а също и на оперативната програма до 
нейния край и разбира се, на новата, която ще започне, след като приключи 
„Конкурентоспособност”.  
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Национални печатни медии 
 
Дата: 06.10.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 4  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: "Гипс" откри нов завод за 8 млн. евро във видинското село Кошава. От тях 1.8 млн. 
евро са финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност", а останалата част е 
осигурена с банков кредит. Изцяло новият завод за печене на природен гипс замени старите 
съоръжения на площадката на фирмата. Освен че е по-екологичен, заводът трябва да понижи и 
себестойността на продукцията.  
 
Заглавие: СДЕЛКИ И ПРОЕКТИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Гипс" откри нов завод за 8 млн. евро във видинското село Кошава. От тях 1.8 млн. евро 
са финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност", а останалата част е 
осигурена с банков кредит. Изцяло новият завод за печене на природен гипс замени старите 
съоръжения на площадката на фирмата. Освен че е по-екологичен, заводът трябва да понижи и 
себестойността на продукцията.  
Производителят на електрическо оборудване "АББ България", част от шведско-швейцарската 
група ABB, ще управлява четири соларни парка на китайската Hareon Solar в България от 
контролния си център в София. Договорът за експлоатация и поддръжка с един от най-
големите инвеститори във фотоволтаични централи в страната е за проектите й в общините 
Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра.  
Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви новата си багажна политика. От 4 октомври 
всички, които резервират пътувания след 24 октомври, ще трябва да плащат по 20 лева, ако 
искат да качат малък куфар на борда на самолета. Безплатни ще бъдат само малките раници, 
ръчните чанти или чантите за лаптоп или багаж, който може да се побере под седалката.  
Комисията за защита на конкуренцията одобри придобиването на шотландската добивна 
компания Melrose Resources от ирландската Petroceltic International. Така сделката на стойност 
210 млн. евро вече има всички необходими регулаторни разрешения. Съгласието на КЗК е 
необходимо заради бизнеса на Melrose в България - групата има разрешение за търсене и 
проучване на суров нефт и природен газ, както и концесии за добив на газ за три находища.  
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Дата: 06.10.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 48  
Брой думи: 1390  
 
 
Резюме: Хюбърт Котони ръководи екипа за регионално бизнес развитие в областта на 
дяловите фондове за рискови инвестиции и дълговите продукти на Европейския инвестиционен 
фонд. Той е действащ изпълнителен директор на JEREMIE Bulgaria, Istanbul Venture Capital 
Initiative, Portugal Ventura Capital Initiative и Green for Growth Fund.  
 
Заглавие: Директорът "Регионално бизнес развитие" в Европейски инвестиционен фонд 
Хюбърт Котони: Тук сме, за да инвестираме "умни пари"  
Подзаглавие:  
Автор: Интервюто взе Асен ГЕОРГИЕВ  
Текст: Хюбърт Котони ръководи екипа за регионално бизнес развитие в областта на дяловите 
фондове за рискови инвестиции и дълговите продукти на Европейския инвестиционен фонд. 
Той е действащ изпълнителен директор на JEREMIE Bulgaria, Istanbul Venture Capital Initiative, 
Portugal Ventura Capital Initiative и Green for Growth Fund.  
Преди ЕИФ е работил като M&A директор и ръководител на отдел стратегическо развитие на 
Telekom Austria и като старши банкер в European Investment Bank и в Credit Anstalt във Виена, 
Лондон и Ню Йорк. Има магистърска степен по бизнес от University of Innsbruck и от INSEAD. 
Хюбърт Котони беше модератор на първия панел от конференцията за дигитални технологии 
Digitalk, проведена на 1 октомври в София.  
Как ви се стори дискусията по време на първия панел от конференцията Digitalk, на който вие 
бяхте модератор?  
- Бях позитивно изненадан не само от хората, които участваха в панела, но и от опита, който те 
имат и са склонни да споделят. Ние сме тук [Европейският инвестиционен фонд - бел. авт], за 
да инвестираме "умни" пари. Днешната дискусия демонстрира на живо именно идеята за 
умните пари. Защото това всъщност са хората, които познават пазара, имат добри връзки и аз 
съм много доволен, че ние успяхме да изберем точно тези хора, тези отбори, с помощта на 
които да създадем тези фондове [Eleven и Launchub - бел. авт.], които в момента вече работят 
в София.  
Какво точно имате предвид, когато казвате "умни пари"?  
- "Умни пари" означава, че най-важното не е самата идея, а именно процесът по превръщането 
на тази идея в печеливш бизнес, който генерира добри приходи. Като инвеститор ние намираме 
за много трудно винаги да стоим до даден предприемач и да го питаме: как ще направиш 
първия си милион? Затова влагаме парите си в бизнес план, в добра стратегия, но тези хора 
[ментори и съдружници във фондовете - бел. авт] наистина предизвикват на ежедневна база 
предприемачите и ги притискат да мислят за това как да направят първия си милион. Когато 
казвам "умни пари", имам предвид предизвикателство и начин на нестандартно мислене, 
свързване със света, с потребителите и с други потенциални предприемачи. Това е моето 
виждане. Накратко: докарване на идеята до ниво да получава приходи, които в дългосрочен 
план ще се превърнат в печалби.  
Кои са уроците, които трябва да запомним от днешната дискусия?  
- Според мен уроците, които научихме, са, че важни са отделните хора, вярата и доверието в 
тях, предоставянето на възможности и необходимостта от кураж да се проваляме. И когато 
провалът се случи, да го приемаме. Да се научим като общество да приемаме провала не като 
нещо негативно, а като средство за учене и гаранция, че следващия път нещата ще се получат 
по-добре.  
Следващият урок е свързан с важността от фокусиране върху резултатите, върху 
потребителите. Отговорете си на въпроса: къде е потребителят? Какви са неговите нужди? Не 
се фокусирайте върху своите светли идеи, съсредоточете се върху нуждите на хората и пазара. 
Не се опитвайте да стоите в изолация, направете всичко възможно да се свържете с други. 
Социалните медии дават добра възможност за това.  
Проблемът с приемането на провала в България и Европа е сериозен. Мислите ли, че "умните 
пари" и екосистемата около тях е най-добрият начин да се справим с него?  
- Не знам дали е най-добрият начин. Това ще го покаже времето. Но това, в което съм убеден, 
е, че имаме налични правилните съставки и голям потенциал. Какво имам предвид с това? 
Българското правителство ни се довери за JEREMIE и създаването на инвестиционна 
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стратегия за България. По този начин то отстъпи крачка назад от крайните инвестиционни 
решения. Те ни позволиха да застанем по средата и да правим професионални оценки и да 
взимаме решения. В резултат финансовата помощ от правителството, комбинирана с нашата 
организация, действаща като световен лидер в тази сфера, ще задвижи нещата в правилната 
посока. Избирането на точните хора също ще помогне за това да се изправим срещу стигмата 
на провала. Става въпрос за самото приемане, че една идея може да се провали.  
Защо ЕИФ реши да създаде тези фондове в България (Launchub и Eleven)?  
- Правителството ни се довери, че ние сме анализирали пазара коректно и че сме разработили 
правилния продукт. Някои други правителства не са толкова смели. Защото пробойната между 
капитала за финансиране на начална идея и на такава, която вече е доказана, е очевидна 
навсякъде. Но това правителство тук беше достатъчно смело и прие риска. А това, което се 
случва в момента, е, че чрез създаването на фондовете Eleven и Launchub, София има 
възможността да се превърне в регионален хъб, защото няма други подобни алтернативи в 
целия регион. Доказателство за това е първият етап за кандидатстване в двата фонда, които са 
получили много заявки и от предприемачи извън България. Това означава, че като доверява 
инвестиционната стратегия на нас и като си сътрудничи с правилните хора, София може да се 
превърне в регионален център за иновационно финансиране.  
Каква възвращаемост очаквате от двата фонда?  
- Бих желал да разделя този въпрос на две, защото според мен трябва да разграничим 
accelerate от seed фонда. Първият трябва да доказва, че концепции и идеи имат потенциал да 
бъдат реализирани. Това е бизнес модел, който по всяка вероятност е твърде рисков за 
частните инвеститори, затова ние от ЕИФ не очакваме да донесе висока възвращаемост. Но 
той е критичен за лансирането на нови идеи на пазара, в които може да инвестира seed 
фондът, който има за цел да ги разработи на следващо ниво.  
Така че аз виждам accelerate фонда като чудесен инструмент за създаване на бизнес 
възможности, като след това seed фондът избира тези от тях, които наистина имат добри 
шансове да успеят и да растат. Така че за seed фонда очаквам позитивна възвращаемост в 
дългосрочен план, докато за "акселератора" нямам високи очаквания за възвращаемост. При 
него дори да си възвърнем 50% от инвестирания капитал, ще бъде огромен успех заедно с 
това, че създаваме добри възможности за seed фонда.  
Какво ще се случи с парите, след като фондовете бъдат закрити?  
- В България сме създали много стабилна структура. Имаме регистрирано дружество "Джереми 
България", което е локална компания. Тя е собственост на ЕИФ и се управлява от нас. Целта й 
е, когато парите дойдат обратно от множеството инвестиции, които тя прави, тя да ги 
реинвестира отново и отново. Разбира се, и да анализира отново пазарната ситуация и 
инвестиционната стратегия, но след това да ги инвестира отново за подкрепа на 
предприемачеството в България. Каква ще бъде точно нашата роля през следващите 5-7 
години не съм сигурен, защото парите принадлежат на българското правителство, но при 
всички положения ние ще ги съветваме да реинвестират средствата отново и отново, защото 
вярваме, че това е начинът.  
Разкажете повече за работата на ЕИФ - каква е вашата дълготрайна цел?  
- Централата на ЕИФ се намира в Люксембург. Организацията съществува от около 15 години. 
Имаме две основни цели. Първата е да подкрепяме европейската индустрия за рисков капитал. 
Втората е да помагаме на европейските банки и лизингови компании да предлагат достъп до 
финансиране на компании, които не притежават достатъчни активи, които могат да заложат в 
замяна. Ние даваме гаранции и стимулираме рисковото финансиране. Вложили сме над 6 
млрд. евро в над 400 европейски фонда. Половината от тях са предназначени за компании, 
които са на ранен етап от своето развитие. Другата половина е за по-напреднали организации, 
които имат нужда от капитал, за да пораснат.  
По отношение на банките: ние им даваме гаранции, за да ги стимулираме да отпускат капитал 
на компании, които без нашите гаранции не биха получили тези пари. Ние сме основен 
поддръжник на предприемачеството и иновативното финансиране в Европа и това е нашата 
цел. Нашата цел е да подкрепяме стратегията на Европейската комисия, която от своя страна 
има за цел да създава умен, устойчив икономически ръст. "Акселераторите" и seed фондовете 
са ядрото на това, което ние ще правим в Европа за напред.  
Кои са най-големите предизвикателства в момента пред малките и средните компании в 
България и региона?  
- Това, което виждаме към момента, е, че тези компании нямат достатъчно активи, които да 
заложат пред банките, за да получат кредитиране. За тях банковото кредитиране е ограничено, 
защото нямат офиси, къщи или каквото и да е, което да е измеримо и да може да се заложи 
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пред кредитните институции. И това е голямо предизвикателство за малкия бизнес в България, 
но и като цяло в Европа. Причината е, че европейските банки не дават пари, за да финансират 
т.нар. кешфлоу заеми - да дадеш пари за сметка на качеството на бизнес плана и 
мениджмънта. С нашата дейност ние се опитваме да променим това. 
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Резюме: Проф. Пенчо Пенчев е роден на 25.06.1958 г. Завършил е висше образование в 
Стопанската академия в Свищов, а през 1990г. там защитава докторантура и става доктор по 
икономика и управление. От 1983 до 1995 г. работи в Стопанската академия, а от 1996г. досега 
е преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Бил е декан на 
факултет "Обществено здраве", зам.-декан и ръководител катедра "Стопанско управление" в 
Стопанския факултет във ВТУ. Автор е на над 100 научни публикации в български и 
международни издания. Участник и лектор в международни и национални конференции, 
семинари, симпозиуми и кръгли маси. Ръководител на проект към МОН "Потребности на 
общината от финансови ресурси по оперативните програми". Член е на Института по устойчиво 
развитие - София и Националната агенция за оценяване и акредитация. През политическата си 
кариера е бил общински съветник и кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Областният управител на Велико Търново, проф. Пенчо Пенчев, пред 
"форум“: Не сме получавали сигнали за корупция в общините и в областта  
Подзаглавие: С кметовете на общините сме в постоянна връзка и работим в добър синхрон по 
различни проблеми  
Автор:  
Текст: Проф. Пенчо Пенчев е роден на 25.06.1958 г. Завършил е висше образование в 
Стопанската академия в Свищов, а през 1990г. там защитава докторантура и става доктор по 
икономика и управление. От 1983 до 1995 г. работи в Стопанската академия, а от 1996г. досега 
е преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Бил е декан на 
факултет "Обществено здраве", зам.-декан и ръководител катедра "Стопанско управление" в 
Стопанския факултет във ВТУ. Автор е на над 100 научни публикации в български и 
международни издания. Участник и лектор в международни и национални конференции, 
семинари, симпозиуми и кръгли маси. Ръководител на проект към МОН "Потребности на 
общината от финансови ресурси по оперативните програми". Член е на Института по устойчиво 
развитие - София и Националната агенция за оценяване и акредитация. През политическата си 
кариера е бил общински съветник и кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ.  
- Проф. Пенчев, какви бяха и какви продължават да са най-големите трудности във Вашата 
работа като областен управител на една от големите в териториално отношение области, 
каквато е Велико Търново?  
- Аз не искам да се оплаквам от трудностите, които срещам при моята работа. Те са от най-
различен характер: възникват както и в текущата работа, и при определени непредвидени 
обстоятелства в областта като пътни инциденти, различни бедствия, аварии... Във всяка 
професия и в дейността, която изпълнявам на тази длъжност, разбираемо е, че има трудности. 
А иначе, ако трябва да формулирам важните задачи, които трябва да се решават в региона, те 
са много и са свързани най-вече със секторните политики. По отношение на политиката по 
заетостта, безработицата в региона е малко под средната за страната или 10.5% по последни 
данни. Има общини и места в областта, където безработицата е доста висока като Златарица, 
Елена, Стражица, Полски Тръмбеш. Усилията ни се насочват към решаване и на този проблем. 
Заетост и нови работни места могат да се осигурят чрез мерките за заетост по Националния 
план за действие по заетостта, чрез проекти по оперативните програми на ЕС, най-вече по ОП 
"Развитие на човешките ресурси". Тук е мястото да отбележа, че ОПРЧР е една от програмите, 
които в нашата област се реализират много успешно. Нови работни места могат да бъдат 
осигурени и по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" . В 
нашия регион има фирми, които печелят и то с не един проект по тази програма. Заетост може 
да се осигури и чрез привличане на сериозни инвеститори. Но това е по-труден процес в 
контекста на световната криза, в резултат на която и бизнесът в Европа също е стагниран. В 
тази връзка посещения от страна на чужди дипломати и посланици в областна администрация, 
се стараем да представим социално-икономическия профил на региона, традиционните сектори 
и да създадем полезни контакти между местния и чуждестранния бизнес. Били сме инициатори 
на различни бизнес срещи и форуми, участваме активно в трудовите борси и др.  
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Друг приоритет е инфраструктурата, която не е на необходимото равнище. Все още има 
участъци от републиканската пътна мрежа и много общински пътища, които се нуждаят от 
ремонт. За някои от тях има осигурени средства, за други пък няма обезпечение. Търсенето на 
концесионер за летище Горна Оряховица, също си остава важна задача. Винаги при 
възможност се опитваме да насочим вниманието на чуждестранни дипломати или инвеститори 
към решаването на тези проблеми. Усилия по тази тема влагат и кметът на Велико Търново 
Даниел Панов, както и колегата му от Горна Оряховица Добромир Добрев. Летището е от 
структуроопределящо значение за развитието не само на област Велико Търново, но и за 
развитието на региона като цяло. За развитието на региона ще бъде много полезно и 
изграждането на високоскоростния път Русе - Велико Търново - Свиленград. Освен това се 
надявам, че през следващия програмен период ще бъдат договорени средства за изграждането 
на участъка на автомагистрала "Хемус" от Ябланица до Шумен, което касае изключително 
нашия регион. Преминаването на магистралата оттук ще направи региона по-атрактивен за 
бизнеса, за нови работни места, за увеличаване средствата по програмите на ЕС, за ръст на 
БВП на целия Северен Централен район. Сред другите ни приоритети са развитие на туризма в 
областта. Имаме дадености да развиваме различни форми на туризъм: културен, религиозен, 
конферентен, селски, еко туризъм, дори винен туризъм. Подобряване качеството на 
образователните, здравните и социалните услуги, е също от голямо значение.  
- Как върви работата с общинските кметове по места?  
С десетте общини личната ми оценка е, че работим в добър синхрон по различни проблеми. С 
кметовете на общините сме в постоянна връзка. Например през зимния сезон, когато при тежки 
метеорологични условия общините организират зимното снегопочистване, почистването на 
общинската пътна мрежа и съответно републиканските пътища. През пролетта, в периода на 
зимното снеготопене пък координираме нашите действия заради пълноводието на водоемите - 
реките и язовирите. Тази координация се извършва в рамките на Областния съвет по 
сигурността съвместно и с други институции и звена - ОД на МВР, дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението", "Басейнова дирекция", "Пътни строежи - Велико 
Търново", "Електроразпределение", ВиК "Йовковци", "Напоителни системи" и др., както и РЗИ, 
РИОСВ, РДНСК... Освен това с кметовете от област Велико Търново често участваме на 
различни форуми или пък заедно сме на съвместни инициативи. Например през май 
търговското аташе на Р. Австрия г-н Михаел Ангерер организира от името на посолството 
среща с местните власти и бизнеса от нашия регион. Поканих кметовете и представителите на 
фирми от региона да участват на този форум в областната администрация. Заедно с 
областната дирекция на МВР също сме организирали срещи, свързани с превенцията на 
криминогенни прояви на територията на областта, в които участват кметовете. Също и 
съвместни форуми с Регионалния инспекторат по образованието, информационни срещи по 
различните оперативни програми. Функционирането на ВиК асоциацията, на която по закон съм 
председател и която е свързана с реформата във водния сектор, също зависи от участието на 
кметовете. Когато, не дай Боже, се случат някакви инциденти в някое населено място -
бедствия, производствена авария и пр., също съм в непрекъсната връзка с тях. Има и приятни 
поводи, при които се виждам с кметовете - когато ме поканят на градските празници, на 
честване на някаква годишнина, на различни културни или спортни мероприятия.  
- А как оценявате работата си с общинските съвети? Основна дейност на областния управител 
е да упражнява контрол за законосъобразността на решенията им?  
- Смятам, че сме в добра координация и с общинските съвети. Често се случва да  
оказваме логистична подкрепа на техните ръководства по някой възникнал казус. До края на 
август през настоящата година сме разгледали общо 1498 решения, като броят на върнатите 
няма и един процент - те са общо 6. Ако ви интересува от какъв характер са, мога да посоча, че 
преобладаващо са свързани с разпореждането с общинска собственост и по-конкретно с 
язовири. В единия случай е нарушен законът при намаляване наемната цена на водоем, а в 
други три - съветниците са одобрили отдаването под наем на язовири, без да се съобразят със 
Закона за концесиите. Имаме един случай на превишаване правомощията на кмета, като след 
връщане на решението то беше прегласувано. Тъй като случаите на върнати решения на 
общинските съвети с всяка година намаляват, мога да обобщя, че те стават по-взискателни и 
по-подготвени още при работата си в комисиите.  
- Как върви работата на Областната комисия, сформирана за разглеждане на проектите към 
Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към МС, чиито председател 
сте Вие? Колко искания към комисията са внесли кметовете на общини?  
- Работата в комисията е динамична, ние заседаваме често, тъй като с една поправка в 
Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване 
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и подпомагане към МС от 24 април т.г. към исканията, които внасят кметовете в комисията, се 
изисква задължително становище от областния управител относно целесъобразността им. От 
влизане в сила на изменението до 18 септември са внесени 14 искания от кметовете на 
общини. По отношение на исканията: те са за ремонти и възстановяване на инфраструктура - 
мостове, пътища, водостоци вследствие на наводнения, свлачищни процеси и др., за 
възстановяване на обекти след пожари, за ремонт на църкви, за превантивни дейности - 
укрепване на речни брегове, почистване на речни корита, за подсилване на речни диги и др. 
Експертна група от ПБЗН разглежда и представя на комисията подкрепителни становища 
относно проектите. На база експертните мнения комисията и респективно областният 
управител издават становища за подкрепа или отказ. Преобладаващо становищата са 
положителни, тъй като действително исканията са приоритетни. Така например бяха одобрени 
исканията за отпускане на средства след наводненията в Златаришка община - в селата 
Сливовица, Деди на и Росно и да се възстановят извършените разходи по погасяване на 
пожара в Арбанаси. Искам да допълня, че заедно с главен комисар Николай Николов, директор 
на ГД ПБЗН, инициирахме среща с кметовете от областта. В срещата взе участие секретарят 
на междуведомствената комисия Людмил Върбанов. Той разясни на присъстващите кметове 
механизмите за кандидатстване с проектите, приоритетите на комисията при одобряване на 
исканията, възможностите за финансиране и от други източници. Предвид развилата се 
ситуация в Перник и хасковското село Бисер, политиката на комисията е да се отпускат 
средства за най-неотложни и възстановителни дейности. С част от проектите за превенция 
кметовете могат да кандидатстват за финансиране и по други оперативни програми или по 
земеделските, каквато е Програмата за развитие на селските райони. Също така общините 
имат възможност някои от критичните обекти да бъдат включвани в инвестиционните им 
програми.  
- Вие сте председател на Областния съвет за превенция на корупцията. През тази година 
направихте изнесени приемни в десетте общини. С какви сигнали Ви търсят най-често хората и 
от какво се оплакват?  
-Действително за периода 4 юли до 23 юли Областният съвет проведе десет изнесени приемни 
по общините. Основната им цел бе на място да се даде възможност на  
гражданите да сигнализират за корупционни практики или злоупотреби, на каквито са станали 
обект от страна на местните власти, държавни институции и др. Екипи на Областния съвет, 
които включват представители на областна администрация и на МВР, НВУ, РИОСВ, 
Административния съд, РДНСК, НАП, Комисията за установяване и предотвратяване на 
конфликт на интереси и др. посетиха десетте общини. Приятно съм изненадан, че в повечето 
общини не получихме сигнали за корупция. На приемната в съответната община или се 
отзоваваха по-малко граждани, или пък жалбите им бяха от друг характер. Често хората 
използват тези посещения на областен управител да се оплачат по някакъв имотен, битов 
проблем или частен случай. Ние обаче не връщаме такива хора, опитваме се да ги насочим или 
да им помогнем, ако е в нашата компетенция. В приемната в Златарица пък кметски 
наместници поискаха нашето съдействие за решаване на инфраструктурни и комунални 
проблеми, и ги посъветвахме как да постъпят. Липсата на оплаквания за корупция е добър 
белег, сигурен съм, че в общинските администрации в региона не се допускат такива порочни 
практики, смятам че и по местните структури на териториалните звена служителите са 
отговорни и не са притеснявали по какъвто и да е било начин гражданите. Друг е въпросът, ако 
някой е станал жертва на злоупотреба и се страхувал да ни сигнализира - на тези процеси ние 
няма как да влияем. Иначе в областна администрация също могат да постъпват целогодишно 
сигнали и жалби за корупционни практики, като подчертавам: те не трябва да са анонимни, за 
да се даде ход на преписката, а гражданите да застават със своята самоличност.  
04.10.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 05.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12136341  
Брой думи: 38  
 
 
Резюме: Областен информационен център организира информационна среща за представяне 
на инициатива JEREMIE, насочена към финансиране на микро, малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: В Бургас представят инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център организира информационна среща за представяне на 
инициатива JEREMIE, насочена към финансиране на микро, малки и средни предприятия. Тя 
ще се проведе на 09 октомври 2012 г. от 11:00 часа залата на Община Бургас, ул. 
“Александровска“ 26.  
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12136341
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12133937  
Брой думи: 528 
 
 
Резюме: Изцяло нов завод за печене на природен гипс замени в четвъртък старите 
съоръжения на площадката на фирма “Гипс“ във видинското село Кошава. Инвестицията е 
общо 8 млн. евро, от които 1.8 млн. евро са финансиране по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“, а останалата част е осигурена с банков кредит, съобщи вестник 
Капитал дейли.  
 
Заглавие: Гипс АД откри нов завод за 8 милиона евро  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Изцяло нов завод за печене на природен гипс замени в четвъртък старите съоръжения 
на площадката на фирма "Гипс" във видинското село Кошава. Инвестицията е общо 8 млн. 
евро, от които 1.8 млн. евро са финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", а останалата част е осигурена с банков кредит, съобщи вестник 
„Капитал дейли“.  

Освен че има значително по-добри екологични показатели, на завода се разчита и да понижи 
себестойността на продукцията и да я направи по-конкурентна. Това е и причината за 
капиталовложението в период, който е особено труден за основния краен клиент на "Гипс" - 
строителния сектор. Новото съоръжение е една от малкото нови инвестиции в слабо развития 
северозападен район на страната. 
 
Самата сграда на завода е изградена за четири месеца от "Монтаж инженеринг" - Стара Загора. 
"На 3 юни миналата година беше вдигната първата кула, на 7 октомври съоръжението имаше 
Акт 16", казва изпълнителният директор на "Гипс" Пламен Василев. Оборудването е германско 
и е осигурено от една от водещите фирми в сектора – Claudius Peters Project. Капацитетът на 
новата инсталация е 14 тона на час, или около 80 хил. тона продукция годишно. 
 
Влизането в експлоатация на новата мощност ще понижи разхода на електроенергия с около 
40%. "Това беше причината да кандидатстваме по оперативната програма, защото с тази 
инвестиция цените на продуктите ни станаха атрактивни", сочи Василев. Рязко ще намалеят и 
праховите емисии на завода. "При европейска норма до 50 мг/куб. м ежедневните ни 
замервания на димоотводната тръба показват стойности от 24-25 мг/куб. м", каза 
изпълнителният директор. В същото време този показател при стария цех е бил над 100 мг/куб. 
м. 
 
Не се предвижда промяна в броя на заетите. "Повечето работници преминават от стария в 
новия завод, само че на практика стават по-високотехнологични специалисти, а друга част ще 
отидат в мината", уточнява Василев. В момента в компанията работят 224 души. 
  
За разлика от другите производители на гипс в страната, които го получават чрез преработка на 
отпадните газове от тецовете, предприятието в Кошава го добива като естествена суровина на 
320 м под земята. Това е единственият подземен гипсов рудник в Югоизточна Европа. За него 
компанията има концесия до 2039 г. Самата суровина е с много висока чистота (над 90%) и 
преработката й е почти безотпадна. 
 
"Гипс" продава 90% от продукцията си на местния пазар, като сред основните потребители на 
суров гипс са дружествата от циментовата промишленост. Компанията работи добре и в 
Сърбия, а в плановете й са да влиза и на румънския пазар. Дали ще успее да ги реализира ще 
зависи най-вече от това колко бързо ще бъде преодоляна кризата. 
 
С изграждането на завода приключва третият етап от инвестиционната програма на "Гипс". От 
приватизацията на компанията през 2005 г. досега са инвестирани над 22 млн. евро, казват от 
собственика й "Гипс инвест". През 2007 г. е изграден и цех за производство на сухи строителни 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12133937
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смеси на гипсова и циментова основа, чийто капацитет в момента е 50 хил. т годишно. Това е 
разширило продуктовата листа на дружеството до 27 различни асортимента. На територията на 
завода е построена и инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в 
производството на смесите. 
Основен кредитор на "Гипс" - Кошава, е Корпоративна търговска банка, с чийто собственик 
Цветан Василев се свързва индиректно и самата "Гипс инвест". 

 
  



 

 

24 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/0

6
/2

0
1
2

 

Дата: 05.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12136940  
Брой думи: 439  
 
 
Резюме: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различни европейски програми за периода 
2007 г. - септември 2012 г. на територията на Северен централен район, в състава на който 
влиза и област Велико Търново. Договорените пари представляват 64% от заложените 
средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. 670 са сключените договори по 
седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на селските райони и по програма 
„Трансгранично сътрудничество“.  
 
Заглавие: 230 млн. лв. изплатени по европейски програми в Северен централен район  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различни европейски програми за периода 
2007 г. - септември 2012 г. на територията на Северен централен район, в състава на който 
влиза и област Велико Търново. Договорените пари представляват 64% от заложените 
средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. 670 са сключените договори по 
седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на селските райони и по програма 
„Трансгранично сътрудничество“.  
До момента са изплатени близо 230 милиона лева на бенефециентите по програмите. Данните 
бяха представени на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен 
централен район, което се проведе в Областна администрация във Велико Търново. Плановият 
район включва още областите Габрово, Силистра, Разград и Русе. Най-голям дял от 
договорените средства са по програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“.  
50% от населението или 430 000 човека, живущи в Северен централен район, е с подобрена 
жизнена и трудова среда благодарение на програма „Регионално развитие“. Чрез десетките 
проекти по програмата е модернизирана здравната, социалната, образователната и културна 
инфраструктура. Половината от населението на района живее вече в обновена градска среда и 
е повишило качеството си на живот пак чрез ОП „Регионално развитие“, сочи още анализа. 36% 
от населението е с подобрен транспортен достъп. Чрез проектите за туристически атракции е 
постигнат ефект за нарастване броя на туристите, посещаващи региона. Експертите от 
Регионалния съвет изчисляват, че годишно туристите, посещаващи един обект, са се 
увеличили със 7 550 човека.  
По ОП „Околна среда“ за този планов период се реализират осем проекта - пречиствателни 
станции за отпадни води и реконструкции на ВиК-мрежи. Изпълнени са и технически проекти за 
изграждане на депа за отпадъци, а в Габрово в момента се прави регионално депо. Четири 
нови социални предприятия за хора с увреждания са направени по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, в 28 общини на района са реализирани проекти за грижа в семейната среда, които са 
обхванали 2000 потребители. Други 600 потребители са били обхванати в услугата „съботно-
неделна грижа за деца с увреждания и техните родители“. Общо 355 служители, заети в 
социалната сфера, са получили квалификация, благодарение на социалната програма.  
По програма „Конкурентоспособност“ 40 предприятия са повишили своята 
конкурентоспособност, в други 41 малки и средни фирми са въведени нови технологии и 
продукти, в още 25 е модернизиран производствения процес, а в 13 фирми са разкрити нови 
работни места по програмата. Най-висока е усвояемостта на европейските пари по програмите 
„Развитие на човешките ресурси“ и „Административен капацитет“. Най-честите нарушения, 
засечени при управлението на евросредства, са свързани с провеждането на тръжните 
процедури/ допускане на дискриминационни критерии, грешно формулирани критерии при 
поканите за търгове и др./, недостатъчния административен капацитет и недостатъчния 
финансов ресурс на бенефициентите. 
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12136940
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=613665  
Брой думи: 417  
 
 
Резюме: Велико Търново. 50% от населението или 430 хил. човека, живущи в Северен 
Централен район, е с подобрена жизнена и трудова среда благодарение на програма 
„Регионално развитие”. Чрез десетките проекти по програмата е модернизирана здравната, 
социалната, образователната и културна инфраструктура. Данните представи на днешното 
заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР, което се проведе в областна 
администрация във Велико Търново, Юзлям Камберова, секретар на регионалния съвет, 
съобщават от Областна управа.  
 
Заглавие: Туристите, посещаващи един обект, са се увеличили със 7 550 души годишно  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. 50% от населението или 430 хил. човека, живущи в Северен Централен 
район, е с подобрена жизнена и трудова среда благодарение на програма „Регионално 
развитие”. Чрез десетките проекти по програмата е модернизирана здравната, социалната, 
образователната и културна инфраструктура. Данните представи на днешното заседание на 
Регионалния съвет за развитие на СЦР, което се проведе в областна администрация във 
Велико Търново, Юзлям Камберова, секретар на регионалния съвет, съобщават от Областна 
управа. Половината от населението на района живее вече в обновена градска среда и е 
повишило качеството си на живот пак чрез ОП „Регионално развитие”, сочи още анализа. 36% 
от населението е с подобрен транспортен достъп. Чрез проектите за туристически атракции по 
ОПРР е постигнат ефект за нарастване броя на туристите, посещаващи региона. Експертите от 
Регионалния съвет на СЦР изчисляват, че годишно туристите, посещаващи един обект, са се 
увеличили със 7 550 човека. По ОП „Околна среда” за този планов период се реализират осем 
проекта – пречиствателни станции за отпадни води и реконструкции на ВиК –мрежи. Изпълнени 
са и технически проекти за изграждане на депа за отпадъци, а в Габрово в момента се прави 
регионално депо. Четири нови социални предприятия за хора с увреждания са направени по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, в 28 общини на района са реализирани проекти за грижа 
в семейната среда, които са обхванали 2000 потребители. Други 600 потребители са били 
обхванати в услугата „съботно-неделна грижа за деца с увреждания и техните родители”. Общо 
355 служители, заети в социалната сфера, са получили квалификация, благодарение на 
социалната програма. По програма „Конкурентоспособност” 40 предприятия са повишили 
своята конкурентоспособност, в други 41 малки и средни фирми са въведени нови технологии и 
продукти, в още 25 е модернизиран производствения процес, а в 13 фирми са разкрити нови 
работни места по програмата. Най-висока е усвояемостта на европейските пари по 
програмите „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет”. Камберова 
посочи и най-честите нарушения, засечени при управлението на евросредства. Те са свързани 
с провеждането на тръжните процедури/ допускане на дискриминационни критерии, грешно 
формулирани критерии при поканите за търгове и др./, недостатъчния административен 
капацитет и недостатъчния финансов ресурс на бенефициентите. Тя обобщи в анализа, че чрез 
усвояването на парите от европейските фондове в Северен централен район се постига 
напредък, те категорично влияят положително на региона и водят до балансирано и устойчиво 
развитие. Сред останалите теми днес, които присъстващите обсъждаха, бяха още: проекта за 
национална концепция пространствено развитие за периода 2013-2025 г., SOWT- анализ на 
регионалното развитие на България, който ще се ползва за база за ОПРР следващия 
програмен период / 2014- 2020/ и др.  
  

http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=613665
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=613664  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Велико Търново. От 2007 до септември 2012 година в Северен централен район 
общият брой на сключени договори по Оперативни програми са 670, а общо изплатените 
средства са 226.5 млн. Най- голям е размерът на договорираните финансови средства по ОП 
‘’Околна среда’’, които представляват 51.51%. Това каза областният управител на Велико 
Търново доц. Пенчо Пенчев, предаде репортер на Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново.  
 
Заглавие: Най-много финансови средства са договорирани по ОП ‘’Околна среда’’ в 
Северен централен район  
Подзаглавие:  
Автор: Галина АЛЕКСАНДРОВА  
Текст: Велико Търново. От 2007 до септември 2012 година в Северен централен район общият 
брой на сключени договори по Оперативни програми са 670, а общо изплатените средства са 
226.5 млн. Най- голям е размерът на договорираните финансови средства по ОП ‘’Околна 
среда’’, които представляват 51.51%. Това каза областният управител на Велико Търново доц. 
Пенчо Пенчев, предаде репортер на Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново. Следващата по степен на 
усвояемост е ОП ‘’Регионално развитие’’ с 27,32%. Най- малко средства са усвоени по 
‘’Конкурентноспособност’’.Делът на усвояемите средства за ‘’Развитие на човешките ресурси’’ е 
68,58%; ОП ‘’Конкурентоспособност’’ 34,75%; ОП ‘’Регионално развитие 30,37%; ‘’Транспорт- 
19, 5%; Околна среда 10,28%. За целия Северен централен район усвоените средства са 
21.3%.  
Във Велико Търново се проведе заседание на Северен централен район. Домакин на форума 
бе областният управител проф. Пенчо Пенчев, който председателства Регионалния съвет за 
развитие на Северен Централен район за периода 1 юни 2012 - 1 януари 2013 г. В заседанието 
взеха участие представители от областите Габрово, Разград, Русе, Силистра и Велико 
Търново, които влизат в състава на икономическия планов район.  
  

http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=613664
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=3D40241&category=329  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите 
за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика". Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 
г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.  
 
Заглавие: ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по 
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите 
за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика". Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 
г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.  
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните 
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.  
Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график:  
Пловдив- 17.10.2012 Ямбол - 18.10.2012 Хасково - 19.10.2012 Габрово - 23.10.2012 Шумен - 
24.10.2012 Русе - 25.10.2012 Видин - 30.10.2012 Плевен - 31.10.2012 Благоевград - 02.11.2012 
График  
За допълнителна информация:  
Агенция ПРИМА  
Серхио Давила  
Тел.: 0899 98 98 66  
e-mail: sergio@agencyprima.com  
(Портал Европа)  
  

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=3D40241&category=329
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=973918  
Брой думи: 439  
 
 
Резюме: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различни европейски програми за периода 
2007 г. - септември 2012 г. на територията на Северен централен район, в състава на който 
влиза и област Велико Търново. Договорените пари представляват 64% от заложените 
средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. 670 са сключените договори по 
седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на селските райони и по програма 
„Трансгранично сътрудничество".  
 
Заглавие: 230 млн. лв. изплатени по европейски програми в Северен централен район  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различни европейски програми за периода 
2007 г. - септември 2012 г. на територията на Северен централен район, в състава на който 
влиза и област Велико Търново. Договорените пари представляват 64% от заложените 
средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. 670 са сключените договори по 
седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на селските райони и по програма 
„Трансгранично сътрудничество".  
До момента са изплатени близо 230 милиона лева на бенефециентите по програмите. Данните 
бяха представени на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен 
централен район, което се проведе в Областна администрация във Велико Търново. Плановият 
район включва още областите Габрово, Силистра, Разград и Русе. Най-голям дял от 
договорените средства са по програмите „Околна среда" и „Регионално развитие".  
50% от населението или 430 000 човека, живущи в Северен централен район, е с подобрена 
жизнена и трудова среда благодарение на програма „Регионално развитие". Чрез десетките 
проекти по програмата е модернизирана здравната, социалната, образователната и културна 
инфраструктура. Половината от населението на района живее вече в обновена градска среда и 
е повишило качеството си на живот пак чрез ОП „Регионално развитие", сочи още анализа. 36% 
от населението е с подобрен транспортен достъп. Чрез проектите за туристически атракции е 
постигнат ефект за нарастване броя на туристите, посещаващи региона. Експертите от 
Регионалния съвет изчисляват, че годишно туристите, посещаващи един обект, са се 
увеличили със 7 550 човека.  
По ОП „Околна среда" за този планов период се реализират осем проекта - пречиствателни 
станции за отпадни води и реконструкции на ВиК-мрежи. Изпълнени са и технически проекти за 
изграждане на депа за отпадъци, а в Габрово в момента се прави регионално депо. Четири 
нови социални предприятия за хора с увреждания са направени по ОП „Развитие на човешките 
ресурси", в 28 общини на района са реализирани проекти за грижа в семейната среда, които са 
обхванали 2000 потребители. Други 600 потребители са били обхванати в услугата „съботно-
неделна грижа за деца с увреждания и техните родители". Общо 355 служители, заети в 
социалната сфера, са получили квалификация, благодарение на социалната програма.  
По програма „Конкурентоспособност" 40 предприятия са повишили своята 
конкурентоспособност, в други 41 малки и средни фирми са въведени нови технологии и 
продукти, в още 25 е модернизиран производствения процес, а в 13 фирми са разкрити нови 
работни места по програмата. Най-висока е усвояемостта на европейските пари по 
програмите „Развитие на човешките ресурси" и „Административен капацитет". Най-честите 
нарушения, засечени при управлението на евросредства, са свързани с провеждането на 
тръжните процедури/ допускане на дискриминационни критерии, грешно формулирани критерии 
при поканите за търгове и др./, недостатъчния административен капацитет и недостатъчния 
финансов ресурс на бенефициентите.  
  

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=973918
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/385612.html  
Брой думи: 38  
 
 
Резюме: Областен информационен център организира информационна среща за представяне 
на инициатива JEREMIE, насочена към финансиране на микро, малки и средни предприятия. Тя 
ще се проведе на 09 октомври 2012 г. от 11:00 часа залата на Община Бургас, ул. 
"Александровска" 26.  
 
Заглавие: В Бургас представят инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център организира информационна среща за представяне на 
инициатива JEREMIE, насочена към финансиране на микро, малки и средни предприятия. Тя 
ще се проведе на 09 октомври 2012 г. от 11:00 часа залата на Община Бургас, ул. 
"Александровска" 26.  
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/news.burgas24.bg/385612.html
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1573517  
Брой думи: 1481  
 
 
Резюме: С икономическия министър ДЕЛЯН ДОБРЕВ разговаря ЦВЕТЕЛИНА КАТАНСКА- 
Министър Добрев, вчера правителството прие пакет от 240 мерки за облекчаване на 
административната тежест върху бизнеса. Колко ще струва тяхното изпълнение и кога ще 
влязат в сила?  
 
Заглавие: Делян Добрев: Най-привлекателни ще сме в региона  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С икономическия министър ДЕЛЯН ДОБРЕВ разговаря ЦВЕТЕЛИНА КАТАНСКА- 
Министър Добрев, вчера правителството прие пакет от 240 мерки за облекчаване на 
административната тежест върху бизнеса. Колко ще струва тяхното изпълнение и кога ще 
влязат в сила?  
- Това са комплексни мерки и малка част от тях засягат Министерството на икономиката. 
Ефектът не е свързан само с пари, а и със спестяване на време и трудности на бизнеса. 
Надявам се до края на годината да успеем да приложим мерките в нашето министерство, 
целите са амбициозни. Конкретен пример - премахват се режимите за категоризиране на 
зимните съоръжения и ски пистите. Занапред не министерството, а общините ще издават 
категории на местата за хранене. Намалява таксата за лицензиране на туроператорите и 
туристическите агенти, а срокът за издаването им от администрацията ще се съкрати двойно. 
Много други такси ще бъдат намалени заради определянето им според разходите - например 
таксата при заверяване на инвестиционните проекти при строеж.  
Знаете, че в Министерството на транспорта положиха начало на т.нар. електронно 
правителство и то може да заработи от март догодина. Проектът ще започне с 5000 пилотни 
броя идентификационни карти (чрез които се участва в системата на е-правителството, 
бел.ред.), аз предложих 4000 от тях да бъдат раздадени на бизнеса, защото именно той работи 
най-често с администрацията.  
- На какъв принцип ще се раздават тези карти?  
- Още не е определен, но трябва да се раздават както на големи предприятия, които работят 
най-често с администрацията, така и на малки и средни фирми на случаен принцип.  
- Гарантирани ли са финансово в бюджет 2013 г. стимулите за инвеститорите, след като 
добавихте и нови, като връщане на част от осигуровките?  
- Имам уверението на Министерството на финансите, че парите по тази мярка ще бъдат извън 
обичайния бюджет за стимулиране на инвестициите, който е от 2,5 млн. лв. Промените се 
приемат изключително положително от всички инвеститори, с които сме говорили. Един от най-
големите играчи в сферата на споделените услуги, "Телус интернешънъл" например, който купи 
наш колцентър, каза, че само заради тази мярка си заслужава да се избере България.  
- Колко инвеститори ще могат да се възползват от облекчението при осигуровките?  
- Всички нови инвеститори от клас А и клас Б и съществуващите, които разширяват 
производството си. Колкото повече имаме, толкова по-добре. Първите две години ефектът за 
държавното осигуряване ще бъде отрицателен, но тъй като през това време се плащат и 
данъци, те до голяма степен ще балансират разхода. През третата, четвъртата и петата година 
ще има допълнителни приходи за бюджета, така че като цяло той няма да изгуби.  
- Все пак не сте ли говорили за конкретни суми, сегашните 2,5 млн. лева почти за нищо не 
стигат...  
- Да, така е, но новата мярка не трябва да е обвързана с конкретен бюджет. Ако се окаже, че 
имаме инвеститори, които разкриват стотици хиляди работни места, сигурно финансовото 
министерство ще ми постави ограничения, но нека стигнем до този момент. Тази мярка ще ни 
постави едни гърди пред другите в региона, защото в момента изпитваме остра конкуренция от 
Сърбия например, където държавата дава финансова помощ на инвеститора още в началото. 
Връщането на осигуровки, заедно с ниските данъци и финансовата стабилност, ни прави много 
привлекателни. До края на годината ще обявим няколко големи инвестиции в страната. Първо 
пред вас ще обявя една от тях - на DHTC, която е един от най-големите производители на 
климатици за автомобили. Продуктът им е с висока добавена стойност. Компанията работи за 
всички марки автомобили - "Мерцедес", "Ауди", БМВ, "Ламборджини", "Бентли" и т.н. Най-

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1573517
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хубавото е, че освен завод планират да преместят тук и своята развойна дейност и да създават 
ноу-хауто в България. Допреди няколко години ние произвеждахме за автомобилната 
индустрия стъкла, пружини - енергоемки изделия, без особено ново ноу-хау и с ниска добавена 
стойност. Сега привличаме производства с висока добавена стойност и солидно ноу-хау. От 
компанията бяха впечатлени от нашия Технически университет - според тях нивото му е на и 
над средното в ЕС, за разлика от Сърбия, където били замръзнали на ниво от 1986 г.  
- Какъв е размерът на инвестицията?  
- Все още не мога да кажа, защото е редно те да обявят стойността, когато дойдат в България в 
края на октомври. Планът им е да започнат строежа на производствените помещения още в 
началото на следващата година. В момента избират къде да е заводът - в Пловдив или в 
София. Още един инвеститор, за който не се говори много, е японската компания "Язаки", която 
ще направи нов завод в Сливен за кабелни комплекти през 2013 г.  
- Правени ли са сметки колко от компаниите са дошли заради рекламите на Българската 
агенция за инвестиции (БАИ)?  
- Този проект тепърва започва и резултатите се очакват догодина. Парите за реклама са 
осигурени от ОП "Конкурентоспособност". Отпечатани са и рекламни материали на осем 
различни езика. В рамките на няколко седмици ще бъде избран изпълнител за реклама на 
България в световните медии като "Файненшъл таймс", "Икономист", "Уолстрийт джърнъл" и 
т.н.  
- Кога на БАИ ще бъдат дадени действителни правомощия, с които да влияе върху ускоряване 
на административните срокове за големите инвеститори?  
- Аз съм казал на всички проектни мениджъри, където има проблем, да се обаждат на мен. 
Каквото и да запишем в закона, когато няма съдействие от страна на съответната община, то 
не се случва. В няколкото случаи, в които аз съм се намесвал, след разговор с кмета 
проблемите са били решавани моментално. И не говоря само за умишлено бавене - случва се 
преписките понякога случайно да попадат в купчината при другите.  
- Въпреки че има напредък по програма "Конкурентоспособност", тя все още изостава най-
много. Докога?  
- Основният проблем е изоставането с разплатените средства. Към момента на фирмите 
реално са платени 13,79% от общо договорените по проекти 66,46% от средствата. 
Изоставането е заради две неща - през 2009 г. са стартирани много малко покани за набиране 
на проектни предложения и договори са сключвани късно. Вторият проблем беше в 
съществуването на две звена, направило програмата тромава и отнемаща страшно много 
време. В момента всички плащания се случват до 40 дни. Продължаваме да набираме скорост 
и смятам, че до края на годината ще успеем да договорим над 85% от средствата и ще 
разплатим около 30 на сто, заедно с парите по ДЖЕРЪМИ. В момента най-изостанали са две 
пера. Едното е ос 1, Развитие на икономиката, базирана на иновациите и знанието. Тук обаче е 
включен проектът за технопарка в София, който е за 100 млн. лв. До края на година ще 
договорим средствата. Втората област с малко сключени договори е енергийната ефективност. 
От общ ресурс над 450 млн. лв. са договорени над 77 млн. В тази схема е включена газовата 
връзка със Сърбия, която се финансира със 100 млн. лв. и програмата за енергийна 
ефективност на предприятията за над 300 млн. лв. Така че до края на годината със сигурност и 
по нея ще има много висок процент на изпълнение.  
- Вярна ли е информацията, че ще загубим средствата по "Международен фонд "Козлодуй" за 
енергийна ефективност и че ще получим наполовина по-малко за извеждане на малките 
блокове в АЕЦ-а?  
- Европейската комисия настояваше да преразгледаме решенията си и да финансираме 
предимно ядрения прозорец, да не даваме повече средства за енергийна ефективност. Много 
трудно извоювахме дори последните проекти за 243 обществени сгради - най-мащабният ни 
проект за енергийна ефективност. Мотивът на ЕК е, че щом не ни стигат средствата за 
извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, трябва да концентрираме парите там, а не в 
намаляването на последващите щети. А за извеждане на блоковете бяхме поискали 
амбициозната сума от 450 млн. евро. Тя беше редуцирана на 205 млн., както се случи и във 
всички останали държави.  
- Защо веднага заведохте в парламента кандидата за "Белене", вместо като министър 
предварително да го проучите?  
- Това е единственият инвеститор, който се е появил, откакто аз съм министър. От няколко 
месеца чувахме, че има пенсионен фонд, проявил интерес към АЕЦ-а. В момента, в който 
инвеститорът поиска среща с мен, реших, че е най-добре да стане пред очите на Народното 
събрание, защото става въпрос за стратегически проект.  
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- Какво ще се случи с поръчката на НЕК за оценка на активите и пасивите и бъдещото отделяне 
на Белене, след като няма да преговаряте с инвеститора?  
- Това е нещо, което е трябвало да бъде направено още през 2007 г. Когато има проектна 
компания, тя носи отговорност за съответната инвестиция, а не както се е случило в НЕК, 
станала заложник на проекта. Много глупаво решение, защото активите на НЕК са за 4 млрд. 
лева, а проектът "Белене" струва 22 млрд. Това е все едно да си заложиш палатката и да 
започнеш да строиш триетажна кооперация.  
Визитка  
Роден през 1978 г. в Хасково.  
През 2002 г. се дипломира в Уеслиън юнивърсити, САЩ. Специализира счетоводство и 
финанси в Лондон.  
Започва кариерата си в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада, и "Нютон финанс 
мениджмънт груп" - София.  
Бил е директор в областната администрация на Хасково.  
Избран за депутат от ГЕРБ през 2009 г.  
Зам.-министър на икономиката от май 2011 г.  
Министър на икономиката от март 2012 г.  
Женен, с две деца. 
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=49966  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 
беше открит официално вчера в с. Кошава. В мината край видинското село се намира 
единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на гипс, който е 100% 
природен продукт и чистотата му достига 95%. Заводът, в чието изграждане са вложени 8 млн. 
евро, беше осветен от епископ Сионий, който пожела здраве на всички, които служат в 
модерното предприятие.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс приключва третият етап от 
инвестиционната програма на компанията, която е приватизирана през 2005 г.  
 
Заглавие: Вложиха €8 млн. в нов завод за гипс в Кошава  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 
беше открит официално вчера в с. Кошава. В мината край видинското село се намира 
единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на гипс, който е 100% 
природен продукт и чистотата му достига 95%. Заводът, в чието изграждане са вложени 8 млн. 
евро, беше осветен от епископ Сионий, който пожела здраве на всички, които служат в 
модерното предприятие.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс приключва третият етап от 
инвестиционната програма на компанията, която е приватизирана през 2005 г.  
Заводът е изграден с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013 г.”, но по-голяма част от необходимите средства са били 
собствени. Изпълнителният директор на „Гипс АД” Пламен Василев благодари на председателя 
на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев за подкрепата да бъде 
възродено още едно българско предприятие. Оборудването на новата  
инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно  
Суровината се добива на 320 метра под земята, като продуктът е уникален, уточни Пламен 
Василев.  
Областният управител на Видин Цветан Асенов също поздрави собствениците на завода с 
новата придобивка, не само защото това е най-модерното предприятие на Балканския 
полуостров, но и понеже в областта рядко отварят врати нови мощности. Около 15 млн. евро е 
инвестицията от приватизацията на „Гипс” досега, разкри още Асенов. Според видинския кмет 
Герго Гергов най-голямата инвестиция в общината е един успешен модел за излизане от 
кризата.  
Пускането на комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 
електроенергия ще се понижи с 45%. Освен инсталацията, новият завод включва и 
автоматизирана линия  
за пълнене и палетизация  
складово стопанство и производствени лаборатории. В „Гипс” - Кошава работят 224 човека, а 
средната заплата е 760 лева, като няма миньор, който да получава по-малко от 1000 лв., научи 
„Монитор”.  
Основна част от производството си „Гипс” АД реализира в страната, сподели изпълнителният 
директор Пламен Василев. Част от продукцията се изнася и в съседните държави.  
Фирмата предлага 25 вида готови продукти – естествен суров гипс, строителен гипс - 
„универсал”, „бавно свързващ” и „сатен”, сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа 
и грундове, формовъчен гипс бета модификация, медицински и стоматологичен гипс. 
  

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=49966
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=356882  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 
беше открит официално вчера в с. Кошава.  
 
Заглавие: Вложиха €8 млн. в нов завод за гипс в Кошава  
Подзаглавие: Разходите за ток падат наполовина  
Автор: Паулина Йоргова  
Текст: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 
беше открит официално вчера в с. Кошава. В мината край видинското село се намира 
единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на гипс, който е 100% 
природен продукт и чистотата му достига 95%. Заводът, в чието изграждане са вложени 8 млн. 
евро, беше осветен от епископ Сионий, който пожела здраве на всички, които служат в 
модерното предприятие.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс приключва третият етап от 
инвестиционната програма на компанията, която е приватизирана през 2005 г. Заводът е 
изграден с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г.”, но по-голяма част от необходимите средства са били 
собствени. Изпълнителният директор на „Гипс АД” Пламен Василев благодари на председателя 
на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев за подкрепата да бъде 
възродено още едно българско предприятие. Оборудването на новата  
инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно  
Суровината се добива на 320 метра под земята, като продуктът е уникален, уточни Пламен 
Василев.  
Областният управител на Видин Цветан Асенов също поздрави собствениците на завода с 
новата придобивка, не само защото това е най-модерното предприятие на Балканския 
полуостров, но и понеже в областта рядко отварят врати нови мощности. Около 15 млн. евро е 
инвестицията от приватизацията на „Гипс” досега, разкри още Асенов. Според видинския кмет 
Герго Гергов най-голямата инвестиция в общината е един успешен модел за излизане от 
кризата.  
Пускането на комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 
електроенергия ще се понижи с 45%. Освен инсталацията, новият завод включва и 
автоматизирана линия  
за пълнене и палетизация  
складово стопанство и производствени лаборатории. В „Гипс” - Кошава работят 224 човека, а 
средната заплата е 760 лева, като няма миньор, който да получава по-малко от 1000 лв., научи 
„Монитор”.  
Основна част от производството си „Гипс” АД реализира в страната, сподели изпълнителният 
директор Пламен Василев. Част от продукцията се изнася и в съседните държави.  
Фирмата предлага 25 вида готови продукти – естествен суров гипс, строителен гипс - 
„универсал”, „бавно свързващ” и „сатен”, сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа 
и грундове, формовъчен гипс бета модификация, медицински и стоматологичен гипс.  
  

http://www.monitor.bg/article?id=356882
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8794  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 
водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 
икономическо развитие.  
 
Заглавие: Добрев: Енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността на 
икономиката ни. 
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 
хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща 
с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  
Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 
на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма „Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 
схемата е отворена за кандидатстване.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 
годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка. 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.1kam1.com/news/otstranata/8794
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Дата: 05.10.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56810  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Кампанията ще се порведе от 17 октомври до 2 ноемри 2012 г  
От 17 октомври до 2 ноември експерти ще представят възможностите за подаване на проектни 
предложения по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП 
"Конкурентоспособност".  
Информационната кампания ще се проведе в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, 
Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.  
 
Заглавие: Информационни дни по процедура „Енергийна ефективност и зелена 
икономика"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кампанията ще се порведе от 17 октомври до 2 ноемри 2012 г  
От 17 октомври до 2 ноември експерти ще представят възможностите за подаване на проектни 
предложения по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП 
"Конкурентоспособност".  
Информационната кампания ще се проведе в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, 
Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.  
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните 
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.  
Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график:  
- Пловдив- 17.10.2012  
- Ямбол - 18.10.2012  
- Хасково - 19.10.2012  
- Габрово - 23.10.2012  
- Шумен - 24.10.2012  
- Русе - 25.10.2012  
- Видин - 30.10.2012  
- Плевен - 31.10.2012  
- Благоевград - 02.11.2012  
  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56810
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Резюме: Областен Информационен Център Силистра  
***  
ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по  
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
 
Заглавие: Facebook - Областен Информационен Център Силистра /официална страница/  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен Информационен Център Силистра  
 
ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по  
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” 
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за 
подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност 
и зелена икономика”. Експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 
г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.  
 
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните 
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт. 
 
Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график: 
 
∙ Пловдив- 17.10.2012 
∙ Ямбол – 18.10.2012 
∙ Хасково – 19.10.2012 
∙ Габрово – 23.10.2012 
∙ Шумен – 24.10.2012 
∙ Русе – 25.10.2012 
∙ Видин – 30.10.2012  
∙ Плевен – 31.10.2012 
∙ Благоевград – 02.11.2012 
 

http://www.facebook.com/oic.silistra?fref=ts

