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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.10.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 Телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 0 

 - национални 1 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.10.2012  
Източник: ТВ Европа  
Предаване: Рубрика с Европейски фонд за регионално развитие  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: До края на 2013 г. разплатените средства по ОП „Конкурентоспособност на 
българската икономика“ ще достигнат 42-44%. Договорните средства по програмата пък ще 
надхвърлят 85%. Това съобщи пред ТВ Европа главният директор на ГД „Европейски фондове 
за конкурентоспособност” към МИЕТ Кирил Гератлиев.  
Кирил Гератлиев: Към настоящия момент общият размер на договорените средства възлиза 
на над 1,5 млрд., или около 67-68% от програмата. Амбициите ни са до края на годината да 
стигнем 85-86% от общия бюджет на програмата, като разплатените към момента средства са 
около 640 млн.лв., или около 28% от общия бюджет на програмата. В края на годината 
допускам, че ще стигнем 42-44%, като имаме още 3 години за разплащане. Цялата 2013, 2014, 
2015 г.  
 
Текст: До края на 2013 г. разплатените средства по ОП „Конкурентоспособност” на 
българската икономика“ ще достигнат 42-44%. Договорните средства по програмата пък ще 
надхвърлят 85%. Това съобщи пред ТВ Европа главният директор на ГД „Европейски фондове 
за конкурентоспособност” към МИЕТ Кирил Гератлиев.  
Кирил Гератлиев: Към настоящия момент общият размер на договорените средства възлиза 
на над 1,5 млрд., или около 67-68% от програмата. Амбициите ни са до края на годината да 
стигнем 85-86% от общия бюджет на програмата, като разплатените към момента средства са 
около 640 млн.лв., или около 28% от общия бюджет на програмата. В края на годината 
допускам, че ще стигнем 42-44%, като имаме още 3 години за разплащане. Цялата 2013, 2014, 
2015 г.  
Репортер: Колко са общо средствата по програмата?  
Кирил Гератлиев: Общият бюджет на програмата е 1,162 млрд.  
Българските фирми и предприятия, които са получили финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“ са 2002. Очаква се до края на календарната година броят им да 
нарасне до 2300.  
Кирил Гератлиев: Това ще позволи наистина в следващата година да направим така, че 
средствата, които трябва да разплатим през календарната 2013 г., да бъдат разплатени и да не 
бъдат загубени никакви средства. Целта, която гоним към следващата година е разплащане в 
размер на 308 млн.лв. Това е целта ни за 2013 г.  
Репортер: А има ли някакви конкретни резултати, вече може ли да се направи някаква такава 
равносметка какво се е случило с тези пари и с тези предприятия, които са получили суми по 
програмата?  
Кирил Гератлиев: Вижда се, че от предоставената безвъзмездна помощ има ефект. Фирмите 
съумяват да обновят своята производствена линия, своето оборудване, съумяват да постигнат 
производителност значително по-добра от тази, която са имали преди предоставянето на 
помощта.  
И към настоящия момент фирми и предприятия имат възможност да кандидатстват за 
финансиране на проекти по ОП „Конкурентоспособност“.  
Кирил Гератлиев: Ние имаме две отворени схеми. Едната е свързана, и е най-голямата в 
настоящия програмен период, за мерки за насърчаване на енергийната ефективност и зелената 
икономика. Това е една нова програма, която разработваме от предишния екип на 
министерството с Европейската банка за възстановяване и развитие. Общият бюджет на 
програмата е в размер на 150 млн.евро. Като от страна на Европейската банка за 
възстановяване и развитие е предоставена кредитна линия чрез партниращи банки в размер на 
още 150 млн. евро. Така че това е наличният към момента ресурс по програмата. Имаме още 
една схема за развитие на клъстерите в България.  
Според Кирил Гератлиев ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“ е един от 
най-успешните примери за оползотворяване на европейските средства.  
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Кирил Гератлиев: Благодарение на усилията, които са положени в миналото, а и които се 
полагат сега и в бъдещата 2013, 2014 и 2015 г., аз съм убеден, че средства по програмата 
няма да бъдат загубени. Още в края на тази година ние ще постигнем процент на договаряне, 
който ще бъде 85, 86. Т.е. за оставащия период до 2013 г. ще имаме за договаряне не повече 
от 10-12 % от общия бюджет на програмата, което е абсолютно реалистично.  
Все още обаче има какво да се желае от страна на българския бизнес, кандидатстващ за 
финансиране по ОП „Конкурентоспособност“.  
Репортер: Българските предприятия научиха ли се да пишат добри проекти и какъв процент от 
проектите, с които се кандидатства, биват одобрявани?  
Кирил Гератлиев: Много добър въпрос! Ние имаме около 6500-6600 подадени проектни 
предложения. Както споменах, сключените договори към момента са около 2000. Т.е. лесно 
можем да направим сметката, че всеки четвърти в общи линии е одобрен проект. А дали са се 
научили да пишат, аз съм убеден, че това е факт за определени схеми. Същевременно твърде 
късно стартираха някои схеми, свързани с иновациите.  
А иначе през следващия програмен период 2014 – 2020 г. европейските средства, предвидени 
за България за подобряване на конкурентоспособността на икономиката не само че няма да 
бъдат намалени, а напротив, директорът ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност „ 
към МИЕТ Кирил Гератлиев очаква те да са над 1 млрд. евро. Работното заглавие на новата 
програма е „Иновации и предприемачество“.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.10.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22  
Брой думи: 927  
 
 
Резюме: Собствени средства, банкови кредити, субсидии от евро-фондовете или от 
националния бюджет - това са вариантите, чрез които можете да финансирате иновативния си 
проект. В редица случаи обаче осигуряването на частно финансиране е трудно - личните 
средства рядко са достатъчни, а е трудно да убедиш банката да ти отпусне средства. Особено 
ако не може да се гарантира технологична реализация на иновацията и достатъчно бърза 
възвращаемост на направените инвестиции. Последното е проблем най-вече когато 
иновациите още не са достигнали етапа на пазарна реализация. Затова и ролята на публичните 
фондове е и ще бъде все по-голяма.  
 
Заглавие: Къде са парите за иновации  
Подзаглавие: Новата сесия на държавния Национален иновационен фонд до голяма степен 
дублира действащата схема по програма "Конкурентоспособност"  
Автор: Мартин ПЕТКОВ*, управител на "Консулто България"  
Текст: Собствени средства, банкови кредити, субсидии от евро-фондовете или от националния 
бюджет - това са вариантите, чрез които можете да финансирате иновативния си проект. В 
редица случаи обаче осигуряването на частно финансиране е трудно - личните средства рядко 
са достатъчни, а е трудно да убедиш банката да ти отпусне средства. Особено ако не може да 
се гарантира технологична реализация на иновацията и достатъчно бърза възвращаемост на 
направените инвестиции. Последното е проблем най-вече когато иновациите още не са 
достигнали етапа на пазарна реализация. Затова и ролята на публичните фондове е и ще бъде 
все по-голяма.  
Парите от еврофондовете  
През последните няколко години основен източник за финансиране на иновации беше 
оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК). Независимо от проблемите, свързани 
с управлението на подадените проекти, интересът е значителен и продължава да расте. 
Следва да се отчете като плюс предоставянето на допълнителен финансов ресурс за проектите 
на стартиращите иновативни предприятия, които чакаха одобрение в продължение на години и 
които в даден момент надхвърлиха като стойност първоначално предвидения бюджет. 
Значителен беше и интересът към схемата за осъществяване на научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД) от предприятията, обявена в края на 2011 г.  
За съжаление усвоените за последните шест години средства по ОПК за иновации не 
надхвърлят 1213 млн. лв., което показва, че администрирането на този тип проекти е 
затруднено. Причините за това могат да бъдат както в самия проект и бенефициент, така и в 
комуникацията с финансиращата институция. Което се очертава като очевидна слабост за 
развитието на иновациите, тъй като от момента на кандидатстване до момента на изпълнение 
минават минимум две години и половина.  
Парите от държавата  
Същевременно беше възобновена дейността на Националния иновационен фонд (НИФ), който 
обяви нова (шеста) сесия за набиране на проекти в началото на октомври. Тази сесия обаче 
може да се определи до голяма степен като пилотна и експериментална. Бюджетът на НИФ за 
2012 г. е 5 млн. лв., което е в пъти по-малко от която и да било схема по ОПК. Същевременно 
настоящата сесия на НИФ дава много  
малко време за подготовка на заявления (най-късно до 31 октомври) и до голяма степен 
дублира като съдържание действащата през 2012 г. схема по ОПК за осъществяване на НИРД 
от предприятията (с бюджет 58 млн. лв.). А това най-малкото поставя под въпрос 
ефективността на НИФ в този му вид.  
При всички положения обаче е наложително в периода 2014 - 2020 г. да се координират и 
съгласуват отделните инструменти, чрез които ще се насърчават иновациите. Важно е да има 
ясна визия - какво ще се финансира по НИФ и какво през програмата за иновации и 
предприемачество. Чисто дискусионно може да се постави въпрос дали например при подобно 
припокриване и при такъв бюджет не е по-добре НИФ да финансира само малките проекти за 
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техническа осъществимост до 50 хил. лв., а същинските проекти, и то повече на брой, да се 
финансират от структурните фондове.  
Сравнение на двата варианта  
По традиция се е наложило схващането, че европроектите се съпътстват от изключително 
сложни и неразбираеми правила. Това обаче е до голяма степен заблуждаващо. В случая и 
европейските, и националните програми се съобразяват в максимална степен с нормативната 
рамка на държавните помощи. Нещо повече - при сравнение на документите за подготовка на 
проект по ОПК и по НИФ прави впечатление, че указанията в насоките за кандидатстване по 
ОПК са значително по-ясни, докато за кандидатите за субсидии от НИФ все още липсва 
обособен документ, който да им дава разяснения.  
Тези, които желаят да подготвят своите заявления, трябва да прочетат внимателно както 
правилата за управление на средствата на НИФ, така и отделните документи за 
кандидатстване. Например единствено в правилата са дадени указания как се избират 
подизпълнители, но те са съвсем общи и дори объркващи. Същевременно единствено в 
приложение към документите за кандидатстване е посочен специфичният ред, по който се 
изплаща надбавката за "действително сътрудничество", т.е. част от субсидията.  
Както по цитираната схема за НИРД по ОПК, така и по НИФ размерът на субсидията може да 
достигне 500 хил. лв., представляващи не повече от 80% от разходите по проекта - в 
зависимост от самия проект и вида на кандидата. Отново и в двата случая е допустимо да 
кандидатстват малки, средни и големи предприятия самостоятелно или в партньорство с други 
предприятия и научни организации. Оценката по проектите също се извършва по сходни 
критерии, като отново и в двата случая буди известно учудване очакването от страна на 
финансиращите органи, че е възможно направената по проекта инвестиция в индустриални 
научни изследвания, а дори и в експериментално развитие да има възвращаемост в рамките на 
две-три години.  
В допълнение НИФ осигурява и финансиране до 50 хил. лв. и до 75% за осъществяване на 
проучвания за техническата осъществимост на проекти за НИРД. На свой ред пък ОПК дава по-
голяма вариативност при избора на подходяща схема, като мерките, насочени към стартиращи 
иновативни предприятия, позволяват финансиране на иновационни проекти до 200 хил. евро и 
до 90% от проектните разходи.  
След като Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия беше 
облекчена в началото на годината от задълженията си по ОПК, нейните усилия би следвало да 
се съсредоточат върху НИФ и превръщането му в наистина полезен инструмент. Нещо, което е 
особено важно, като се има предвид, че мненията и реакциите за работата при предходните 
сесии винаги са били, меко казано, противоречиви.  
*Мартин Петков работи по европейски програми и проекти от 2003 г.  
От 2007 г. участва като консултант в подготовката и управлението на проекти по 
оперативните програми "Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", 
"Административен капацитет", "Транспорт", "Трансгранично сътрудничество" и "Техническа 
помощ". Той е лектор и обучител в областта на обществените поръчки. Бил е оценител по 
схеми за безвъзмездна помощ и външен експерт към структури за управление на проекти по 
оперативните програми.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.10.2012  
Източник: в. Конкурент, Враца  
Страница: 3  
Брой думи: 52  
 
 
Резюме: как да изнасят продукцията си в чужбина по проект "Насърчаване на 
интернационализацията". Обучението за повишаване на експортния потенциал на малки и 
средни предприятия ще се проведе днес, съобщиха от областната администрация. Проектът е 
получил финансиране от европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Обучават врачански предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: как да изнасят продукцията си в чужбина по проект "Насърчаване на 
интернационализацията". Обучението за повишаване на експортния потенциал на малки и 
средни предприятия ще се проведе днес, съобщиха от областната администрация. Проектът е 
получил финансиране от европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" .  
09.10.2012 г.  
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Дата: 09.10.2012  
Източник: в. Черноморски фар, Бургас  
Страница: 13  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: На инвестиционен форум в Москва няколко български фирми и представители на 
държавата ще отправят към колегите си от Русия посланието, че българските делови среди са 
коректен партньор, а държавата ни предлага изгодни инвестиционни условия. Това научи БТА 
от Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската 
агенция за инвестиции /БАИ/ за представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, 
финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност". Целта ни е да се опитаме да 
разширим наложената в руските граждани представа за България единствено като отлична 
дестинация за почивка и за покупка на имоти, допълни Иванов. Над 130 руски компании са 
заявили желание за участие в еднодневния българо-руски инвестиционен форум в руската 
столица.  
 
Заглавие: 250 млн. лв. са руските инвестиции за 2012 г.  
Подзаглавие: 130 фирми се събират на форум в Москва за презентация на възможностите в 
България  
Автор:  
Текст: На инвестиционен форум в Москва няколко български фирми и представители на 
държавата ще отправят към колегите си от Русия посланието, че българските делови среди са 
коректен партньор, а държавата ни предлага изгодни инвестиционни условия. Това научи БТА 
от Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската 
агенция за инвестиции /БАИ/ за представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, 
финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност". Целта ни е да се опитаме да 
разширим наложената в руските граждани представа за България единствено като отлична 
дестинация за почивка и за покупка на имоти, допълни Иванов. Над 130 руски компании са 
заявили желание за участие в еднодневния българо-руски инвестиционен форум в руската 
столица.  
Срещата е организирана от БАИ в партньорство с Търговско-промишлената палата на Русия, 
форумът ще се състои в конферентния център на Руската търговско-промишлена палата. От 
българска страна ще участва министърът на земеделието Мирослав Найденов. Презентация на 
възможностите за инвестиции в България ще направи изпълнителният директор на БАИ 
Борислав Стефанов. България ще се представи на форума с три фирми от хранителната и 
земеделската промишленост, три от спа, балнеолечение и медицински туризъм. Експерт от 
водеща юридическа кантора ще разяснява на място на потенциалните инвеститори 
възможностите за развиване на бизнес в България. На разположение на руските делови 
партньори ще са и експерти на БАИ. Според проучване на БАИ за Русия секторите - хранителна 
промишленост, земеделие и туризъм са сред тези с най-голям потенциал за привличане на 
инвестиции. Това е и причината на форума да се представят компании от тези икономически 
дейности.  
По данни на БНБ досега Русия заема седмо място сред класацията по държави за инвестиции, 
като руските инвестиции в България за последните 15 години са на стойност 1,486 млрд. евро. 
За полугодието техният размер достига 73,3 млн. евро, което с 6,3 млн. евро повече спрямо 
същия период на миналата година. Основните сектори, в които има руски инвестиции от 
началото на годината са недвижими имоти, химия и туризъм.  
Прогнозите са до края на годината руските инвестиции да достигнат повече от 250 млн. евро 
при около 180 млн. евро за 2011 г. във връзка с последните предложения за законодателни 
промени, които допълнително ще облекчат инвестиционния климат в страната. Като 
продължение на темата българската Служба по търговско-икономически въпроси към 
посолството ни в Москва ще организира на 9 октомври от 10.00 ч. кръгла маса на тема: 
"Развитие на търговско-икономическите взаимоотношения между България и Русия в контекста 
на членството на Рф в СТО и интеграционните процеси в постсъветското пространство".  
09.10.2012 г.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 2  
Брой думи: 422  
 
 
Резюме: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различните европейски програми по 670 
проекта в Северен централен район, в чийто състав са областите Велико Търново, Габрово, 
Силистра, Разград и Русе. Договорените пари от 2007 г. до септември 2012 г. са 64 % от 
заложените средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. До момента са изплатени близо 
230 млн. лв. Данните бяха изнесени на заседанието на Регионалния съвет за развитие на СЦР, 
което се проведе в областна администрация във Велико Търново. Домакин беше областният 
управител проф. Пенчо Пенчев, който председателства съвета от 1 юни 2012 г. до 1 януари 
2013 г.  
 
Заглавие: СЦР отчете: Нагласени обществени поръчки провалят европейските проекти  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: Близо 1,180 млрд. лева са договорени по различните европейски програми по 670 
проекта в Северен централен район, в чийто състав са областите Велико Търново, Габрово, 
Силистра, Разград и Русе. Договорените пари от 2007 г. до септември 2012 г. са 64 % от 
заложените средства, които трябва да влязат по европейските програми за този период според 
Регионалния план за развитие на Северен централен район. До момента са изплатени близо 
230 млн. лв. Данните бяха изнесени на заседанието на Регионалния съвет за развитие на СЦР, 
което се проведе в областна администрация във Велико Търново. Домакин беше областният 
управител проф. Пенчо Пенчев, който председателства съвета от 1 юни 2012 г. до 1 януари 
2013 г.  
Едва 21,3 на сто е усвояемостта на парите по оперативните програми за целия СЦР. Най-голям 
е размерът на договореното финансиране по ОП “Околна среда" - 51,51 процента. Следва ОП 
“Регионално развитие" с 27,32 процента, коментира проф. Пенчо Пенчев.  
Юзлям Камберова, секретар на регионалния съвет на СЦР, посочи, че най-честите нарушения 
по усвояването на парите от ЕС, са свързани с провеждането на тръжните процедури. Обявите 
за обществените поръчки са нагласени. Често търгове се провалят заради определени от 
Комисията за защита на конкуренцията дискриминационни критерии към участниците. На някои 
места общините нямат нужния административен капацитет да пишат читави проекти. На други 
кандидати не им достигат пари за самоучастието по проектите  
430 хил. човека или половината от населението в СЦР е с подобрена жизнена и трудова среда 
след реализацията на проекти по ОП “Регионално развитие". Модернизирана е здравната, 
социалната, образователната и културна инфраструктура. 36 на сто от населението е с 
подобрен транспортен достъп.  
Чрез проектите за туристически атракции по ОПРР районът е станал по-привлекателен. 
Експертите от Регионалния съвет на СЦР изчисляват, че годишно туристите, посещаващи един 
обект, са се увеличили със 7550.  
По ОП “Околна среда" се изпълняват 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 нуждаещи се. 600 деца с увреждания и родителите им са обхванати в услугата “съботно-
неделна грижа".  
По ОП “Конкурентоспособност" 40 предприятия са развили производителността и са 
подобрили пазарните си позиции. В други 41 малки и средни фирми са въведени нови 
технологии и продукти, в още 25 е модернизирано производството. 13 дружества са разкрили 
нови работни места по програмата.  
08.10.2012 г.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: в. Видин  
Страница: 1,4  
Брой думи: 349  
 
 
Резюме: В четвъртък официално беше открит новият завод на ГИПС АД в с. Кошава. Това е 
първият завод 6 България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. 
Наофициалната церемония по откриването присъстваха кметът на община Видин Герго Гергов, 
председателят на видинския общински съвет Пламен Трифонов, изп. директор на агенцията по 
заетост Камелия Лозанова, областният управител инж. Цветан Асенов, народният 
представител Михаил Миков, председателят на Съвета на директорите на "Гипс" АД Юлиян 
Петков, изп. директори на "Гипс" АД Пламен Василев и Евгени Евгениев, кметът на с. Кошава 
Галина Николова, партньори и клиенти на фирмата, ръководители на общински и държавни 
предприятия.  
 
Заглавие: ГИПС АД откри първия завод с комплексна инсталация за калциране на 
природен гипс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В четвъртък официално беше открит новият завод на ГИПС АД в с. Кошава. Това е 
първият завод 6 България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. 
Наофициалната церемония по откриването присъстваха кметът на община Видин Герго Гергов, 
председателят на видинския общински съвет Пламен Трифонов, изп. директор на агенцията по 
заетост Камелия Лозанова, областният управител инж. Цветан Асенов, народният 
представител Михаил Миков, председателят на Съвета на директорите на "Гипс" АД Юлиян 
Петков, изп. директори на "Гипс" АД Пламен Василев и Евгени Евгениев, кметът на с. Кошава 
Галина Николова, партньори и клиенти на фирмата, ръководители на общински и държавни 
предприятия.  
Водосвет за успешна реализация на инвестицията извърши Величкият епископ Сионий, 
викарий на Видинския митрополит "Няма как да не изразя задоволството си от това, което се 
случва в община Видин - каза при откриванетo Герго Гергов. - Hue ставаме свидетели на това 
как бизнесът представя един успешен шаблон, една добра практика за изход от кризата. 
Убеден съм, че безценното богатство, което притежава тази мина, заедно с новата 
изключително важна и модерна инвестиция, ще изведе предприятието на нови пазаpu, om 
които ga реализира повече печалби." - допълни видинският кмет.  
С изграждането на Забода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на 
комплексната инсталация, приключва третият етап от инвестиционната програма на 
Дружеството. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г". Само 
оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 000000 
млн.евро. Доставчик на оборудването е Claudius Peters Projects, една от водещите световни 
фирми, която е избрана след конкурс, при утвърдени от държавата критерии.Заводът е 
изграден на територията на мина Кошава. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час, 
което се равнява на 80 хиляди тона годишно. Освен комплексна инсталация, новият завод 
включва и автоматизирана линия за пълнене и палетизация, складово стопанство и 
производствени лаборатории.  
Мината край село Кошава е единственото находище на подземен гипс в Югоизточна Европа. 
Добиваният в предприятието гипс е 100 процента природен продукт, а чистотата му достига 
95%, за разлика от добивания в открити мини, където чистотата е до 50%.  
08.10.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 10.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12164598  
Брой думи: 43  
 
 
Резюме: Столичната община е изготвила проект за ново сдружение, с което ще усвои 400 000 
лв. по проект на ОП “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: София впрегна пазарите да правят иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Столичната община е изготвила проект за ново сдружение, с което ще усвои 400 000 лв. 
по проект на ОП “Конкурентоспособност“. Сдружението се сформира с подвеждащото име 
“Столична агенция за насърчаване на иновативния бизнес“. Противно на заглавието му, в него 
влизат столични общински ...  
СЕГА  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12164598
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Дата: 10.10.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=976104  
Брой думи: 417  
 
 
Резюме: Заместник областният управител Андриан Райков адмирира положителния резултат 
от развитието на една от малкото инициативи по оперативни програми насочена директно към 
гражданите - проекта за енергийна ефективност на българските домове. Той бе представен от 
Никола Кибритев - директор на дирекция Регионална енергийна агенция. Докладът на Кибритев 
върху проект „Енергийно обновяване на българските домове” бе изнесен по време на 
проведеното вчера заседание на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на 
труд.  
 
Заглавие: Проектът за енергийна ефективност на българските домове бележи напредък  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник областният управител Андриан Райков адмирира положителния резултат от 
развитието на една от малкото инициативи по оперативни програми насочена директно към 
гражданите - проекта за енергийна ефективност на българските домове. Той бе представен от 
Никола Кибритев - директор на дирекция Регионална енергийна агенция. Докладът на Кибритев 
върху проект „Енергийно обновяване на българските домове” бе изнесен по време на 
проведеното вчера заседание на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на 
труд.  
Кибритев посочи, че за Северен централен регион вече има избран проектен мениджър – 
„ЕнЕфект консулт – Русе” и добави, че се надява всички граждани да могат много скоро да 
видят изпълнени проекти и санирани сгради. През пролетта на 2013 година предстои и 
провеждане на информационна кампания във връзка с проекта, финансовият ресурс по който е 
50 млн. за България. По време на заседанието на комисията стана ясно още, че по-голямата 
част от заявленията за обновяване на жилища идват от Русе и Свищов, докато от Силистра 
например няма такива.  
Освен напредъка на този проект, по време на заседанието на комисията, чийто председател бе 
заместник областният управител, бяха обсъдени и въпроси, свързани с работата на 
Инспекцията по труда - Русе за деветмесечието на 2012 година. Ирена Николаева, директор на 
дирекция Инспекция по труда, изнесе резултати от направените проверки на множество 
предприятия през изследвания период. Основните констатирани нарушения са свързани с 
неизплащане на трудови възнаграждения, забавяне на документи при прекратяване на трудови 
правоотношения и неспазване на работното време. Положителни фактори са намаляване на 
заетите лица без трудови договори през тази година, както и спазване на трудовото 
законодателство от работодателите. За отчетения период също така не са били поискани 
разрешения за работа на малолетни, докато за същия период през 2011 година са поискани и 
издадени две такива. Като основен извод и тенденция Николаева посочи задълбочаването на 
нарушенията, свързани с трудовите правоотношения – основно неизплащането на трудови 
възнаграждения.  
В рамките на срещата, Маргарита Николаева - директор на РЗИ – Русе, съобщи за наличието 
на 12 служби по трудова медицина на територията на областта и добрата практика през 
последните години за масово извършване на профилактични прегледи и лабораторни 
изследвания на работната среда, което се включва в разработването на годишните анализи за 
оценка на риска.  
В заключителната част на заседанието Камелия Златанова, изпълнителен директор на ОИЦ – 
Русе представи информация относно напредъка и развитието на Оперативна програма за 
развитие на конкурентоспособността на българската икономика и Оперативна програма 
за иновация на предприемачеството. Една от констатациите бе, че по ОП 
„Конкурентоспособност” в Русе са били сключени най-много договори към 29 септември тази 
година – 52 на брой.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=976104


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/1

0
/2

0
1
2

 

Дата: 10.10.2012  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/386636.html  
Брой думи: 420  
 
 
Резюме: Заместник-областният управител Андриан Райков адмирира положителния резултат 
от развитието на една от малкото инициативи по оперативни програми насочена директно към 
гражданите - проекта за енергийна ефективност на българските домове. Той бе представен от 
Никола Кибритев - директор на дирекция Регионална енергийна агенция. Докладът на г-н 
Кибритев върху проект "Енергийно обновяване на българските домове" бе изнесен по време на 
проведеното вчера заседание на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на 
труд.  
 
Заглавие: Проектът за енергийна ефективност на българските домове бележи напредък  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-областният управител Андриан Райков адмирира положителния резултат от 
развитието на една от малкото инициативи по оперативни програми насочена директно към 
гражданите - проекта за енергийна ефективност на българските домове. Той бе представен от 
Никола Кибритев - директор на дирекция Регионална енергийна агенция. Докладът на г-н 
Кибритев върху проект "Енергийно обновяване на българските домове" бе изнесен по време на 
проведеното вчера заседание на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на 
труд.  
Г-н Кибритев посочи, че за Северен централен регион вече има избран проектен мениджър - 
"ЕнЕфект консулт - Русе" и добави, че се надява всички граждани да могат много скоро да 
видят изпълнени проекти и санирани сгради. През пролетта на 2013 година предстои и 
провеждане на информационна кампания във връзка с проекта, финансовият ресурс по който е 
50 млн. за България. По време на заседанието на комисията стана ясно още, че по-голямата 
част от заявленията за обновяване на жилища идват от Русе и Свищов, докато от Силистра 
например няма такива.  
Освен напредъка на този проект, по време на заседанието на комисията, чийто председател бе 
заместник областният управител, бяха обсъдени и въпроси, свързани с работата на 
Инспекцията по труда - Русе за деветмесечието на 2012 година. Ирена Николаева, директор на 
дирекция Инспекция по труда, изнесе резултати от направените проверки на множество 
предприятия през изследвания период. Основните констатирани нарушения са свързани с 
неизплащане на трудови възнаграждения, забавяне на документи при прекратяване на трудови 
правоотношения и неспазване на работното време. Положителни фактори са намаляване на 
заетите лица без трудови договори през тази година, както и спазване на трудовото 
законодателство от работодателите. За отчетения период също така не са били поискани 
разрешения за работа на малолетни, докато за същия период през 2011 година са поискани и 
издадени две такива. Като основен извод и тенденция г-жа Николаева посочи задълбочаването 
на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения - основно неизплащането на трудови 
възнаграждения.  
В рамките на срещата, Маргарита Николаева - директор на РЗИ - Русе, съобщи за наличието на 
12 служби по трудова медицина на територията на областта и добрата практика през 
последните години за масово извършване на профилактични прегледи и лабораторни 
изследвания на работната среда, което се включва в разработването на годишните анализи за 
оценка на риска.  
В заключителната част на заседанието г-жа Камелия Златанова, изпълнителен директор на 
ОИЦ - Русе представи информация относно напредъка и развитието на Оперативна програма 
за развитие на конкурентоспособността на българската икономика  и Оперативна 
програма за иновация на предприемачеството. Една от констатациите бе, че по ОП 
"Конкурентоспособност" в Русе са били сключени най-много договори към 29 септември тази 
година - 52 на брой.  
 

http://news.ruse24.bg/386636.html
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Дата: 10.10.2012  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1579981  
Брой думи: 1085  
 
 
Резюме: Леки и компактни снегоходки, електромобил, който може да се зарежда и от 
фотоволтаик, роботизирана система за инвитро оплождане. Това са някои от идеите на наши 
фирми за нововъведения, които ще бъдат подкрепени финансово с евросредства.  
 
Заглавие: Леки снегоходки и кола за волтаици печелят европари  
Подзаглавие:  
Автор: Вяра Иванова  
Текст: Леки и компактни снегоходки, електромобил, който може да се зарежда и от 
фотоволтаик, роботизирана система за инвитро оплождане. Това са някои от идеите на наши 
фирми за нововъведения, които ще бъдат подкрепени финансово с евросредства. Те са част от 
проектите, одобрени през последните два месеца по схемата на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за разработване на иновации от стартиращи предприятия. 
Оригиналните идеи са свързани основно със здравето, екологията, енергийната ефективност, 
информационните технологии.  
Схемата е с бюджет от 20 млн. евро. Някои от идеите звучат екзотично, но ако се развият, имат 
шансове да превземат и чуждите пазари.  
Заявка за това вече е дадена от изобретението на Петър Димитров и Емилиан Бонев - 
иновативни снегоходки. Историята им започва, когато Петър затъва в дълбок сняг и започва да 
мечтае за приспособления, които да извади от раницата и с лекота да го понесат върху 
преспите.  
Стандартните снегоходки са тежки и метални, неудобни са за носене на гръб, разказа Иван 
Колев от спечелилата финансиране фирма "Екзит смол фут".  
Прототипът на нейния вариант е вече готов. Снегоходките се сгъват и преди да бъдат надути, 
са две малки торбички, които може да се сложат и на гръб, и на кръста, и в раница. Към тях 
върви помпичка, с която се надуват. От вътрешната страна е гума, отвън - плат и каучукови 
протектори. Имат котки, които служат за катерене. С тях човек реално стъпва със собствения си 
крак, обясни Колев.  
Проектът за снегоходките е за общо 221 716 лв., като грантът е 199 545 лв. от тях. Той 
предвижда изпитването им в реални условия, разработване за пазара - продуктът да е лесен и 
пригоден за производство, както и да издържа на всички екстремни условия, за които е 
предвиден.  
Според създателите им снегоходките може да имат и други приложения - да служат за 
протектор, ако се поставят на гърба, или да се трансформират в носилка за спасители чрез две 
допълнителни пръчки. Доразработването, както и маркетингът също ще разчитат на 
еврофинансирането. Идеята е до недостъпни места да се стига с възможно най-малко багаж.  
Едно от условията по евросхемата е продуктите да бъдат патентовани. За снегоходките 
процедурата за това е вече задвижена и те имат първата си защита за 3 г. Миналата година 
прототипът им е показан на изложение в Мюнхен и там попада в призовата десетка за 
иновативни продукти. Следват запитвания от цял свят - Япония, Германия, Швейцария, Италия, 
САЩ и др. Към момента изчисленията показвали, че цената им ще е около 189 евро. Погледът 
върху световния пазар показвал, че през последните години търсенето на този продукт расте. 
Миналата година били продадени около 100 хил. бройки, а преди това се движели около 14 
хил.  
Съвременният вариант на снегоходките е от 20-30 г. Те стават все по-масови. В северните 
страни присъстват във всяка къща, казва Колев.  
Опитен образец на друго нововъведение - електромобил, ще направи с еврофинансиране по 
схемата варненската фирма "Джи-ка 1". Проектът й е и за енергийна централа с внедрен 
иновационен продукт. Разработката е за електромобил, който ще бъде с допълнително 
зареждане от фотоволтаик, както и за хибридна централа - ветрогенератор и слънчев панел. По 
проекта ще работят шест души, фирмата е новорегистрирана специално за разработката и е 
кандидатствала по програмата през юли миналата година, каза Александър Трифонов. Сред 
вариантите, ако разработката е успешна, е да бъде продадена. Срокът за реализиране на 
проекта е една година. Бюджетът е за общо 319 429 лв., а безвъзмездната помощ е почти 90% - 
287 454 лв.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1579981
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Специфичен двигател с вътрешно горене, ориентиран към хибридни автомобили, пък ще 
разработи по проекта си фирма "Ен ар джи тех". Той ще повиши енергийната ефективност на 
превозното средство с 2-5%, разказа собственикът й Лъчезар Петканчин. Идеята е 
стандартният генератор да е свързан с електрическия и да дава енергия за задвижване на 
колата.  
Екипът, който ще работи, е от петима и по думите на Петканчин е обзет от ентусиазъм. Ще се 
изполват и подизпълнители. По проекта, който е за 2 г., ще бъде разработен прототип на 
двигателя и ще бъде патентован. След това се очаква да предизвика интереса на големите 
производители. Петканчин е изпратил писма за идеята до двама от лидерите - ВМW и 
"Даймлер", и е получил отговор, че ако експериментите потвърдят очакванията, ще имат 
сериозен интерес към разработката.  
Идеята е от 3-4 г. Сега се открива възможност да се реализира и да се намали рискът, който се 
носи от инициатора, каза Петканчин. Одобрението на проекта отнело година и седем месеца. 
Радваме се, че след толкова чакане имаме възможност да се занимаваме с нещо, което ни е 
интересно, каза Петканчин. Според него от началото на прехода досега е изгубено много време 
и повечето специалисти вече не работят у нас. Затова възраждането на българската наука ще е 
трудно, смята Петканчин.  
Към електромобилите е насочен още един от одобрените проекти. Той също предвижда 
изработка на иновативен двигател и е за 417 хил. лв.  
Най-скъпият одобрен проект по схемата е за 494 600 лв., като грантът му е 390 734 лв. Той е за 
разработване на светодиодни осветителни тела и е на пловдивската фирма "Атра експорт".  
Сред останалите одобрени идеи са за "система за безстресово дистанционно наблюдение и 
контрол на пчелните семейства", онлайн застрахователен  
посредник, разработване на електронна дозаторна система за професионални перилни 
стопанства. Онлайн система за изработване и отпечатване на календари за дома и офиса пък 
ще получи безвъзмездна помощ от 340 хил., а с грант от 200 хил. ще бъде разработено 
приложение за мобилни телефони "Застраховай ме".  
Голяма част от одобрените проекти са със здравна насоченост. Ще се финансират 
роботизирана система за инвитро оплождане, разработване на иновативен метод за диагноза 
на застрашена бременност, "иновативна електронна система за функционална диагностика на 
лица, подложени на високи физически натоварвания", имуностимулатори.  
Схемата е за 39,1 млн. лв.Схемата за разработване на иновации от стартиращи предприятия 
бе отворена преди повече от година и половина и бе с пет крайни срока за кандидатстване, 
като последният изтече на 15 ноември 2011 г. Общият й бюджет е 39 116 600 лева.  
До момента са одобрени 112 проекта, като 27 фирми са класирани с решение от 25 септември.  
Към края на август бяха оценени 85 проекта от три сесии с общ размер на безвъзмездна 
финансова помощ от 27 212 688,95 лв. 31 от договорите са подписани в началото на този 
месец.  
Максималният грант за фирмите е 90 процента от стойността на проектите им. Финансирането 
е насочено към стартиращи иновативни предприятия, създадени до 3 г. преди подаването на 
проекта. Те трябва да са "ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване 
дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия".  
Според условията по схемата с предимство се финансират проекти, свързани с 
информационни технологии, здравето, екологията и енергоспестяването.  
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