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Медиен мониторинг – обобщение
17.11.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

2



телевизии

0



радиостанции

2
11

вестници, от които:

0

- национални

1

- регионални

2



периодични издания

0



интернет издания и блогове

8



Общо за деня
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 16.11.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Денят
Място на материала:
Продължителност в мин.: 15
Брой думи: 1979

Текст: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик
радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тази вечер ще обърнем
внимание на процедурата „Подкрепа за научноизследователска дейност на българските
предприятия”, по която по-рано през деня се проведе обучение на бенефициентите. Още за
процедурата и проведеното обучение ще разкаже Миглена Добрева, главен експерт в Главна
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". Какво представлява процедурата
„Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на българските предприятия”?
Миглена Добрева: Това е процедура, която се изпълнява по Приоритетна ос №1 на
Оперативната програма и основната й цел е да подкрепи повишаването на динамиката на
иновационните
процеси в
страната,
както
и
да
насърчи
извършването
на
научноизследователски и развойни дейности в българските предприятия. Бенефициенти по
процедурата са юридически лица и еднолични търговци, съгласно закона за кооперациите и
търговския закон. И интересното при процедурата е, че в изпълнението могат кандидатите да
привличат партньори, които могат да бъдат малки и средни предприятия или
научноизследователски организации. Основните дейности в процедурата са групирани в три
компонента. Първият компонент е насочен към насърчаване на дейностите за извършване на
индустриални научни изследвания или дейности за научноизследователска и развойна дейност
за експериментално развитие. Дейностите по този компонент целят да насърчат създаването
на нови или усъвършенстването на вече съществуващи иновативни процеси продукти или
услуги в българските предприятия. Този компонент е задължителен за всички бенефициенти. В
допълнение, по желание бенефициентите могат да кандидатстват по следващия компонент,
който е свързан с дейности за получаване на професионални консултации и съвети за
придобиване на права върху индустриалната собственост на вече създадените по процедурата
иновативни продукти, процеси или услуги. И третият компонент дейности е насочен към
подкрепа на предприятията за разработване на проектното предложение за кандидатстване по
процедурата и за изработване на визуализационни материали във връзка с изпълнението на
проекта. Във връзка с изпълнението на дейностите по гореизложените компоненти
бенефициентите имат допустими разходи във връзка с наемането на персонал, който да
извършва научноизследователската и развойна дейност по проекта, разходи за наем на офис
помещение и разходи за наемане на оборудване, с което да бъдат извършени
научноизследователските и развойни дейности и в случай, че бенефициентите използват
собствени помещения, те имат право разходите за амортизациите на помещенията и на
оборудването да бъдат възстановени по проекта. По компонент №2 разходите са свързани с
консултантски услуги за регистриране, изготвяне на документите за регистрация, защити на
патенти.
Водещ: Когато, да речем, един проект иска да покаже, че има амортизационни разходи, това
какво означава? Да речем за научноизследователската дейност ще използва дадено
оборудване, но се налага ремонт. Този ремонт може ли да бъде платен по проекта или не?
Миглена Добрева: По проекта са допустими разходите за амортизации на ползваното
оборудване, но не и за ремонт на повредено такова или за някакви дейности... оборудване,
което не функционира.
Водещ: Какво представляват амортизациите?
Миглена Добрева: Износване, износване. И те се определят на етап кандидатстване.
Бенефициентите предоставят план за амортизации на съответното оборудване, което ще
ползват по проекта и те се залагат в бюджета.
Водещ: Колко са бенефициентите и какви са сроковете по процедурата?
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Резюме: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на
„Дарик радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
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Миглена Добрева: Процедурата за подкрепа научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия е процедура, по която бенефициентите и кандидатите са имали
възможност да кандидатстват на три сесии и към момента по първите две сесии има сключени
21 договора за безвъзмездна помощ, като до края на годината се очаква да приключи оценката
на останалите кандидати, които са кандидатствали към последния срок и съответно да бъдат
сключени договорите с тях. Максималният срок за изпълнение на дейностите по проектите по
процедурата е 30 месеца.
Водещ: Общо колко финансиране беше отделено за тази процедура? И поне от гледна точка
на вече сключените договори и тези, които предстоят да бъдат одобрени, дали ще бъде
изпълнено на 100%, усвоено на 100%?
Миглена Добрева: Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е над 58 млн.
Лева, като към момента стойността на безвъзмездната помощ по сключените 21 договора е
приблизително 6,5 млн.
Водещ: Каква е целта на обучението, което премина днес?
Миглена Добрева: Бенефициентите по Оперативната програма получават обучения от
началото на 2011 г. насам, тъй като изпълнението на процедурите е свързано със спазването
на национални и европейски правила, които не са присъщи за предприятията, когато те
извършват основната си дейност и в тази връзка бе регистрирана необходимост с обученията
се цели да се подобри капацитета на бенефициентите да изпълняват своите проекти, като в
разбираем вид, обобщено им бъде предоставена информация във връзка с основните
задължения, които те имат по сключените договори за безвъзмездна помощ и по този начин се
цели да се увеличи размера на усвояваните средства по Оперативната програма. Основните
теми в програмата на проведеното обучение бяха изискванията към бенефициентите относно
техническото и финансовото изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ и съответно
отчитането на изпълнените дейности и разходи. Особено внимание бе обърнато и на
изискванията към тях във връзка с избора на изпълнители по реда на ЗОП и Постановление
№55 на Министерски съвет, като беше акцентирано върху често допусканите грешки при
провеждане на процедурите и съответно беше отговорено на редица въпроси, с които
бенефициентите са се сблъскали при изпълнението на своите проекти.
Водещ: През какви етапи преминава изпълнението на един проект по тази процедура?
Миглена Добрева: След сключването на договора за безвъзмездна помощ всеки
бенефициент, във всеки договор за безвъзмездна помощ се определя регионален координатор,
който се свързва с бенефициента и е отговорен и основната му задача е да подпомага
бенефициента при изпълнението на проекта. Бенефициентите са длъжни да предоставят
графици за избор на изпълнители съвсем в началото на проекта, които представят за
одобрение в договарящия орган и съответно сключват договори с избраните изпълнители, за
да изпълняват своите дейности по проектите. След изпълнението на дейностите те пристъпват
към отчитане на изпълненото по проекта в съответствие с изискванията и сроковете, описани в
договорите за безвъзмездна помощ и съответно, след одобряване на отчета получават
плащане и разходите, които те са извършили във връзка с изпълнението на проекта биват
възстановени.
Водещ: Има ли възможност да се правят промени в даден проект, след като той е подписан,
одобрен?
Миглена Добрева: Съгласно общите условия към сключените договори бенефициентите имат
възможност да изменят първоначално сключения договор. По време на проведеното обучение
бенефициентите бяха запознати с основния вид изменение на договора и начините, по които
измененията следва да бъдат инициирани. Най-важното е, че всяко едно изменение по
договора следва да бъде добре обосновано от бенефициента и да е необходимо за успешното
изпълнение на проекта, като съответно в унисон с договорите бенефициентите следва да
преценят доколко исканите от тях изменения са допустими и в унисон с одобрените условия. Би
следвало да не изменят първоначалните условия, при които един проект е бил оценяван.
Водещ: Има ли постъпки, които трябва да направят бенефициентите, ако преценят, че искат да
направят промени по договора? И изисква ли съгласуване с Управляващия орган? Евентуално
колко време отнема?
Миглена Добрева: При обявяването насоките за кандидатстване по процедурата към пакета с
насоките се публикува и оперативно ръководство за изпълнение на сключените договори, като
в оперативното ръководство подробно се описват процедурите, които бенефициентът следва
да спазва в случай, когато възникне необходимост от изменение на договора. Там са упоменати
и приложения към оперативното ръководство с образци, в които бенефициентът следва да
опише исканото изменение на договора и съответно да го подаде към договарящия орган.
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Сроковете са регламентирани в оперативното ръководство и максималният срок, в който
договарящият орган следва да се произнесе по исканото изменение е 30 календарни дни или
един месец.
Водещ: по договорите, които вече са подписани, тези 21 договора, дали вече някой е
пристъпвал към промяна на договора или още е твърде рано, като етап на изпълнение?
Миглена Добрева: Има постъпили искания за изменение и те са в тясна връзка с изпълнението
на проектите. Те са свързани и със смяна на персонала, който е бил упоменат в проекта, във
връзка с извършването на научноизследователска или развойна дейност.
Водещ: И още за процедурата „Подкрепа за научноизследователска дейност на българските
предприятия” ще чуем от главния експерт Розалия Иванова. Какви са процедурите за избор на
изпълнител?
Розалия Иванова: Процедурите за избор на изпълнител са заложени в закона за
обществените поръчки и в Постановление на Министерския съвет, което е №55 от 12 март
2007. В зависимост от това дали бенефициентите са възложители по закона за обществените
поръчки или пък не, те трябва да следват съответната процедура. Голяма част от нашите
възложители не се явяват възложители по ЗОП и затова спазват реда на постановлението,
което вече споменах. По постановлението процедурите, които са заложени в него за спазване
при избор на изпълнител, са открит избор, договаряне с публикуване на пояснителен документ
и съответно договаряне без публикуване на пояснителен документ. При определянето на
процедурите следва бенефициентите да спазват стриктно праговете, които са заложени в него
за конкретния вид процедура. Освен тези процедури, като начин за избор на изпълнители, с
доставки и услуги с много по-ниски стойности, постановлението въвежда и опция за събиране
на не по-малко от три оферти за суми, които са, специално доставките и услугите, от 15 000 до
60 000 лева включително. Особеност, която има в нашата Оперативна програма, е, че
договорите за безвъзмездна финансова помощ и общите условия към тях въвеждат
задължения за бенефициентите за всички суми от 0 до 15 000 лева, които са за възлагане на
външни изпълнители, те да събират най-малко три оферти, които да имат техническо и
финансово предложение. Като по време на всяко едно обучение, както и в оперативните
ръководства за всяка една процедура, детайлно са представени видовете процедури, детайлно
са представени начините за избор на изпълнители, правилата, които следва да бъдат спазвани
от бенефициентите.
Водещ: какви са най-често допусканите грешки?
Розалия Иванова: Най-често допусканите грешки при избора на изпълнител основно могат да
бъдат разделени като залагане на дискриминационни изисквания към бъдещите кандидати и
грешки, които се допускат в методиката за оценка, когато бенефициентите залагат
икономически най-изгодната оферта, като критерий за оценка. В тази връзка ние сме изготвили
указания, които е необходимо бенефициентите да следват при изготвяне на документациите си
за процедурите за избор на изпълнител, които са публикувани на интернет страницата на
Оперативната програма. Отделно, по време на всяко обучение отделяме доста голямо
внимание на грешките, които всъщност ние сме събрали на база натрупания опит към
настоящия момент. За дискриминационните изисквания най-често срещаните грешки са
залагането на изисквания за завишен оборот от бъдещите кандидати или необосновано висок
брой изпълнени договори. Другите често, така, срещани грешки всъщност са свързани с
изисквания, които се слагат към бенефициентите за наличието на собствени или пък само на
наети бази или определен персонал. Почти всички бенефициенти избират опцията да преминат
през предварителен контрол на тръжните си документации и ние се опитваме да изчистим тези
дискриминационни изисквания. Относно, както вече споменах, другата група всъщност често
срещани грешки, свързани с методиките за оценка, където всъщност често се залагат доста
субективни критерии и могат да доведат до манипулация в оценката. Ние не допускаме, освен
субективните критерии, в ... да бъдат включвани и критерии за допустимост на кандидатите. В
указанията, които споменах, че са публикувани на интернет страницата, сме разработили
голяма част от грешките, които допускат бенефициентите, както и указания как те да бъдат
избягвани.
Водещ: На какъв етап от процедурата е добре бенефициентите да потърсят помощта на
Управляващия орган, за да са сигурни, че няма да допуснат някоя или друга от тези грешки?
Розалия Иванова: На всеки един етап, тъй като специално за процедурите те имат право да
поискат, както предварителен контрол, така и на самата тръжна документация. В последствие,
след като извършат оценката, могат да поискат предварителен контрол на оценителния си
доклад и след като съберат документите, които са свързани с подписването на договора им за
изпълнение, те могат да поискат да бъде извършена преддоговорна проверка. Разбира се, това
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е тяхно право, не е задължение. Единствено при събирането на три оферти, било то по реда на
постановлението или пък на основание сключения договор за безвъзмездна финансова помощ,
единственият одит-контрол, който ние осъществяваме е последващ, т. е. след сключен договор.
Водещ: В понеделник експертите от икономическото министерство ще проведат обучение по
процедурата „Технологични модернизации в малки и средни предприятия”, а във вторник – по
„Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.
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Дата: 16.11.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 11
Брой думи: 1436
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на МИЕТ и радио Фокус
Водещ: Здравейте. По радио Фокус започва предаването Пари за вашия бизнес. аз съм
Маргарита Колева, на тонрежисьорския пулт е Биляна Харизанова. Днес ще ви срещнем с
някои от бенефициентите, реализиращи проекти по ОП Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика, за да научим повече за пътя им от подготовката на проектите до
одобряването им и тяхната реализация. Ще разговаряме със Светослав Атов, управител на
мебелна фабрика Импресия, която се намира в Провадия, спечелила проект по схемата
„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и представяне на
иновативни услуги”. Наш събеседник ще бъде и Росен Кулелиев, управител на фирма „Пътища
и мостове Про” със седалище във Варна, също спечелили проект по тази схема на
оперативната програма.
В следващите минути ви срещаме със Светослав Атов, управител на мебелна фабрика
Импресия 99, която работи по проект на ОП Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика по схемата „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и представяне на иновативни услуги”. Ето какво ни разказа той за проекта си.

Водещ: Здравейте. По радио Фокус започва предаването Пари за вашия бизнес. аз съм
Маргарита Колева, на тонрежисьорския пулт е Биляна Харизанова. Днес ще ви срещнем с
някои
от
бенефициентите,
реализиращи
проекти
по
ОП
Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика, за да научим повече за пътя им от
подготовката на проектите до одобряването им и тяхната реализация. Ще разговаряме със
Светослав Атов, управител на мебелна фабрика Импресия, която се намира в Провадия,
спечелила проект по схемата „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и представяне на иновативни услуги”. Наш събеседник ще бъде и Росен
Кулелиев, управител на фирма „Пътища и мостове Про” със седалище във Варна, също
спечелили проект по тази схема на оперативната програма.
В следващите минути ви срещаме със Светослав Атов, управител на мебелна фабрика
Импресия 99, която работи по проект на ОП Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика по схемата „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и представяне на иновативни услуги”. Ето какво ни разказа той за проекта си.
Светослав Атов: Реално проектът в момента се изпълнява, като срокът на изпълнение за
приключване на проекта е 30 декември тази година. Практически имаме регистриран особен
модел там в патентно ведомство на едно съоръжение детско за площадки за игра. Това е част
от нашата производствена линия. Ние произвеждаме съоръжения за детски площадки. И на
база на това съоръжение, което ние сме регистрирали кандидатствахме в ОП
Конкурентоспособност за иновативни продукти. Като основната цел на проекта беше
оборудване с машини, съвременни, на база на които да може да се произвежда това
съоръжение и съответно и други такива с високо качество и висока стойност, висок дизайн. В
този смисъл миналата година в, мисля втора стъпка беше, кандидатствахме с проект, който
проект беше одобрен и пристъпихме към изпълнение на самия проект с процедура с открит
избор, така както са изискванията на програмата и 55-то постановление. Към момента ние сме
получили част от машините от оборудването, които все още не са въведени в експлоатация,
защото липсват една част, които тук в края на този или началото на декември ще получим. И
след като бъдат, така, въведени в действия ние ще можем да пристъпим към реалното
изпълнение на производството на този продукт и съответно и на други подобни.
Репортер: Как научихте за оперативната програма? И имаше ли нещо, което ви затрудни при
подготовката на документите или в хода на изпълнение на проекта?
Светослав Атов: На практика в един период от време – в началото на миналата година аз се
заинтересовах към момента какви оперативни програми има, какви са отворени, по кои може да
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се кандидатства. Като се спряхме на този вариант с иновативен продукт, защото е малко поспецифично. Ние имаме сравнително, така, някакъв опит, защото сме реализирали един проект
по програма САПАРД, който включваше изграждане на цех за мебели, включително и
оборудвани, строителство и оборудване. След това във времето, така, общо взето преди
кризата бяхме подготвили проект по Конкурентоспособност за екологично ... Но по него
кандидатствахме, но не бяхме одобрени. След това като, така, се промениха икономическите
условия за такива производствени структури като нашата, за известно време задържахме
нашия интерес към това. Но от година-две при нас има, така, определено добро развитие в
посока разширяване на производствена дейност, производствена гама и затова миналата
година решихме да кандидатстваме с оглед на това да излезем на едно по-така
високотехнологично равнище. Защото в крайна сметка пазарът си иска своето – иска си
качествени, така, уникални продукти.
Репортер: Бихте ли препоръчали, препоръчвате ли на колеги да кандидатстват по схеми на
оперативната програма?
Светослав Атов: Ами, аз мисля, че това е не само тази оперативна програма, въобще всички
програми от този характер са една много добра възможност за българските производители,
имам предвид и това, което вече сме реализирали, както казах, по програма САПАРД и това,
което е в момента. На практика, ние практически с нашите икономически и финансови
възможности трудно бихме могли сами да реализираме такъв проект, без помощта на програми
от този характер. И това е така един много добър шанс за, все пак съфинансирането е доста
голям процент. Дава възможност не толкова, нали най-грубо казано да усвояваме някакви пари,
а по-скоро да постигнем някакви реални практически и производствени резултати и да
постигнем едни добри позиции на пазара – било то в България или в чужбина.
Водещ: Светослав Атов, управител на управител на Импресия 99, едно от предприятията
бенефициенти по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика .
В предаването „Пари за вашия бизнес” днес ви срещаме с още един от бенефициентите,
спечелили проект по схемата „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и представяне на иновативни услуги” на ОП Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика. Това е фирмата Пътища и мостове Про със
седалища във Варна. За проекта научаваме повече от управителя на фирмата Росен Кулелиев.
Росен Кулелиев: На база на изследвания от служители на фирмата успяхме и получихме един
продукт – паста за запълване на фуги, която бе представена и на пловдивския панаир. Там
бяхме удостоени със златен медал. Във връзка с производството на този продукт
кандидатствахме по програма „Конкурентоспособност“ за оборудване, което да ни помогне
този продукт да го реализираме в производство. Бяхме одобрени и получихме оборудването.
Репортер: Как научихте за оперативната програма и как всъщност се решихте да
кандидатствате по нея?
Росен Кулелиев: Ами, значи, в пресата достатъчно информация се получи за такъв род
участия в програми, които частично се финансират от програма Конкурентоспособност.
Решихме и благодарение на това наше решение сега вече имаме оборудването, което ни е
необходимо.
Репортер: А беше ли ви трудно при подготовката на документите за кандидатстване и вече в
хода на реализацията на самия проект?
Росен Кулелиев: На практика ние ползваме услугите на фирма, която ни помогна при
подготовката на документите, тъй като нашите служители са технически компетентни, но за
участие в програмата се искат и допълнителни знания, които ние решихме да ползваме
услугите на фирма-консултант.
Репортер: Каква е вашата равносметка като управител? Този проект какво промени за вашата
фирма – стана ли тя по-конкурентоспособна?
Росен Кулелиев: Ами, вижте, действително тази програма дава възможност, тъй като при
нивото на цените в България много трудно отделяме големи, достатъчно средства за технично
обновление и тази програма, според мен, е много навременна и подходяща и полезна за
нашите фирми, българските.
Репортер: Преди изпълнявали ли сте схеми по оперативната програма или един проект
имате само?
Росен Кулелиев: Преди кандидатствахме, но за съжаление не успяхме да спечелим. Бяхме в
... и не можахме да се класираме за финансиране.
Репортер: А планирате ли в бъдеще отново да се кандидатирате за спечелване на проект?
Росен Кулелиев: Ами, планираме, въпреки че сегашното състояние на икономическа криза
трудно поемаме частта, защото при нас, нашият род строителство инвестициите са доста
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големи, техниката е много скъпа. Трябва много внимателно да пристъпваме, тъй като
самофинансирането, особено първоначалният момент, когато се финансира цялостно проекта,
е така доста трудно и затова, така, пристъпваме при сигурна възможност за финансиране на
този род участия за финансиране на капитални вложения.
Репортер: Предполагам, че с ваши колеги от сферата, в която работите сте коментирали
проектите по оперативната програма. В тези разговори препоръчвате ли и на други да
кандидатстват също по схеми на оперативната програма Конкурентоспособност?
Росен Кулелиев: Да, ние между колегията обменяме информация и така има нагласа сред
колегите за участие в подобен род програми. Ние също, пак казвам, считаме, че участие е
полезно за фирмата и ще се надяваме да можем отново да участваме, да спечелим някой
проект, който е необходим за това фирмата да бъде на конкурентно ниво при този вид
производство.
Репортер: Целта на програмата е да направи българските фирми и предприятия поконкурентоспособни. Да погледнем обаче и върху социалния елемент. Реализацията на този
проект даде ли ви възможност да разкриете нови работни места?
Росен Кулелиев: Да. И освен, че разкрихме нови места, покрай едно такова производство се
развиват и други направления. Така че действително специално в конкретния случай открихме
седем работни места допълнително, и то на квалифицирани хора, които, така, създадохме
поминък.
Водещ: Росен Кулелиев, управител на варненската фирма Пътища и мостове Про,
реализираща проект по програма Конкурентоспособност. Срещите с бенефициентите ще
продължим и в следващите издания на предаването. Така опитът, който те имат в процеса на
подготовката, представянето и реализацията на проектите по оперативната програма ще
може да бъдат полезен и за тези, които все още не са се решили да кандидатстват, както и за
тези, които кандидатстват, но имат въпроси, чийто отговори все още търсят. Въпроси, свързани
с оперативната програма може да задавате и на редакционния ни телефон – 0882 802 802
или на имейла ни radiofocus@focus-news.net, а ние ще потърсим отговорите от експертите. Така
се разделяме днес. Следващият брой на предаването „Пари за вашия бизнес” е след седмица,
отново в петък, след новините в 10 часа.
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Заглавие: Бюджетът може да спасява европроекти
Подзаглавие:
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Текст: Оперативната програма "Транспорт" вероятно ще има 400 млн. лв. разходи в повече
Част от парите по европроекти вероятно ще трябва да бъде платена от държавния бюджет.
Това стана ясно на заседание в София с участието на експерти от Брюксел, на което беше
отчетено как се изпълняват европрограмите.
Заявка за такова плащане направи вчера министърът на транспорта Ивайло Московски, който
отговаря за оперативната програма "Транспорт". Причината е, че по нея има проекти за 400
млн. лв. над определения предварително бюджет.
Наддоговарянето е направено като застраховка, ако не успеем да усвоим парите по
първоначално предвидените проекти. "Ако изпълнението на програмата продължи така,
вероятно ще стигнем до допълнителна помощ от бюджета", каза Московски.
Целият ресурс за жп, пътна и пристанищна инфраструктура е около 3,92 млрд. лв. Заради
провалени договори или спестени пари в програмата допълнително бяха включени проекти
като част от разширението на метрото в София и ремонта на жп гарите в София, Бургас и
Пазарджик.
"Транспорт" може да не е единствената програма, по която да. се наложи помощ от бюджета,
стана ясно при отчитането и на останалите европрограми. Сумата за околна среда например
вече е надвишена с около 1 млрд. лв. Засега няма опасност те да дойдат в повече, тъй като
много от първоначалните проекти по "Околна среда" са рискови заради забавяне. По усвояване
програмата е на последно място с по-малко от 16% плащания от общо 3,52 млрд. лв. Договори
за около 120 млн. лв. над бюджета ще бъдат подписани и по програмата за бизнеса
"Конкурентоспособност".
Представителите на ЕК, които участваха на заседанието, увериха, че тази година няма
опасност от загуба на средства. Това не се отнася за Програмата за развитие на селските
райони и "Рибарство", които не бяха обсъждани.
Министърът по евросредствата Томислав Дончев заяви, че едва ли ще бъде постигната
оптимистичната му прогноза до края на годината да усвоим 39% от парите по програмите.
Очаква се до края на годината да стигнем 35% от общо 15,6 млрд. лв. Дончев не се ангажира
дали България ще получи всички заложени в бюджета 3,8 млрд. лв. приходи от ЕС.
Представителите на ЕК предупредиха, че повече хора трябва да бъдат обучавани по програма
"Развитие на човешките ресурси". Към момента тя е обхванала 10% от работоспособното
население.
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Регионални печатни медии
Дата: 15.11.2012
Източник: в. Черноморски фар, Бургас
Страница: 8
Брой думи: 174
Резюме: Кой ще строи новия бизнесинкубатор на улица "Александър Батенберг" ще стане ясно
до дни. В момента тече процедурата по избор на фирма. Сградата в близкото минало бе детска
градина и има богата история, строена е през 1925 година, паметник на културата и е образец
на тогавашната архитектура и строителство.
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Заглавие: Избират кой да строи бизнесинкубатора на "Батенберг"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кой ще строи новия бизнесинкубатор на улица "Александър Батенберг" ще стане ясно
до дни. В момента тече процедурата по избор на фирма. Сградата в близкото минало бе детска
градина и има богата история, строена е през 1925 година, паметник на културата и е образец
на тогавашната архитектура и строителство.
Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект "Създаване и развитие на
Бизнесинкубатор -Бургас" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез
"Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България.
Бенефициент е Гражданско дружество "Бизнесинкубатор Бургас", което е учредено съвместно
от Община Бургас и Областна администрация- Бургас. Община Бургас спечели този проект с
активното съдействие на Областна администрация, която й прехвърли правото на
стопанисване върху сградата. Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор
за малки и средни фирми. Освен ремонт на сградата ще бъде закупено офис и специализирано
оборудване. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната
помощ е 1 188 560. 31 лв.
15.11.2012
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Дата: 15.11.2012
Източник: Форум Север, Русе
Страница: 19
Брой думи: 187
Резюме: Акцент на информационната среща в Гулянци бяха отворените процедури по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", насочени към работодатели и
безработни. Експерти на Областния информационен център - Плевен представиха мерките за
борба с младежката безработица, заложени в проекта. Интерес към темата проявиха
служители от общинската администрация, кметове на кметства, работодатели, представители
на граждански организации, граждани и млади хора, кои-
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Заглавие: Младежката безработица дискутираха в община Гулянци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Акцент на информационната среща в Гулянци бяха отворените процедури по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", насочени към работодатели и
безработни. Експерти на Областния информационен център - Плевен представиха мерките за
борба с младежката безработица, заложени в проекта. Интерес към темата проявиха
служители от общинската администрация, кметове на кметства, работодатели, представители
на граждански организации, граждани и млади хора, които в момента са без работа.
Те бяха запознати и с актуалните процедури по Оперативните програми "Административен
капацитет" и "Конкурентоспособност", както и с Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Най-много въпроси предизвикаха схемите "Ново работно място" и "Без
граници", а така също и възможностите за повишаване на знанията и ученията по проект "Аз
мога повече".
До края на 2012-а плевенският ОИЦ ще проведе още три такива срещи в общини на
територията на област Плевен, на които ще продължи да популяризиране Кохезионната
политика на ЕС в България, съобщи Иваничка Мусова, експерт по "Комуникация и информация"
на институцията. Тя припомни, че 28-те такива центрове в страната са създадени именно с
такава цел и с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
15.11.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Заглавие: Отличници сте във фискалната дисциплина, но растежът е слаб
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Искаме европейските пари да стигнат до всеки българин България е добър пример за
спазването на стриктна бюджетна политика, но възстановяването на икономиката върви побавно от очакваното. Това заяви Реналдо Мандметс, началник на отдел България в Генерална
дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия. Според него, за да се
почувства максимално ефектът от членството на страната ни в Европейския съюз,
икономическият растеж трябва да бъде 5.5% годишно.
В същото време за третото тримесечие на 2012 г. икономиката е нараснала едва с 0.5% на
годишна база, съобщи НСИ в четвъртък. В бюджет 2013 пък заложеният растеж е 1.9%, а
реално очакваният – далеч по-нисък.
За 2011 г. икономическият ръст на страната е 1.7%, по данни на НСИ. Две трети от него се
дължи на еврофондовете, каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев, позовавайки
се на математическия модел “СИБИЛА “, който мери макроикономическия ефект върху
икономиката от използването на евросредствата.
“Добре е, че средствата от европейския социален фонд са достигнали до всеки десети
българин, но това не е достатъчно. Искам средствата да достигнат до всеки един българин,
дори и повече”, заяви Филип Хат, началник на отдел “Румъния, България, Малта“ в Генерална
дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Еврокомисията. Той
отбеляза, че за да настигнем развитите страни в ЕС, е необходимо удвояване на темпото, а
това става с обучение на кадрите и внедряване на нови технологии.
“Ако в момента производителността на труда в България е 1, то в развитите страни членки тя е
2. Това означава, че гражданите на други страни членки произвеждат два пъти повече спрямо
българите и следователно харчат два пъти повече от тях. За да се промени това, е нужно
България да има добре обучени работници и ефективни машини”, обясни Хат.
Риск от загуба на средства през 2013 г.
Няма риск за България от загуба на средства през 2012 г., но той остава за 2013 г., каза
Реналдо Мандметс. По думите му за тази година страната ни е направила достатъчно
плащания по правилото n+2 и дори сме преизпълнили нормата. (Правилото означава, че за
всяка година страната е заявила лимит от европейски средства, които ще усвои).
В момента България очаква Европейската комисия да й възстанови плащания за 400 млн. евро.
Мандметс увери, че тези пари ще бъдат възстановени на страната ни до края на годината,
въпреки дупката от близо 9 млрд. евро в бюджета на ЕС.
В двата фонда, за които отговарям – за регионално развитие и кохезионния - пари има за
подадените искания за плащания до октомври, каза Мандметс. “Няма да има проблем за
България”, допълни той без да се ангажира с исканията, които ще бъдат подадени през
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Резюме: Искаме европейските пари да стигнат до всеки българин
България е добър пример за спазването на стриктна бюджетна политика, но възстановяването
на икономиката върви по-бавно от очакваното. Това заяви Реналдо Мандметс, началник на
отдел България в Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската
комисия. Според него, за да се почувства максимално ефектът от членството на страната ни в
Европейския съюз, икономическият растеж трябва да бъде 5.5% годишно.
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ноември. По думите на министъра на еврофондовете Томислав Дончев България ще внесе още
един сертификат за 120 – 130 млн. евро.
Безспорно недостигът на средства в европейския бюджет оказва натиск върху българския.
Причината е, че с пари от националния бюджет се плаща строителството на големите
инфраструктурни проекти, докато Брюксел ни възстанови парите. Ако кризата с европейския
бюджет продължи, това може да удари гордостта на премиера Бойко Борисов – магистралите и
метрото.
“Рисковете България да загуби евросредства през 2013 г. обаче остават. Причините са
известни, хубавото е, че се взимат мерки”, каза Мандметс. По думите му всичко ще зависи от
това как ще приключат търговете. Заради непрекъснатите обжалвания и забавянето на
проектите от страна на общините в най-тежка ситуация е оперативна програма “Околна среда”.
“Регионално развитие” също изпитва затруднения поради същия проблем, като рискови са
проекти за около 1 млрд. лева.
Програмата за бизнеса остава рискова
Програмата за бизнеса “Конкурентоспособност” също остава рискова заради проблема със
съфинансирането на проектите от страна на банките. Поради тази причина много безвъзмездни
плащания бяха отменени, посочи Мандметс.
С промяна на правилата за отпускане на средства от гаранционния фонд по “Джереми” този
проблем вече е преодолян, заяви Кирил Гератлиев, директор на управляващия орган на
програма “Конкурентоспособност”. По думите му през 2010 и 2011 г. около една пета от
договорите за модернизиране на малките и средните предприятия са били прекратени поради
невъзможност да осигурят съфинансирането на проектите. През тази година този проблем е
решен с правото банките да отпускат кредити за оборотни средства по “Джереми”, посочи
Гератлиев. Той допълни, че вече са дадени над 400 такива заема.
Без политически турболенции в администрацията
Представителите на Брюксел посочиха, че искат силна и устойчива администрация, която да не
се променя след идването на поредното правителство на власт. Това, което върви добре, не
трябва да се променя, каза Мандметс. Искаме да има последователност в системата, повече
обучения за модернизация на администрацията, каза Филип Хат. “Това е много важно и
абсолютно необходимо, за да вървите напред”, допълни той.
Около 1500 чиновници управляват системата по усвояването на 15.6 млрд. лв. безвъзмездна
помощ от Европа. Надяваме се създадената система да е устойчива, със силни имунни сили и
независима от политическите турболенции”, каза министърът по еврофондовете Томислав
Дончев.
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Дата: 16.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12423975
Брой думи: 239
Резюме: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай
по време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
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Заглавие: 150 китайски компании се интересуват от България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай по
време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
Участие във форума са заявили над 150 китайски представители на бизнеса и държавата. Това
научи БТА от Росен Иванов, управител на консорциум “Инвестирай в България“, изпълнител по
проекта на БАИ “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, финансиран по
оперативна програма “Конкурентоспособност“.
Центърът ще е в подкрепа на бизнеса от двете държави и се осъществява по инициатива на
деловите среди на България и Китай.
По данни на БАИ от 1996 г. до 2011 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции у нас от
Китай е на обща стойност 58 млн. евро, като само за 2011 г. те са 40,6 млн.евро.
През периода януари-октомври 2012 г. има ръст на китайските инвестиции в България, но Китай
остава извън Топ 30 на инвеститорите в страната.
Основните сектори, в които има китайски инвестиции в България, са възобновяема енергия - 5,6
млн. евро, търговия на едро - 5,6 млн. евро, недвижими имоти - 2 млн. евро, компютърни
технологии - 1,4 млн.евро, радио и телевизионно производство - 0,5 млн. евро, производство на
домакински уреди - 0,4 млн. евро.
Инвестициите в сектори, които не са класифицирани от агенцията, възлизат на 42,5 млн. евро.
Към момента Китай се нарежда на четвърто място в света по брой на изходящи туристи, като за
2011 г. около 77 млн. китайски туристи са пътували в чужбина.
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инвестиции/БАИ/.
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Заглавие: 150 китайски компании се интересуват от България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай по
време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
Участие във форума са заявили над 150 китайски представители на бизнеса и държавата. Това
научи БТА от Росен Иванов, управител на консорциум "Инвестирай в България", изпълнител по
проекта на БАИ "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
Центърът ще е в подкрепа на бизнеса от двете държави и се осъществява по инициатива на
деловите среди на България и Китай.
По данни на БАИ от 1996 г. до 2011 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции у нас от
Китай е на обща стойност 58 млн. евро, като само за 2011 г. те са 40,6 млн.евро.
През периода януари-октомври 2012 г. има ръст на китайските инвестиции в България, но Китай
остава извън Топ 30 на инвеститорите в страната.
Основните сектори, в които има китайски инвестиции в България, са възобновяема енергия - 5,6
млн. евро, търговия на едро - 5,6 млн. евро, недвижими имоти - 2 млн. евро, компютърни
технологии - 1,4 млн.евро, радио и телевизионно производство - 0,5 млн. евро, производство на
домакински уреди - 0,4 млн. евро.
Инвестициите в сектори, които не са класифицирани от агенцията, възлизат на 42,5 млн. евро.
Към момента Китай се нарежда на четвърто място в света по брой на изходящи туристи, като за
2011 г. около 77 млн. китайски туристи са пътували в чужбина.
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Заглавие: 150 китайски компании се интересуват от България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Източник: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в
Шанхай по време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
Участие във форума са заявили над 150 китайски представители на бизнеса и държавата. Това
научи БТА от Росен Иванов, управител на консорциум "Инвестирай в България", изпълнител по
проекта на БАИ "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
Центърът ще е в подкрепа на бизнеса от двете държави и се осъществява по инициатива на
деловите среди на България и Китай.
По данни на БАИ от 1996 г. до 2011 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции у нас от
Китай е на обща стойност 58 млн. евро, като само за 2011 г. те са 40,6 млн.евро.
През периода януари-октомври 2012 г. има ръст на китайските инвестиции в България, но Китай
остава извън Топ 30 на инвеститорите в страната.
Основните сектори, в които има китайски инвестиции в България, са възобновяема енергия - 5,6
млн. евро, търговия на едро - 5,6 млн. евро, недвижими имоти - 2 млн. евро, компютърни
технологии - 1,4 млн.евро, радио и телевизионно производство - 0,5 млн. евро, производство на
домакински уреди - 0,4 млн. евро.
Инвестициите в сектори, които не са класифицирани от агенцията, възлизат на 42,5 млн. евро.
Към момента Китай се нарежда на четвърто място в света по брой на изходящи туристи, като за
2011 г. около 77 млн. китайски туристи са пътували в чужбина.
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Заглавие: Над 150 китайски представители на бизнеса и държавата са заявили желание
за участие във форума "Инвестирай в България" в Шанхай
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай по
време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/. Участие във форума са заявили над 150 китайски представители на
бизнеса и държавата. Това научи БТА от Росен Иванов, управител на консорциум "Инвестирай
в България", изпълнител по проекта на БАИ "Популяризиране на предимствата за инвестиране
в България", финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
Центърът ще е в подкрепа на бизнеса от двете държави и се осъществява по инициатива на
деловите среди на България и Китай.
"ИНВЕСТИРАЙ В БЪЛГАРИЯ"
Откриването на новото делово средище ще е в рамките на форума "Инвестирайте в България",
на който ще бъдат представени възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции в
секторите транспортно оборудване и машиностроене, електроника и електронно оборудване,
химическа промишленост и логистика. Предвижда се страната ни да представи също и големи
инфраструктурни и икономически проекти. Очаква се форумът "Инвестирай в България" да
бъде открит от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който ще
направи презентация за предимствата на България като перспективна дестинация за
китайските инвестиции в Европа, съобщиха за БТА от министерството. За участие са поканени
представители на българските и китайските правителствени и делови среди. Водещи китайски
инвеститори в България ще запознаят участниците с опита си в общуването с българската
администрация и ще представят дейността си. В рамките на форума се предвижда министър
Добрев да има срещи с ръководствата на китайски фирми, които проявяват интерес за
инвестиране в България. Министърът ще има и официални разговори в кметството на Шанхай,
в Комисията по търговия на Шанхай и с ръководствата на департаментите по търговия на
китайските провинции Джъдзян и Дзянсу, с които МИЕТ има подписани меморандуми за
икономическо сътрудничество. Планира се на срещата на министър Добрев в Комисията по
търговия на Шанхай да бъде подписан Меморандум за разбирателство за икономическо
сътрудничество между МИЕТ и Комисията по търговия на Шанхай. Документът предвижда поактивни връзки между двете институции при организиране на промоционални прояви за
насърчаване на взаимните инвестиции - семинари, делови срещи, бизнес мисии,
инвестиционни панаири и изложения и др.; насърчаване на взаимните инвестиционни дейности
чрез обмен на информация за специализираните мерки и наредби, за създаване на съвместни
индустриални проекти и учредяване на смесени предприятия. Двете институции ще работят за
разширяване на контактите между бизнес средите в България и Шанхай и ще насърчават
фирми да участват в търговски панаири и изложения. Ще оказват също съдействие на
компании от Шанхай да инвестират в българските индустриални зони. Изпълнителният
директор на БАИ Борислав Стефанов ще запознае участниците във форума в Шанхай с
инвестиционния климат в страната и новите законодателни промени в подкрепа на
инвестициите у нас. Ще бъдат представени също и дейността на
"Национална компания индустриални зони" и възможностите за инвестиции в района на
Пловдив. В състава на българската делегация са също и Менда Стоянова - заместникпредседател на българския парламент и председател на Комисията по бюджет и финанси,
както и съветникът на президента по икономика и иновации Евгени Ангелов. На 19 ноември
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Резюме: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай
по време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
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министър Делян Добрев ще посети Пекин, съобщиха за БТА от икономическото министерство.
Очаква се в Министерството на търговията на Китай да бъде подписан Меморандум за
разбирателство за сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите между БАИ и
Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията на Китай. В
програмата на министъра са предвидени също и срещи с представители на китайски компании
с интерес към инвестиции в България. Ще бъде организирана и среща на министър Добрев с
водещи китайски туроператори и туристически агенции.
ЗАЩО КИТАЙ?
Китай е в момента втората икономика в света и постоянно увеличава износа си на преки
чуждестранни инвестиции, коментираха за БТА от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Като се има предвид огромният потенциал на китайската икономика,
усилията на България са насочени към привличане на сериозни китайски инвестиции в
България в секторите: електроника и електротехника; машиностроене; автомобилостроене;
транспорт и логистика; информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси; земеделие
и хранително-преработвателна промишленост; химическа и фармацевтична индустрия. По
данни на БАИ от 1996 г. до 2011 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции у нас от Китай е
на обща стойност 58 млн. евро, като само за 2011 г. те са 40,6 млн.евро. През периода януариоктомври 2012 г. китайските инвестиции в България са 12 млн. евро. Китай е извън Топ 30 инвеститори в България. Основните сектори, в които има китайски инвестиции в България, са
възобновяема енергия - 5,6 млн. евро, търговия на едро - 5,6 млн. евро, недвижими имоти - 2
млн. евро, компютърни технологии - 1,4 млн.евро, радио и телевизионно производство - 0,5
млн. евро, производство на домакински уреди - 0,4 млн. евро. Инвестициите в сектори, които не
са класифицирани от агенцията, възлизат на 42,5 млн. евро. Към момента Китай се нарежда на
четвърто място в света по брой на изходящи туристи, като за 2011 г. около 77 млн. китайски
туристи са пътували в чужбина. Според данните на Световната организация по туризъм към
ООН общият брой на туристите от Китай се очаква да достигне 100 млн. души през 2020 г.
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Резюме: Представители на професионалните гимназии, техникуми и училища в Пловдив и
областта ще се срещнат с бизнесмени и потенциални работодатели на специализиран
информационен семинар "ДА създаваме заедно", организиран от Областен информационен
център - Пловдив. Информационното събитие ще се проведе в понеделник - 19 ноември от
10:30 часа, в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив, която се намира на 12-ия етаж в сградата
на бившия Партиен дом, на пл. "Централен" №1.
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Заглавие: ОИЦ Пловдив среща бизнеса с професионалните гимназии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на професионалните гимназии, техникуми и училища в Пловдив и
областта ще се срещнат с бизнесмени и потенциални работодатели на специализиран
информационен семинар "ДА създаваме заедно", организиран от Областен информационен
център - Пловдив. Информационното събитие ще се проведе в понеделник - 19 ноември от
10:30 часа, в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив, която се намира на 12-ия етаж в сградата
на бившия Партиен дом, на пл. "Централен" №1.
Фокусът на форума ще бъде насочен към представяне на две отворени схеми по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" - "Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели" и "Ученически и студентски практики", Компонент 1
- ,,Ученически практики".
В рамките на информационното събитие ще бъде предоставена информация за следващия
програмен период 2014 - 2020 година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна
политика и оперативните програми в България. Ще бъде споделен опит от добри практики и
"научени уроци" по проекти, финансирани по оперативни програми.
След семинара, в индивидуални срещи на експерти от ОИЦ - Пловдив с бизнеса, ще бъде
дадена информация за възможностите по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика", по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013.
С тези информационни семинари Областен информационен център - Пловдив работи по
втория информационен цикъл събития, които ще проведе до края на тази календарна година на
територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр.Пловдив".
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по време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
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Заглавие: 150 китайски компании се интересуват от България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български център за инвестиции и туризъм ще бъде открит на 20 ноември в Шанхай по
време на специално организиран инвестиционен форум от Българска агенция за
инвестиции/БАИ/.
Участие във форума са заявили над 150 китайски представители на бизнеса и държавата. Това
научи БТА от Росен Иванов, управител на консорциум "Инвестирай в България", изпълнител по
проекта на БАИ "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
Центърът ще е в подкрепа на бизнеса от двете държави и се осъществява по инициатива на
деловите среди на България и Китай.
По данни на БАИ от 1996 г. до 2011 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции у нас от
Китай е на обща стойност 58 млн. евро, като само за 2011 г. те са 40,6 млн.евро.
През периода януари-октомври 2012 г. има ръст на китайските инвестиции в България, но Китай
остава извън Топ 30 на инвеститорите в страната.
Основните сектори, в които има китайски инвестиции в България, са възобновяема енергия - 5,6
млн. евро, търговия на едро - 5,6 млн. евро, недвижими имоти - 2 млн. евро, компютърни
технологии - 1,4 млн.евро, радио и телевизионно производство - 0,5 млн. евро, производство на
домакински уреди - 0,4 млн. евро.
Инвестициите в сектори, които не са класифицирани от агенцията, възлизат на 42,5 млн. евро.
Към момента Китай се нарежда на четвърто място в света по брой на изходящи туристи, като за
2011 г. около 77 млн. китайски туристи са пътували в чужбина.
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Заглавие: Звезди в очите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Знаеш ли, моето момче, че един ден слънцето ще избухне?", попитал преди доста
време един дядо внука си някъде из полето в Пловдивско, докато подвиквал на овцете.
Георги казва, че точно тоя въпрос го подпалил по небето, звездите и планетите. Следват
детските енциклопедии, олимпиади, Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Георги Латев днес е докторант по астрономия към едноименния институт на БАН, изучава
близки и далечни звезди по снимки от Обсерваторията в Рожен. 26-годишен, още следва
детската си мечта и е съвсем убеден, че ще остане да прави изследвания в България.
Срещаме се с него, защото се чудим какви са тия хора, които изучават звездите в България и
всяка година се разправят за едни никакви пари с вицепремиера Дянков.
Работното му място се намира в научния комплекс на БАН почти в началото на София. Ако
влезете там, ще се изненадате - по нищо не личи, че тук се прави наука. Сиви, неприветливи
сгради. За да пият кафе, астрономите събират пари в касичка с тематичен надпис - "Фонд
Научни изследвания". Коридорчето до кабинета на Латев тъне в мрак - почти като в Космоса.
От столицата звездите трудно се виждат, но няколко пъти в месеца астрономите пътуват до
Обсерваторията в Рожен - на лов за обитатели на Космоса. Наблюдателната нощ продължава
около 14 часа, а през зимата дори повече.
Водещият телескоп, с който съоръжението разполага - двуметров рефлектор с оптическа
система Ричи-Кретиен-Куде, вече е от среден клас и е на 80- 85-о място в света. Далечината,
до която може да стигне, зависи от яркостта на обекта и проникващата способност.
"За да бъде покрито главното огледало на телескопа, са нужни около 40 000 човешки зеници.
Това значи, че 2 милиона пъти по-слаби звезди от тези, които се виждат с просто около, могат
да бъдат наблюдавани от телескопа на Рожен", обяснява Георги.
Това значи, че телескопът може да не забележи обекти на прага на Земята, които са много
малки и не излъчват достатъчно силна светлина.
Най-далечната звезда, която български астрономи са измервали, се намира на 9.6 милиарда
светлинни години разстояние, казва Георги, докато колегата му д-р Кирил Стоянов преглежда
разрез от снимка на звезда, подобна на компютърната томография в медицината.
За сравнение, най-далечния обект, който е възможно да се види въобще, е на 13.7 милиарда
светлинни години.
Най-успешната наука в България
Българската астрономия има успешна история и традиции, а Обсерваторията в Рожен се е
превърнала в нещо като национална гордост. "Ако ние изчезнем навън, няма кой да наследи
цялото това знание. Каузата трябва да е за България", убеден е Георги.
По външна оценка астрономията е водещата наука в страната ни, допълва Кирил Стоянов,
показвайки диаграма, изготвена от Научната фондация на САЩ, която докладва пред Сената
на всеки2 години как се развиват науките по света. Българската астрономия заема 37-о място
от 195 държави, включени в изследването.
"Горд съм за това, че българската астрономия е на много прилично ниво. Тя е първа от науките
в България, но през годините нивото спада, защото финансирането намалява, дори бих
нарекъл това зловредно. Интересът към точните науки, за съжаление, намалява като цяло, а
астрономията продължава да държи първенство", казва Георги.
Реалността
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Резюме: "Знаеш ли, моето момче, че един ден слънцето ще избухне?", попитал преди доста
време един дядо внука си някъде из полето в Пловдивско, докато подвиквал на овцете.
Георги казва, че точно тоя въпрос го подпалил по небето, звездите и планетите. Следват
детските енциклопедии, олимпиади, Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
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Основното притеснение на младите учени е телескопът в Рожен да не спира работа. "Ето защо
се съгласихме да си намалим заплатите - за да има за ток", казва Кирил. В противен случай
това би било удар както за апаратурата, така и за астрономията.
"Това означава, че ние няма да можем да следим историята на даден обект, не можем да
допълваме картината, а продължителността на наблюдението е водеща за добро научно
изследване. Иначе ще пишем популярни статии", казва Георги.
"Всеки месец се получават фотометрични точки на някоя звезда. Можем да си позволим лукса
да се спрат наблюденията за половин година - материал за обработка има достатъчно", казва
той.
Другият проблем идва от вредата, която ще бъде нанесена на големия телескоп, който работи
при постоянна температура от 17 градуса. Дори най-малката влага може да увреди финните му
компоненти.
През 1997 г. е правен опит телескопът на бъде спрян заради икономии, като се прави частична
консервация. Отстраняването на насените щети по техниката и пускането на телескопа в
експлоатация е излязло в пъти повече от спестените пари за ток, разказва Кирил.
Когато комплексът на звездобройците в Рожен е открит през 1981 г., е струвал 12 млн. долара колкото един самолет МиГ-21, включително с пътя и съпътстващата архитектура на
Обсерваторията. За сравнение, мемориалният комплекс на Бузлуджа струва 20 млн. лева.
Днес парите, от които Обсерваторията има нужда, за да продължи да работи, са 250 000 лева.
Издръжката за една година е 1 млн. лева.
Най-много средства не достигат за наблюдение, командировки и участие в международни
конференции, казва Ана Борисова, която има "удоволствието" да администрира проекти от
Фонд "Научни изследвания", с които астрономите могат да намерят допълнително
финансиране.
"Един учен не може да се изгради, когато е затворен в кабинета си и чете статии в интернет",
категорична е тя.
"Искаме да не ни се налага да правим футболни отбори, но диалогът е много труден", казва
Георги, който щеше да е ляв бек в отбора на "Роженските мечки". Кирил, централният
нападател, изтъква бюрократичните процедури, които отнемат огромна част от времето на
изследователите.
И въпреки тома младите учени не се отказват от науката. Георги се шегува, че астрономите
имат доста работа - все пак, едва 4% от Вселената са познати на човечеството. 23% са черна
материя, а останалото, съвсем мистериозно, но съществуващо, тъй като има гравитационно
поле, е т.нар. тъмна материя.
Защо са ни астрономи?
Опасността от закриване на Обсерваторията в Рожен моментално отекна в социалните мрежи.
Имаше и мнения, че трябва да бъде закрита, защото... нищо не произвежда.
"Все едно да закрием националния стадион по футбол. Астрономията е наука, която привлича
децата и тяхното любопитство, увлича ги по пътя на науката", казва Ана Борисова. Повечето й
колеги са превърнали детската си страст по Космоса в професия.
"Когато човек е притиснат от кризата, той не намира смисъл да се гледат звезди, струва му се,
че се прави едва ли не за кефа на едни петдесетина учени". Така Георги си обяснява
негативизма.
Пряка връзка с реалния живот не се вижда, а и навсякъде по света има хора, които не разбират
значението на тази наука. "Но ето, вижте календара - годината за нас е една обиколка на
Земята около Слънцето, това е най-елементарният пример", отговаря Георги.
Той разказва как преди години в Ню Йорк спрял токът, а мракът открил чудесна гледка към
Млечния път. Хората започнали да се обаждат, за да питат какво е това странно сияние и дали
не ни нападат извънземни.
Трябва ли да дръпнем шалтера, за да забележим, че има и звезди?
Ами парите от Фонда за иновации?
Не е ли странно, че астрономите се молят за някакви 250-270 000 лева, а към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма има Национален иновативен фонд, създаден по линия
на научноизследователската и развойна програма на ЕС - ЕВРОСТАРС.
Както се разбра преди няколко месеца, чрез реализацията на прословутия проект за т.нар. хайтек парк на 4-и километър, се слага ръка на парите за иновации. Вместо да се прави на
територията на БАН, където му е мястото, хай тек паркът ще се строи, за да се похарчат пари
от ОП "Конкурентоспособност"...
А във фонда се планира да постъпват парите, които бизнесмени ще дават за българско
гражданство - по 200 000 лева, за да се сдобият с паспорт, както стана ясно от приетия наскоро
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законопроект в парламента. Значи даренията за 5 паспорта могат да осигурят годишния
бюджет на обсерваторията в Рожен...
Загадки и отговори
Вселената е една голяма загадка, която тормози умовете още от дълбока древност. Днес сме
наясно, че тя се разширява с ускорение, че темпът на раждане на нови звезди е намалял с
30%, както и че Слънцето ни ще се превърне в бяло джудже.
Бъдещето Георги описва така: "Вселената отива към топлинна смърт и мрак. Ето защо не искам
да живея вечно".
Въпросът за извънземните го разсмива: "Сигурно някъде има живот. Няма как да няма, но не
знаем дали ще можем да установим контакт с тях. Все пак, би трябвало поне радиото да са
измислили".
Дали самите ние сме с извънземен произход – тук вече младият докторант има известни
резерви, тъй като в телата ни има тежки елементи, които не биха могли да възникнат
самостоятелно на Земята.
И той казва, че край на света няма да има, въпреки пророчествата на Нострадамус и майския
календар, всял масова истерия. "Това събитие се отлага за май догодина, когато край Земята
ще прелети голяма комета, а след това и за октомври, когато пак ще стане същото".
"Нямаме познания защо Вселената е устроена така, както е. Всичко, което знаем, е
благодарение на светлината. Без слънце няма живот", казва астрономът.
Научни статии
Изследванията на учените са публикувани като статии в специализирани списания. Системата
на НАСА обхваща всички публикации, които задължително са на английски език. Постоянно там
излиза информация за познати и непознати обекти на космическата карта.
Около 2 години средно отнема да се създаде и публикува една такава статия, която минава
през екип от рецензенти. "Можем да бъдем проверявани и не се страхуваме", добавя Георги.
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