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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.11.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 4 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 17.11.2012  
Източник: БНР  
Предаване: Събота 150  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 563  
 
 
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на МИЕТ и БНР – ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Следват минутите на рубриката на МИЕТ, в която се представя информация за 
успешно реализирани проекти, финансирани със средства на ОП Конкурентоспособност на ЕС. 
Репортерът Андрей Борисов разказва за реализирания първи проект на бизнесмена Сашко 
Маринов и намеренията му за работа по още два проекта, финансирани от програмата 
Конкурентоспособност.  
За ОП Конкурентоспособност бизнесменът Сашко Маринов научил от медиите. Решил да 
кандидатства със система за упралвение на качеството. Тогава бизнес партньорите на Маринов 
не изисквали от него да притежава сертификата за качество ISO. Той обаче решил, че такъв за 
в бъдеще ще му е необходим. Сертифицирането протече нормално, разказва Маринов, а 
ползите от него се оказали големи.  
Сашко Маринов: Мога да кажа, че се повиши качеството на продукцията като цяло. Също вече 
можем да гарантираме, че качеството на предлагания продукт, независимо от количеството и 
срока не търпи изменение. Също се постигна постоянно качество, което доведе до 
просперитета на фирмата.  
Всичко това води до удовлетвореност у клиентите ни, разказва Маринов.  
 
Текст: Тема: Съвместна рубрика на МИЕТ и БНР – ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Следват минутите на рубриката на МИЕТ, в която се представя информация за 
успешно реализирани проекти, финансирани със средства на ОП Конкурентоспособност на 
ЕС. Репортерът Андрей Борисов разказва за реализирания първи проект на бизнесмена Сашко 
Маринов и намеренията му за работа по още два проекта, финансирани от програмата 
Конкурентоспособност.  
За ОП Конкурентоспособност бизнесменът Сашко Маринов научил от медиите. Решил да 
кандидатства със система за управление на качеството. Тогава бизнес партньорите на Маринов 
не изисквали от него да притежава сертификата за качество ISO. Той обаче решил, че такъв за 
в бъдеще ще му е необходим. Сертифицирането протече нормално, разказва Маринов, а 
ползите от него се оказали големи.  
Сашко Маринов: Мога да кажа, че се повиши качеството на продукцията като цяло. Също вече 
можем да гарантираме, че качеството на предлагания продукт, независимо от количеството и 
срока не търпи изменение. Също се постигна постоянно качество, което доведе до 
просперитета на фирмата.  
Всичко това води до удовлетвореност у клиентите ни, разказва Маринов.  
Сашко Маринов: Задоволени са неговите изисквания относно качеството, срока на изработка и 
оттук вече наша полза е, че ставаме един желан партньор, тъй като основното, на което всеки 
един клиент набляга, това е качеството и съответно срока за изпълнение. Това ни дава 
възможност да водим едни по-спокойни преговори и оттук-нататък да развиваме фирмата като 
цяло. Определено ползата от проекта и от успешното внедряване на системата показа своите 
положителни страни. Ние имахме пресертифициране, тъй като на всеки три години, нали, се 
прави това пресертифициране, на което, ако нещата не са в ред, може да се отменя 
сертификата. Но при нас всичко премина нормално с малки забележки, които не са фатални. 
Успешно мина пресертифицирането и следващите три години ние продължаваме да 
поддържаме сертификата, който беше внедрен благодарение, нали така, възползвайки се от 
програмата за развитие на конкурентоспособността на българската икономика .  
При реализирането на проекта помощ оказала Агенцията за малките и средни предприятия.  
Сашко Маринов: И продължават да ни оказват помощ. Следващият проект, който в момента 
тече неговото изпълнение. Голяма благодарност, ако мога, от трибуната на БНР да изкажа на 
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хората, които ми помагаха, които винаги се отзоваваха на всяко едно наше питане. А те не бяха 
малко въпросите, защото материята е, така, нова за нас. Нямахме опит. Защото сме още в 
самото начало. И мога да кажа, благодарение и на тях реализирахме този проект и 
благодарение на тях реализираме и този в момента, който тече.  
Проектът, който в момента реализира фирмата на Сашко Маринов е за технологично 
модернизиране.  
Сашко Маринов: Имаме вече подписани договори за купуване на четири машини на стойност 
874 хил. лв. В момента са доставени две от машините, монтирани са, вече работят. Предстои 
монтажа на другите две, които идната седмица трябва да бъде доставена едната, и на 4 
декември другата.  
Репортер: Каква част от тези 874 хил. лв. се поемат от безвъзмездната помощ.  
Сашко Маринов: От министерството се поемат 60% от стойността.  
Репортер: Това и за първия проект ли се отнася?  
Сашко Маринов: Първият проект – 48% е поет от държавна помощ.  
Репортер: Първият проект на каква стойност е?  
Сашко Маринов: 24 540 лв.  
Репортер: Вие всъщност може ли да кандидатствате по трети проект?  
Сашко Маринов: В момента подготвяме документите за още един проект, свързан с 
подобряване безопасните условия на труд. Още не сме подали документите. Имаме виждания 
и за по-нататък следващите години да продължим да кандидатстваме и догодина, да 
реализираме този, който е започнат.  
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Дата: 17.11.2012  
Източник: тв. ТВ7  
Предаване: Уикенд с Миа Сантова  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1272  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проекти по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Нови машини за изработка на селскостопанско оборудване осигуряват високо качество 
и производителност на труда в русенското акционерно дружество Агроремпроект 98. 
Благодарение на успешно защитен проект по ОП Конкурентоспособност, фирмата може да се 
похвали с нови клиенти и повече поръчки. Дружеството, създадено през 1998 г., е своеобразен 
наследник на бившия институт за ремонт на селскостопанска техника. След като го 
приватизира, то наследява цялата документация и богатия опит на института в проектирането, 
разработката и производството на селскостопански машини.  
Огнян Везирски: Наследихме добър конструктивен и технологичен отдел, помогнаха за 
развитие на дружеството, създаване на нови машини и излизане със собствени марки на 
пазара. Дружеството произвежда предимно селскостопанска техника. Но дружеството наследи 
сравнително остаряло технологично оборудване.  
Ръководството разбира случайно от свои русенски колеги за възможностите, които дава ОП 
Конкурентоспособност. След анализ на производствения процес и на слабите звена, става 
ясно, че има нужда от ново оборудване.  
Огнян Везирски: Решихме да кандидатстваме, за да обновим машинния си парк. 
Консултантските фирми, към които се обърнахме за помощ просто отказаха, защото бяха 
останали 15-ина дни до финализиране на програмата и никой за този срок не смееше да се 
ангажира с конкретен резултат. Но понеже сме упорити, решихме сами да, попълнихме 
документите, сами се справихме, подадохме ги навреме и след това научихме, че сме 
одобрени.  
Основните машини, които са нужни за по-добрата работа на Агроремпроект 98 са свързани с 
дейностите по разкрой. На конкурса се явяват 11 фирми, от които е избрано най-доброто, и то 
предимно от български производители.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Водещ: Нови машини за изработка на селскостопанско оборудване осигуряват високо качество 
и производителност на труда в русенското акционерно дружество Агроремпроект 98. 
Благодарение на успешно защитен проект по ОП Конкурентоспособност, фирмата може да се 
похвали с нови клиенти и повече поръчки. Дружеството, създадено през 1998 г., е своеобразен 
наследник на бившия институт за ремонт на селскостопанска техника. След като го 
приватизира, то наследява цялата документация и богатия опит на института в проектирането, 
разработката и производството на селскостопански машини.  
Огнян Везирски: Наследихме добър конструктивен и технологичен отдел, помогнаха за 
развитие на дружеството, създаване на нови машини и излизане със собствени марки на 
пазара. Дружеството произвежда предимно селскостопанска техника. Но дружеството наследи 
сравнително остаряло технологично оборудване.  
Ръководството разбира случайно от свои русенски колеги за възможностите, които дава ОП 
Конкурентоспособност. След анализ на производствения процес и на слабите звена, става 
ясно, че има нужда от ново оборудване.  
Огнян Везирски: Решихме да кандидатстваме, за да обновим машинния си парк. 
Консултантските фирми, към които се обърнахме за помощ просто отказаха, защото бяха 
останали 15-ина дни до финализиране на програмата и никой за този срок не смееше да се 
ангажира с конкретен резултат. Но понеже сме упорити, решихме сами да, попълнихме 
документите, сами се справихме, подадохме ги навреме и след това научихме, че сме 
одобрени.  
Основните машини, които са нужни за по-добрата работа на Агроремпроект 98 са свързани с 
дейностите по разкрой. На конкурса се явяват 11 фирми, от които е избрано най-доброто, и то 
предимно от български производители.  
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Огнян Везирски: Това включва машина за плазмено рязано, с цех за управление, 
лентоотрезна машина. Друго слабо звено в нашето производство беше липсата на бояджийно 
отделение, което завършващият вид на изделията трябва да бъде добър и за клиентите, за да 
може да бъде добре приет от тях. Затова направихме и ново бояджийно отделение.  
Положителната промяна настъпила след внедряването на новото оборудване е факт. 
Производството е нараснало, открити са и нови работни места. А хората са специално обучени 
да боравят с модерната техника.  
Огнян Везирски: Машината за плазмено рязано, която взехме, спести много от външните 
услуги. До скоро това беше изцяло външна услуга за нас, помогна ни да бъдем самостоятелни, 
повиши производителността на труда и качеството на обработените детайли многократно 
надвишава това, което сме получавали досега. Лентоотрезната машина, която закупихме също 
спомага за по-голяма производителност. Досега работехме с остарели ножовки, които вече 
бяха морално амортизирани. Бояджийното също така, което монтирахме спомогна за 
подобряване на условията в цеха, защото досега боядисвахме след работно време в цеха, 
когато няма хора.  
ОП Конкурентоспособност е инструмент, който помага на фирмите да се задържат на пазара, 
особено в сегашната икономическа ситуация. Нужна е едновременно висока производителност 
и качество, а те не могат да се постигнат без нова техника, убедени са от ръководството на 
Агроремпроект 98.  
Огнян Везирски: Програмата е много полезна, защото такива средства от нас биха се 
отделяли в порядъка за десетина години, за да може да се обновим. И много е трудно едно 
предприятие, и то в условието на криза, както беше 2010 и 2011 г. да успеем да останем на 
пазара и да може да отделя средства за обновяване, и то сериозни средства.  
Благодарение на средствата, спечелени по програмата, русенската фирма успява да стъпи и 
на нови пазари на селскостопанска техника.  
Огнян Везирски: Изнасяме за Русия, Казахстан и други държави. Правим износ и за съседните 
държави – Румъния предимно, малко за Украйна. И от няколко години работим с италианска 
фирма, която дава добри поръчки, част от нещата се изнасят за Италия и Саудитска Арабия. 
Вече италианските партньори ни заявяват по повече от две партиди на година. Сега септември 
ще направим още един износ, август направихме износ, март направихме износ за Саудитска 
Арабия.  
Агроремпроект 98 ще продължи да кандидатства по оперативните програми, защото те са 
сигурен шанс за по-добро бъдеще на българския бизнес.  
Водещ: Добричката фирма Акумпласт АД успешно реализира проект за технологична 
модернизация в малки и средни предприятия по оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. Дружеството получи 
безвъзмездна финансова помощ за повишаване ефективността на производствения процес. 
Основано е преди повече от 30 години. първоначално като иновационна база на 
съществуващия институт по технология на металите с цел производство на първата 
пластмасова акумулаторна кутия, изработена от полипропилен. Сега вече е 100% частно, 
модерно и бързо развиващо се дружество.  
Христин Николов: Основната дейност на нашето предприятие и основните продукти, които 
произвеждаме са предназначени за производството на акумулаторни батерии, оловно-кисели 
акумулатори. България остана да бъде традиционен доставчик на тези продукти – не само 
преди демокрацията, но и в момента България е един от основните износител на акумулаторни 
батерии. Покрай нашите колеги, нашите основни клиенти, всички български акумулаторни 
производители и ние успяхме да запазим нашето производство, да го усъвършенстваме и 
развием.  
До 2008 г. Акумпласт АД работи с технически и морално остаряло оборудване. Сега тези стари 
машини са част от историята на дружеството. През същата година започнат модернизация със 
собствени средства. Много скоро обаче от дружеството откриват възможностите, които дават 
оперативните програми на МИЕТ. Сега 95% от производствените възможности на Акумпласт АД 
са обновени с машини последно поколение в този бранш.  
Христин Николов: Ние успяхме да кандидатстваме и да спечелим, да сключим договор с 
управляващия орган по ОП Конкурентоспособност точно за технологична модернизация на 
малки и средни предприятия, които изцяло се вписват в нашите приоритети за обновление на 
машинния парк. По проекта, който успяхме да изпълним успешно закупихме три нови шприц-
автомата, които са ни основно оборудване. С помощта на новозакупената техника както 
благодарение на програма Конкурентоспособност, така и тези, които закупихме с наши 
средства успяхме да увеличим над два пъти нашия производствен капацитет, гарантирайки по-
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добро качество на нашите клиенти, тъй като качеството ежедневно изискванията към него се 
повишават.  
Не по-маловажен е и фактът, че благодарение на новото оборудване, което е доставено и 
пуснато в експлоатация е намален значително разход на електроенергия.  
Христин Николов: Над два пъти спадна консумацията на електроенергия, което е 
изключително важно, за да бъдем конкурентоспособни и дейни на пазара.  
Новите машини значително облекчават труда на работещите 35 човека в дружеството.  
Христин Николов: Срокът за изпълнение на проекта беше една година, 12 месеца имахме на 
разположение, за да изпълним проекта. Стойността на сключения договор беше за 750 хил., 
като ние усвоихме по-малка част, 550 хил. лв., тъй като успяхме да закупим оборудване на по-
добри цени, отколкото заложени в проектобюджета и в бюджета, който беше одобрен.  
От Акумпласт признават, че са приятно изненадани от бързата и оперативна работа с 
управляващия орган на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007 – 2013 г. Отношенията с бенефициентите са поставени на изключително 
професионално и европейско ниво, а отделните етапи по одобрение и финансиране се 
изпълняват бързо и коректно, сподели изпълнителният директор на дружеството Христин 
Николов.  
Христин Николов: Изпълнението на самия проект трае 12 месеца, като в следващите два 
месеца ни бяха одобрени финалните технически и финансови отчети, след което и в 
законоустановения срок, дори и по-рано получихме и своя грант. Определено ние видяхме 
резултата. Конкретно при нас видяхме резултата.  
Ръководството на Акумпласт е готово да сподели своя опит за постигане на най-добри 
резултати при изпълнение на подобни проекти. От фирмата съветват бъдещите бенефициенти 
по програмата за повишаване на конкурентоспособността в малките и средни предприятия – 
ако имат идеи, да кандидатстват и смело да ги реализират, защото програмата наистина е 
работеща.  
Христин Николов: Работата на всички нива в управляващия орган е определено много добра, 
комуникацията е отлична и успяваме да си изпълним проектите навреме по всички правила и 
процедури, които ги изисква ОП Конкурентоспособност.  
В момента Акумпласт АД е в процес на изпълнение на още един проект, който допълнително 
ще помогне за модернизацията на дружеството и ще намали ръчния труд. Ефектът, който се 
очаква, е производството да бъде на изключително високо ниво и да бъде конкурентно на 
европейските пазари.  
  



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/1

8
/2

0
1
2

 

Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 15.11.2012  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 10  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 
100 млн. лв. при преференциални условия.  
 
Заглавие: Добрев: Фондът за енергийна ефективност ще осигури още 100 млн. лв. за 
общините  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 
100 млн. лв. при преференциални условия.  
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на 
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност", организирана от 
Българското училище за политика "Димитър Паница" и Посолството на Федерална република 
Германия у нас, съобщиха от МИЕТ.  
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. 
Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още 
по-облекчени условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат 
безлихвени с тригодишен гратисен период. По думите на министър Добрев най-важният ресурс 
за финансиране на мерки за енергийна ефективност е оперативната програма 
"Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика". По тази 
схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за 
мостово финансиране на проектите. Всяко малко и средно предприятие може да се възползва 
от възможностите на оперативната програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по 
най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.  
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно 
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно 
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде 
коригирано.  
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд 
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се 
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и 
детските сгради, подчерта Добрев. В края на месец ноември ще стартираме процедура за 
избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на мерките, каза 
още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна ефективност в 
обществения сектор до момента.  
15.11.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 17.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12430356  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Добрич е домакин на семинар на тема „Разработване и управление на проекти в 
сферата на земеделието и малкия бизнес”. Проявата се организира по инициатива на 
евродепутата Метин Казак и Информационен офис - Добрич. Началото е от 9.00 часа в парк-
хотел „Изида”.  
 
Заглавие: Обучават добричлии как да печелят проекти в земеделието и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Добрич е домакин на семинар на тема „Разработване и управление на проекти в 
сферата на земеделието и малкия бизнес”. Проявата се организира по инициатива на 
евродепутата Метин Казак и Информационен офис - Добрич. Началото е от 9.00 часа в парк-
хотел „Изида”.  
В рамките на обучението ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските 
райони.  
За участие в семинара са поканени представители на малкия бизнес и земеделски стопани от 
региона, които ще представят и обсъдят своите проектни намерения.  
Лектори ще бъдат изпълнителният директор на Националното сдружение на малкия и средния 
бизнес Елеонора Негулова и управителят на „Динамика консулт“ ООД Иван Иванов.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12430356
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Дата: 17.11.2012  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/85183/SOFIX+%E7%E0%E2%FA%F0%F8%E8+%F1%E5%E4%E
C%E8%F6%E0%F2%E0+%ED%E0+%F7%E5%F0%E2%E5%ED%EE  
Брой думи: 525  
 
 
Резюме: През изтеклата седмица броят на дружествата, чиито акции се търгуват на борсата, 
се увеличи с още едно. Инвеститорите обърнаха внимание на провеждащият се централизиран 
публичен търг и купиха от предлаганите държавни дялове в производствени предприятия в 
страната. Появиха се и интригуващи новини, засягащи ликвидни компании на борсата.  
 
Заглавие: SOFIX завърши седмицата на червено  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През изтеклата седмица броят на дружествата, чиито акции се търгуват на борсата, се 
увеличи с още едно. Инвеститорите обърнаха внимание на провеждащият се централизиран 
публичен търг и купиха от предлаганите държавни дялове в производствени предприятия в 
страната. Появиха се и интригуващи новини, засягащи ликвидни компании на борсата.  
Индексите завършиха седмицата разнопосочни, като движенията им през петте сесии не бяха 
подплатени от високооборотна и обемна търговия.  
SOFIX спадна с 0.41% до 330.10 пункта.  
BG40 се покачи с 0.15% до 121.52 пункта.  
BGREIT добави 0.41% до 80.31 пункта.  
BGTR30 изгуби 0.28% до 252.79 пункта.  
На Приуем - сегмента на борсата акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД поевтиняха с 
2.81% до 1.45 лв. за лот в петък. През тази седмица стана ясно, че банката ще увеличава 
капитала си със 100 млн. лв. до 210 млн. лв. Информация за предстоящата процедура бе 
публикувана в покана към акционерите за провеждане на Общо събрание на 20 декември. Като 
причина за увеличаването на капитала от ПИБ посочват ръста на активите като резултат от 
повечето привлечени средства от други клиенти.  
Паднаха и акциите на Българска фондова борса-София АД като публично дружество. Те 
изгубиха 1.24% до 2.775 лв. средно за лот. През тази седмица бе потвърден интересът на 
трима големи борсови оператори към придобиване на фондовата борса в София, като с най-
големи апетити са Истанбулската фондова борса и Виенската фондова борса.  
Корекция застигна акцията на ЧЕЗ Разпределение България АД, която за петте сесии изгуби 
1.17% до 1 595 лв. за лот.  
Активизиране през последната седмица се наблюдаваше и в търговията с Българска роза-
Севтополис АД, което обаче доведе до натиск върху цената с 5.79% до 1.300 лв. за акция.  
С поскъпване се търгуваха акциите на шуменският Алкомет АД. След като дружеството обяви 
инвестиция от € 15 млн. по Оперативна програма "Конкурентоспособност", акциите му 
качиха 3.46% до 5.380 лв. за лот.  
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ също бе сред дружествата, които получиха подкрепа от пазара 
през изтеклите пет дни. Книжата му поскъпнаха с 1.14% до 0.265 лв. за акция.  
През тази седмица на борсата се появи и дебютантът Спиди ЕАД. Сделки имаше само в сряда 
и четвъртък, когато се прехвърлиха общо 6 431 акции, което е 0.4% от капитала на компанията. 
Цената на сделките бе 51.50 лв. за лот, колкото е минималната цена в коридора до 55 лв. за 
лот, определен от мениджъра на предлагането. То е планирано да продължи осем дни (до 
23.11.2012), в които мажоритарният собственик на куриерската компания е готов да предложи 
до 20% от капитала на Спиди ЕАД през борсата.  
От провеждащият се Централизиран публичен търг се сключиха шест сделки. Сочените като 
атрактивни Борса Стара Загора АД и Кочо Честеменски АД доведоха да прехвърлянето на 
дялове съответно за 456 100 лв. и 3 385 лв.  
Имаше сделка в сряда за държавен дял в МАРС - МВАД на стойност 5 600 лв. През миналата 
седмица бяха изтъргувани още по един дял в Беласица АД за 21 250 лв., в Програмни продукти 
и системи АД за 164 700 лв. и в Шамот за 24 хил. лв.  
Търгът приключва идната сряда на 21-ви ноември.  
През следващата седмица предстоят две общи събрания в Интерхотели АД и във Фарин ЕАД.  
* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!  

http://www.darikfinance.bg/novini/85183/SOFIX+%E7%E0%E2%FA%F0%F8%E8+%F1%E5%E4%EC%E8%F6%E0%F2%E0+%ED%E0+%F7%E5%F0%E2%E5%ED%EE
http://www.darikfinance.bg/novini/85183/SOFIX+%E7%E0%E2%FA%F0%F8%E8+%F1%E5%E4%EC%E8%F6%E0%F2%E0+%ED%E0+%F7%E5%F0%E2%E5%ED%EE
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Дата: 17.11.2012  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=91742  
Брой думи: 786  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: EВРОКОМИСИЯТА: ОТЛИЧНИЦИ СТЕ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ДИСЦИПЛИНА, НО 
РАСТЕЖЪТ Е СЛАБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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.  
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 
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”. 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=91742
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“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 “Джеръми” 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 “Джеръми”, посочи 
Гератлиев. Той допълни, че вече са дадени над 400 такива заема.  
Без политически турбуленции 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 турбуленции”, каза министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
Лили Границка  
mediapool.bg  


