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Телевизии и радиостанции
Дата: 21.11.2012
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 415

Текст: Вальо Папазов, управител: Фирма „Инхом 98” е създадена 97-ма година. Базата й се
намира в Аксаково. Ние произвеждаме форми за стъкларската индустрия за бутилки и буркани
от стъкло. Нашата продукция е много конкурентна, използваме материали от реномирани и
изключително високо качество, производство в Европа, Италия. Спомагателните материали
също са европейски, доставка от Англия. Така че качеството на произвеждания продукт, който
зависи от качеството на влаганите материали, отговаря на най-високите критерии за форми за
стъкларската индустрия. Тук в нашата фирма са създадени всички български бутилки за твърд
алкохол. Създадени са голямата част от особените (...) бутилки за вино. Голяма част от новите
бутилки за бира, които имат ефектен дизайн, гравировки и т.н. Фирма „Инхом” кандидатства по
ОП „Конкурентоспособност на българската икономика”. Ние сме спечелили 3 проекта, от
които 2 сме изпълнили. Единият в момента е в процес на изпълнение. През 2009 г. спечелихме
проект „Интензификация на технологичните процеси при производството на формови
комплекси за стъкларската индустрия”. Ние искахме да закупим оборудване, което да реши три
(...) проблеми в нашето производство към този момент. Общият бюджет по този проект беше 1
029 000, като нашето съфинансиране беше 51% от общия бюджет, а останалото беше от
европейските фондове за подпомагане на българската икономика и министерството на
икономиката на България. Проектът стартира юли месец 2009 г. и беше приключен юли 2010г.
Изпълнихме го на два етапа. Първият етап беше до ноември 2009 г. През този етап доставихме
първите две машини и пуснахме в производство един двупалетен редови център (...), а на
втория етап поставихме един център за гравиране на формите по вътрешната повърхнина.
Тези машини позволиха на фирма „Инхом” да увеличи производителността на труда с около
30%, да достигнем едно много по-високо ефективно производство. Тази по-висока ефективност
на производството даде по-голяма конкурентоспособност на нашата фирма и възможност да се
докажем на международните пазари, конкурирайки се със световни производители на форми в
света. Освен това ние запазихме и увеличихме нашия дял на произвежданата продукция в
България. Затова особено ясно са новите изделия, които са стъклени, които се появиха на
българския пазар през тези години. Въпреки увеличения брой на произведена продукция,
електроенергията, която консумираме не се е увеличила, т.е. ние имаме по-ефективно,
енергоемко производство. Фирма „Инхом 98” е приключила два проекта по програма
„Конкурентоспособност на българската икономика”. В момента изпълнява трети проект по
същата програма и се надяваме след като го изпълним, да имаме шанса и да кандидатстваме
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Резюме: Вальо Папазов, управител: Фирма „Инхом 98” е създадена 97-ма година. Базата й
се намира в Аксаково. Ние произвеждаме форми за стъкларската индустрия за бутилки и
буркани от стъкло. Нашата продукция е много конкурентна, използваме материали от
реномирани и изключително високо качество, производство в Европа, Италия. Спомагателните
материали също са европейски, доставка от Англия. Така че качеството на произвеждания
продукт, който зависи от качеството на влаганите материали, отговаря на най-високите
критерии за форми за стъкларската индустрия. Тук в нашата фирма са създадени всички
български бутилки за твърд алкохол. Създадени са голямата част от особените (...) бутилки за
вино. Голяма част от новите бутилки за бира, които имат ефектен дизайн, гравировки и т.н.
Фирма „Инхом” кандидатства по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика”. Ние
сме спечелили 3 проекта, от които 2 сме изпълнили. Единият в момента е в процес на
изпълнение. През 2009 г. спечелихме проект „Интензификация на технологичните процеси при
производството на формови комплекси за стъкларската индустрия”. Ние искахме да закупим
оборудване, което да реши три (...) проблеми в нашето производство към този момент. Общият
бюджет по този проект беше 1 029 000, като нашето съфинансиране беше 51% от общия
бюджет, а останалото беше от европейските фондове за подпомагане на българската
икономика и министерството на икономиката на България. Проектът стартира юли месец 2009 г.
и беше приключен юли 2010г.
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и да бъдем одобрени и по следващи проекти, които подпомагат развитието на българските
фирми и им дават възможност да станат по-конкурентни на международния пазар.
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Национални печатни медии
Дата: 22.11.2012
Източник: в. Дума
Страница: 3
Брой думи: 181
Резюме: Проектът на МОМН за нова Оперативна програма "Наука и образование за
интелигентен растеж", която да бъде финансирана от ЕС в периода 2014-2020 г., не мина вчера
през МС. Кабинетът отложи приемането на програмата, за да може допълнително тя да бъде
съгласувана между министерствата. Документът е стратегически за страната, но както ДУМА
писа подробно, в него просветното министерство е включило всички дейности, с които се
занимава, главно в областта на образованието - от предучилищното до висшето и ученето през
целия живот. Това поставя под въпрос приемането й в ЕС, защото за образованието ЕС има
други няколко програми. Науката в проекта за нова ОП е оставена на втори план само с две
дейности - проекти за снабдяване с апаратура и дигитализиране на културно-историческото
наследство. Освен това в проекта на МОМН липсват изобщо финансови разчети. За момента е
сигурно, че в следващия програмен период България ще има пет оперативни програми транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата, но министър Томислав Дончев
не е убеден, че броят на програмите трябва да се увеличи.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП за наука и образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът на МОМН за нова Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж", която да бъде финансирана от ЕС в периода 2014-2020 г., не мина вчера през МС.
Кабинетът отложи приемането на програмата, за да може допълнително тя да бъде
съгласувана между министерствата. Документът е стратегически за страната, но както ДУМА
писа подробно, в него просветното министерство е включило всички дейности, с които се
занимава, главно в областта на образованието - от предучилищното до висшето и ученето през
целия живот. Това поставя под въпрос приемането й в ЕС, защото за образованието ЕС има
други няколко програми. Науката в проекта за нова ОП е оставена на втори план само с две
дейности - проекти за снабдяване с апаратура и дигитализиране на културно-историческото
наследство. Освен това в проекта на МОМН липсват изобщо финансови разчети. За момента е
сигурно, че в следващия програмен период България ще има пет оперативни програми транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата, но министър Томислав Дончев
не е убеден, че броят на програмите трябва да се увеличи.
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Регионални печатни медии
Дата: 20.11.2012
Източник: в. Посоки, Плевен
Страница: 5
Брой думи: 197
Резюме: "С повече грижа за безработните млади хора и с повече възможности за тяхната
реализация, дойдохме днес при вас", каза при откриването на поредната среща с работодатели
и граждански организации в Червен бряг Йонка Янакиева, управител на ОИЦ - Плевен.
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Заглавие: Работодатели и бъдещи техни служители си дадоха среща в Червен бряг
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "С повече грижа за безработните млади хора и с повече възможности за тяхната
реализация, дойдохме днес при вас", каза при откриването на поредната среща с работодатели
и граждански организации в Червен бряг Йонка Янакиева, управител на ОИЦ - Плевен.
Акцент на събитието бяха отворените процедури по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", насочени към работодатели и безработни. Представени бяха мерките за
борба с младежката безработица, които са заложени и в проекта на новата оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси".
На срещата присъстваха служители от общинската администрация, кметове на кметства,
работодатели, представители на граждански организации, граждани. На събитието експертите
от ОИЦ - Плевен представиха и актуални процедури по ОП "Административен капацитет",
"Конкурентоспособност" и Българо-швейцарската програма за сътрудничество, а така също
запознаха присъстващите с основните приоритети за финансиране по оперативните програми в
България до 2020 г.
Най-голям интерес предизвикаха схемите "На път" и "Безопасен труд" за работодателите.
Секретари и председатели на читалища от общината приветстваха възможностите за
партньорство и прилагане на успешен швейцарски опит.
До края на 2012 ОИЦ - Плевен ще проведе още две информационни срещи в общини на
територията на област Плевен, където ще продължи своята дейност за популяризиране на
Кохезионната политика на ЕС в България.
20.11.2012
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Дата: 20.11.2012
Източник: в. Черноморски фар, Бургас
Страница: 7
Брой думи: 1562

Заглавие: Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта: Всеки
втори младеж на борсата е без образование
Подзаглавие: Автомонтьори и заварчици са актуални и добре платени професии. Ще
предоставим и електронни услуги във всички бюра по труда
Автор:
Текст: Камелия Лозанова е завършила СУ., Ся. Климент Охридски", магистър по славянска
филология. Владее полски, руски и английски език. Има международен опит в областта на
пазара на труда, по линия на предприсъединителните фондове и програми на ЕС - програма
ФАР, както и опит по оперативните европейски програми "Развитие на човешките ресурси",
ОПАК, "Регионално развитие", "Конкурентоспособност".
От 20 години работи в системата на Агенцията по заетостта като специалист, началник-сектор,
началник-отдел, директор на бюро по труда. От януари до септември 2011 г. е зам.
изпълнителен директор, а от февруари 2012 г. - изпълнителен директор на агенцията.
- Г-жо Лозанова, МВФ прогнозира безработицата у нас до края на годината да нарасне до
12,5%, т.е. да се увеличи. Има ли такава опасност и очаквате ли сътресения на пазара на
труда?
- Агенцията по заетостта, Евростат и Националният статистически институт измерват нивото на
безработица по различни методи. Ние изчисляваме равнището на безработица въз основа на
броя на регистрираните безработни в бюрата по труда и икономически активното население от
преброяването на населението през февруари 2011 г. Увеличението на входящия поток от
новорегистрирани безработни в много голяма степен е и резултат от мащабната
информационна кампания за възможностите, които предоставя Агенцията по заетостта за
обучение и заетост. Не очакваме сътресения на трудовия пазар. Разполагаме с мощни
механизми за балансирането му. Традиционно през октомври и ноември равнището на
безработица е по-високо, отколкото през септември. Но темпът на нарастване на
безработицата няма да е по-различен спрямо предходната година.
- Кабинетът обмисля да заложи по-нисък процент на безработицата през следващата година 10,9%, което е с 0,6 на сто по-малко от очакваното ниво през настоящата година. Постижимо ли
е по-ниско ниво на безработицата през 2013 г.?
- Логично е при заложен по-висок икономически растеж за 2013 г. да се планира и по-ниско ниво
на безработицата. През 2012 г. беше заложено ниво от 11,5%, а ние постигаме по-ниско ниво
към момента.
- Преди време казахте, че има фирми, които не могат да намерят персонал, защото липсват
квалифицирани кадри. Какви мерки ще предприеме Агенцията по заетостта, за да реши този
проблем?
- В България все още наблюдаваме несъответствие между търсенето и предлагането на
работна сила. То се проявява най-вече при търсенето на висококвалифицирани кадри и
специфични професии, които сега отново излизат на пазара на труда, а преди 10 години сме
решили, че няма да бъдат актуални. Това например е професията инженер, която се търси,
особено в сферата на производството. За съжаление младите хора, които сега излизат от
учебните заведения, или рядко са избирали тази професия, или не желаят да я практикуват. От
една страна, това е така, защото са по-ниско платени. От друга страна, защото има една ниша
в системата на професионалното ориентиране, която едва сега започваме да запълваме
заедно с Министерството на образованието, с кариерните центрове и системата за
професионално ориентиране в Агенцията по заетостта. В повечето случаи учещите се, а и
безработните се ориентират на пазара на труда според личните си мечти и желания, а не като
съпоставят уменията и знанията си с изискванията на пазара на труда. Преди години се
нароиха много паралелки по маркетинг и мениджмънт. Започнаха да отпадат тези за
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Резюме: Камелия Лозанова е завършила СУ., Ся. Климент Охридски", магистър по славянска
филология. Владее полски, руски и английски език. Има международен опит в областта на
пазара на труда, по линия на предприсъединителните фондове и програми на ЕС - програма
ФАР, както и опит по оперативните европейски програми "Развитие на човешките ресурси",
ОПАК, "Регионално развитие", "Конкурентоспособност".
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автомонтьори, заварчици, а сега това са търсени и добре платени професии. От друга страна,
шивашкият сектор се развива добре, но заплащането е ниско. Там има недостиг на работна
сила не защото няма квалифицирани кадри, а защото хората не желаят да упражняват
професията заради ниските заплати. Ние като посредник и балансьор на трудовия пазар
използваме всички механизми, за да подготвим работната сила към изискванията на пазара на
труда. Имаме изключително добра съвместна работа по проект с българо-германските
центрове. Те обучават хора по актуални професии за България - сервитьори, строители, ИТ
специалисти. Интересът към проекта е много голям и ще усвоим напълно средствата за тази
година. Направихме и преразпределение на средствата по националния план за действие,
което се одобри от Националния съвет за насърчаване на заетостта, с оглед да отговорим на
регионалните потребности. Това е една много успешна мярка, по която безработни придобиват
актуални за регионалните пазари на труда професии и голям процент от тях започват работа в
кратки срокове след курсовете.
По схемите "Аз мога" и "Аз мога повече" по оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" инвестираме в обучението и на заети лица. Обучението е съгласно техния избор и
представа за кариерно развитие. Наблюденията ни показват, че хората се ориентират не само
към ключовите компетентности - в повечето случаи езикови курсове, но и към професионалните
обучения, които съответстват на длъжността, която заемат или биха искали да заемат.
- Стартирахте нови схеми, отново насочени към младите - "Първа работа", има ли интерес към
тях?
- Схема "Първа работа" разполага с 20 млн. лв. и възможност 2100 младежи да започнат
работа, а 2330 да бъдат обучени по професионални или ключови компетентности. Правим
повече обучения, за да могат работодателите да направят своя правилен подбор при
назначаване на работа. Агенцията по заетостта възстановява на работодателите разходите за
трудовото възнаграждение, което е равно на минималния осигурителен праг за съответната
длъжност. Осигуровките също възстановяваме. Схемата стартира преди месец и вече имаме
заявени над 1600 работни места от шефовете на фирми. В действителност те търсят
квалифицирана работна сила. 90% от заявените места са за обучение по определена професия
или специалност, т.е. работодателите търсят по-скоро професионални, а не ключови
компетентности. Най-често заявяваните работни места са в сферата на ресторантьорството,
хотелиерството и строителството.
- Схемата "Подкрепа за заетост" също е нова. Тя стартира по-рано от останалите с цел да
помогне на общините, преживели бедствие. Има ли интерес към нея?
- Тя се развива с изключителни темпове. Вече имаме заявени над 25 000 работни места.
Повече от 7000 души вече работят по схемата. Разполагаме с 80 млн. лв. и възможност за
заетост на 9000 души, които ще устроим до края на годината. А през ноември ще предложим на
Комитета за наблюдение финансирането на схемата да бъде увеличено с още 100 млн. лв., тъй
като е изключително актуална за работодателите. Реалният сектор е заявил 40% от работните
места, а той осигурява по-голяма устойчивост на заетостта.
- Колко са регистрираните безработни младежи в бюрата по труда?
- В края на септември броят на безработните младежи е 73 921, или 21,2% от общо
регистрираните. Спрямо август делът на безработните младежи се е увеличил с 0,4 процентни
пункта. Отчитаме в бюрата по труда ръст от над 800 новорегистрирани, които са се
регистрирали именно за участие в някаква активна мярка. Успяваме значително да увеличим
броя на започналите работа спрямо миналата година. За деветмесечието на тази година, в
сравнение със същия период на миналата, над 7000 души повече са постъпили на работа. А
икономическото състояние на страната тази година спрямо миналата не е по-различно. В
Агенцията по заетостта сме се активизирали и полагаме максимални усилия да насърчим
заетостта сред младежите. Очевидно е, че и работодателите ни имат повече доверие.
- А каква част от безработните до 29 години са без квалификация?
- 50% от регистрираните в бюрата по труда младежи са без професионална квалификация или
с ниско образование. Именно към тези хора е адресирана схемата "Първа работа", защото тя
дава възможност човек да усвои нова професия или да премине обучение по' ключова
компетентност, подходящи за посоченото от работодателя работно място, независимо от
притежаваното образование.
Такива младежи биха могли да бъдат целева група и на следващата схема "Ново работно
място". От този месец работодателите ще могат да кандидатстват и за нея. Шефовете отново
заявяват какви професии или ключови компетентности ще му бъдат необходими, за да работят
хората при него. Ние плащаме обучението и заетостта за времето от 6 до 12 месеца. Осигурява
се и 40% кръстосано финансиране. С тези средства работодателят може да създаде ново
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работно място, купувайки оборудване и осигурявайки необходимия материален ресурс за
заетостта на тези млади хора. Шефовете могат да кандидатстват с проект в размер от 20 000
до 390 000 лв., като не се изисква съфинансиране от бенефициента.
- Как ще накарате младите безработни хора да се запишат в бюрата по труда?
- Младите хората виждат, че проблемът трябва да се решава не само със собствени усилия, а и
като потърсят институциите, които могат да им помогнат. Скоро в Агенцията по заетостта ще
бъде въведен модел на обслужване на младежите. Ще обучим - и вече го правим на места специализирани посредници, които ще работят с младите хора за реализацията им на трудовия
пазар.
От началото на следващата година ще предоставим и електронни услуги във всички бюра по
труда, в регионалните служби по заетост и в централната администрация чрез специални
посттерминали, така наречените киоски. Тези услуги ще предоставят информация за работните
места според профила на съответния човек. Ако той е регистриран в бюрото по труда, ще може
директно с парола да влиза в системата и да потърси подходящо работно място. Ще получава
информация за всички действащи мерки, които предлагаме, за да може сам да направи своя
избор. Чрез софтуера, който ще бъде внедрен в киоските, ще информираме всички безработни
за датата на потвърждаване на регистрацията в бюрото по труда.
- Какъв процент от стажантите остават на работа след края на субсидираната заетост?
- Данните до момента от реализацията на проекта "Ново начало - от образование към заетост"
показват, че 50% от наетите младежи остават при същия работодател или веднага започват
работа при друг. Надявам се подобни резултати да бъдат постигнати и по схема "Първа
работа", защото шефът сам заявява потребността от необходимите знания и умения на лицата
за съответното работно място. До месец ще започнат работа класираните по "Старт на
кариерата" 850 младежи. Други 600 ще бъдат наети по схемата "Старт в администрацията".
20.11.2012 г.
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 21.11.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67653
Брой думи: 71
Резюме: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж”
Подзаглавие:
Автор: Елена Бейкова
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12456508
Брой думи: 107
Резюме: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма наука и
образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година. За момента е ясно, че в
следващият период са одобрени пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси.
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Заглавие: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма
наука и образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма наука и
образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година. За момента е ясно, че в
следващият период са одобрени пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Така програмата с образование ако бъде
одобрена, ще бъде шестата. Пред Дарик Христо Лафиев от ядрения институт на академията
разкритикува проектодокумента. Христо Лафиев: В този проект почти всичко е анализ и това е,
там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите между тях. Изказва се
пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и образование за 7 години,
което е крайно малко, допълнително”.

14

Дата: 21.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12456024
Брой думи: 287
Резюме: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
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Заглавие: МС обсъжда оперативна програма за наука и образование за интелигентен
растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
Учените от БАН отдавна настояват за собствена оперативна програма. Пред Дарик Христо
Лафиев от ядрения институт на академията разкритикува проектодокумента: „В този проект
почти всичко е анализ и това е, там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите
между тях. Изказва се пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и
образование за 7 години, което е крайно малко, допълнително“.
Според Лафчиев трябва да се насърчава човешкият потенциал, защото в противен случай
учените не са мотивирани да останат да работят в България: „Примерно, един учен, който
работи в някакъв институт, изобретява нещо, да има един бюджет да отиде една година в някоя
фирма да го приложи. Това е връзката между наука и бизнес. Как става конкретно? Правиш
някакъв алгоритъм, правиш някаква програма, правиш някаква разработка, отиваш и говориш с
хора в някоя частна фирма, но те ти казват, че е чудесно, но че нямат пари да ти платят сега да
я внедриш при тях. Той казва спокойно, има един бюджет тука, ще приложа, до 15 дни ще
получа отговор, ако те считат, че е перспективно, идвам при вас, една година работя при вас,
прилагаме и се връщам обратно в Института да разработвам нови неща“.
Според авторите на оперативната програма тя е насочена към постигането на интелигентен
растеж. Водещите експертни изследвания в Европа и САЩ показват, че едно евро или един
долар, инвестирани в образование и научни изследвания, дават на националните икономики
10% възвращаемост на годишна база.
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Резюме: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г. Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този
стратегически документ. Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет
оперативни програми, свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.lex.bg
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/49858
Брой думи: 287
Резюме: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси.
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Заглавие: МС обсъжда оперативна програма за наука и образование за интелигентен
растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
Учените от БАН отдавна настояват за собствена оперативна програма. Пред Дарик Христо
Лафиев от ядрения институт на академията разкритикува проектодокумента: „В този проект
почти всичко е анализ и това е, там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите
между тях. Изказва се пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и
образование за 7 години, което е крайно малко, допълнително".
Според Лафчиев трябва да се насърчава човешкият потенциал, защото в противен случай
учените не са мотивирани да останат да работят в България: „Примерно, един учен, който
работи в някакъв институт, изобретява нещо, да има един бюджет да отиде една година в някоя
фирма да го приложи. Това е връзката между наука и бизнес. Как става конкретно? Правиш
някакъв алгоритъм, правиш някаква програма, правиш някаква разработка, отиваш и говориш с
хора в някоя частна фирма, но те ти казват, че е чудесно, но че нямат пари да ти платят сега да
я внедриш при тях. Той казва спокойно, има един бюджет тука, ще приложа, до 15 дни ще
получа отговор, ако те считат, че е перспективно, идвам при вас, една година работя при вас,
прилагаме и се връщам обратно в Института да разработвам нови неща".
Според авторите на оперативната програма тя е насочена към постигането на интелигентен
растеж. Водещите експертни изследвания в Европа и САЩ показват, че едно евро или един
долар, инвестирани в образование и научни изследвания, дават на националните икономики
10% възвращаемост на годишна база.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.lex.bg
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/49871
Брой думи: 71
Резюме: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=624820
Брой думи: 194
Резюме: Смолян. Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители
на бизнеса от областта в залата на община Смолян, съобщиха от центъра. Целта на срещата
бе представяне на инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises/Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия), както и
актуалните възможности за финансиране през тази и следващата година по ОП
„Конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.
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Заглавие: Актуални европейски възможности за финансиране бяха дискутирани с
представители на бизнеса от област Смолян
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Смолян. Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на
бизнеса от областта в залата на община Смолян, съобщиха от центъра. Целта на срещата бе
представяне на инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises/Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия), както и
актуалните възможности за финансиране през тази и следващата година по ОП
„Конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.
В първата част на срещата бе представен холдинговия фонд JEREMIE, който предоставя
европейско финансиране за микро, малки и средни предприятия, в рамките на Оперативна
програма „Конкурентноспособност“, чрез гаранционни и дългови продукти, както и фондове
за дялов капитал. Представителите на 5-те основни банкови клона в Смолян, които са избрани
за финансови посредници на гаранционния фонд на JEREMIE запознаха присъстващите с
условията и критериите за допустимост по кандидатстване.
Във втората част на срещата участниците имаха възможност да се запознаят с актуалните
процедури „Ново работно място“, „На път“, „Безопасен труд“, както и схемите „Развитие“, „Поблизо до работа“, „Отново на работа“, „Първа работа", представени от Дирекция „Бюро по
труда“, Смолян. В рамките на информационната среща представителите на бизнеса получиха
отговори на отправените въпроси, свързани с актуални възможности за финансиране на
конкретни техни идеи.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1338356
Брой думи: 107
Резюме: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма наука и
образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година. За момента е ясно, че в
следващият период са одобрени пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси.
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Заглавие: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма
наука и образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството се очаква да одобри и даде старт на оперативна програма наука и
образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година. За момента е ясно, че в
следващият период са одобрени пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Така програмата с образование ако бъде
одобрена, ще бъде шестата. Пред Дарик Христо Лафиев от ядрения институт на академията
разкритикува проектодокумента. Христо Лафиев: В този проект почти всичко е анализ и това е,
там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите между тях. Изказва се
пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и образование за 7 години,
което е крайно малко, допълнително”.

20

Дата: 21.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/396478.html
Брой думи: 341

Заглавие: Информационен семинар на ОИЦ Пловдив в Брезово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика",
съфинансирана
от
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме
заедно" днес - 21 ноември, в Брезово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
Фокусът на информационото събитие ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и
представители на широката общественост, неправителствени организации, образователни
институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по
оперативните програми в област Пловдив, ще са част от разискваните темите. Ще бъде
изнесена информация и за отворените все още схеми "Първа работа", "Подкрепа за заетост",
"По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост", "Отново на работа", "Старт в
администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси". Експерти от Дирекция "Бюро по труда" и други специалисти
ще дадат информация за възможности за финансиране на проекти.
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място
индивидуални срещи със заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда 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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Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и
зелена
икономика",
съфинансирана
от
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме
заедно" днес - 21 ноември, в Брезово.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=998058
Брой думи: 287
Резюме: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
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Заглавие: МС обсъжда оперативна програма за наука и образование за интелигентен
растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
Учените от БАН отдавна настояват за собствена оперативна програма. Пред Дарик Христо
Лафиев от ядрения институт на академията разкритикува проектодокумента: „В този проект
почти всичко е анализ и това е, там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите
между тях. Изказва се пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и
образование за 7 години, което е крайно малко, допълнително".
Според Лафчиев трябва да се насърчава човешкият потенциал, защото в противен случай
учените не са мотивирани да останат да работят в България: „Примерно, един учен, който
работи в някакъв институт, изобретява нещо, да има един бюджет да отиде една година в някоя
фирма да го приложи. Това е връзката между наука и бизнес. Как става конкретно? Правиш
някакъв алгоритъм, правиш някаква програма, правиш някаква разработка, отиваш и говориш с
хора в някоя частна фирма, но те ти казват, че е чудесно, но че нямат пари да ти платят сега да
я внедриш при тях. Той казва спокойно, има един бюджет тука, ще приложа, до 15 дни ще
получа отговор, ако те считат, че е перспективно, идвам при вас, една година работя при вас,
прилагаме и се връщам обратно в Института да разработвам нови неща".
Според авторите на оперативната програма тя е насочена към постигането на интелигентен
растеж. Водещите експертни изследвания в Европа и САЩ показват, че едно евро или един
долар, инвестирани в образование и научни изследвания, дават на националните икономики
10% възвращаемост на годишна база.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=998361
Брой думи: 71
Резюме: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:http://news.data.bg/2/bulgaria/406921/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%E2%80%9E%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B5-%D0%B7%D0%B0
Брой думи: 74
Резюме: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
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Заглавие: Правителството отложи приемането на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси, предаде "Дарик радио". Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде
шестата.
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Заглавие: Елеонора Негулова: Не трябва да поддържаме бизнес, който губи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Елеонора Негулова е председател на Управителния съвет на Националното сдружение
на малкия и среден бизнес (НСМСБ), учредено в София през 2000 г. като организация с
нестопанска цел и пререгистрирано две години по-късно като конфедерация, обединяваща
общински сдружения на малкия и среден бизнес и браншови сдружения.
Освен че е начело на организацията, Елеонора Негулова е собственик на няколко малки
предприятия и регистриран земеделски производител. Като водещ лектор участва в
провеждането на семинари и обучения за разработване и управление на проекти.
Г-жо Негулова, как оцелява малкият и среден бизнес в условията на криза?
Оцелява в зависимост от това какъв е капацитетът на управляващите малките фирми. Ако този,
който е на върха, бил той управител, мениджър или изпълнителен директор, е достатъчно
грамотен, за да познава процесите, които протичат по време на криза, той се стреми да ги
управлява – да минимизира щетите, разходите, да повишава конкурентоспособността. Ако
обаче тези хора нямат достатъчно капацитет, те затъват в едни грешни решения, които за
съжаление не рефлектират само върху тях, но и върху целия екип на компанията и съответно
върху крайния бизнес. Така се налага някои от колегите да затворят бизнеси. Естествено, този
процес няма да спре, дори кризата да си отиде – просто ще има по-малък интензитет.
Имате ли данни какъв е процентът на малките и средни фирми, обявили фалит и кои сектори са
най-засегнати?
В различните браншове картината е различна. Има сектори, където ситуацията е критична. Все
още например в строителството има фирми, които фалират, затварят или замразяват дейност и
там процентът е много сериозен – над 30-40 процента. Има отрасли, където нещата са подобре, примерно в областта на хранително-вкусовата промишленост – отварят се нови пазари,
дава се възможност на българския пазар да се вкарат нови продукти, тъй като веригите търсят
нови доставчици. Естествено конкуренцията е много голяма, но България като традиционен
производител има възможност да дава много конкурентни предложения. Селското стопанство
традиционно добре се развива. Това е един от отраслите, който сега дърпа икономиката
напред. В туризма ситуацията е по-добра към момента. Ако трябва да обобщим процентът на
затварящите предприятия, в сравнение с времето преди кризата, е някъде 10-15% по наши
изчисления. Това обаче не трябва да ни притеснява, защото е оздравителен процес. Не трябва
да поддържаме бизнес, който губи, защото ако губиш, в един момент започваш да губиш и в
личен план като собственик на фирма – затъваш в кредити. Това не е полезно за никого. Подобре е да се спре навреме и да се започне нещо ново. Така че фалитите са факт, но хората
трябва да се оглеждат за нови възможности.
А какви са най-сериозните предизвикателства пред мениджърите на фирми, които развиват
дейност в различните сфери?
Да успяват да различат възможностите от рисковете и проблемите, тъй като понякога се правят
грешни преценки. Ще дам пример с хиперинвестиционните активности в сферата на зелената
енергия. Спомняте си каква инерция се натрупа и много малки фирми решиха, че е удачно да
инвестират във фотоволтаични централи и ВЕИ. Сега обаче, когато цената на зелената енергия
се промени драматично, стана ясно, че тези инвестиции не са целесъобразни. И ако
мениджърите бяха направили усилия да проучат размера на инвестициите в различните
региони, как се движи тенденцията, какви са евентуалните рискове, какво се случва в Чехия и
други страни, където бяха наложени данъци и т.н., щяха да провидят, че този бизнес в
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последните една-две години не е пълноценен от икономическа гледна точка. Изводът е, че
капацитетът на управляващите фирмите е ключов фактор и затова ние търсим начин да
работим с тези хора, споделяйки нашия опит и най-вече чрез обучения.
Имат ли малките и средни фирми своите предимства, които позволяват по-голяма гъвкавост
спрямо икономическата ситуация?
Предимствата на малкия бизнес се състоят в това, че малките структури са и по-гъвкави.
Примерно, за да вземат някакво решение не е необходимо да се свикват бордове, да минава
време и т.н. Решенията зависят от малък екип и се вземат относително бързо, когато този екип
осъзнае, че трябва да вземе такива бързи решения. От друга страна преструктурирането при
тях е възможно, защото те в крайна сметка имат по-малки дълготрайни материални активи и
могат по-бързо да се освобождават от тях. На практика малките предприемачи могат по-бързо
и гъвкаво да влизат от една икономическа дейност в друга. Това обаче в голяма степен зависи
от икономическата ситуация, а от друга страна зависи в голяма степен от достъпа до
финансиране. Примерно утре мога да взема решение да започна нов бизнес, но ако не намеря
навременно финансиране, моята идея си остава само идея. Процесът е комплексен и поради
тази причина капацитетът на вземащите решения е особено важен. Ние смятаме, че ако се
работи постоянно и ако се повишава нивото на компетентност на вземащите решения –
управители, изпълнителни директори, собственици, то това би рефлектирало върху качеството
на конкурентоспособността на малките фирми. Лошото е, че те, понеже са ангажирани
непрекъснато с оперативна работа, не им остава много време за обучения. По тази причина
ние вече търсим форми, при които обучението става на работното място, т.нар. учене чрез
правене. Именно тук Националното сдружение може да бъде полезно, защото вече имаме
доста опит, трансфериран по различни програми и сме на разположение, така че който има
нужда, може да ни потърси.
Проектите по Оперативните програми какви шансове дават на предприемачите от малкия и
среден бизнес за устойчиво развитие?
До устойчиво развитие чрез ползване на публичен ресурс може да се стигне единствено, ако
усилието е планирано, тоест при наличие на дългосрочна стратегия – примерно за 5-годишен
период. Ако например искате да направите малко производствено предприятие, то трябва да се
построи, да се купят машини, оборудване, трябва да се стандартизира, да се обучи персоналът.
Всяка една от тези дейности може да бъде обект на проект, но въпросът е дали е подходящо
всички да бъдат включени. Именно набелязването на приоритети, правилната преценка кое да
се включи, по коя програма да се кандидатства, какъв процент съфинансиране може да се
осигури – това са въпроси, които ако предприемачът не може да прецени сам, е добре да
потърси консултантска помощ от бизнес организациите или от други фирми в бранша, с цел да
бъде подпомогнат в процеса на вземане на решения. Защото оттам-нататък, когато се вземат
правилните решения, идват и ползите. Малкият бизнес вече осъзнава възможностите, които
дават оперативните програми. Неслучайно има такъв голям интерес към кандидатстването.
Проблемът е, че все още не се познава изцяло логиката на този процес и технологията на
процеса. Затова нашата задача при провеждането на обучения, както това в Шумен, е да
обърнем внимание точно на тези елементи – как точно се случват отделните етапи, къде са
ключовите аспекти при кандидатстване, кога и как е добре да се обучават собствени екипи.
Обучението на собствени екипи също е важно, тъй като в следващите години малките фирми
ще имат възможност да работят с европейските фондове. Нормално е, тези от тях, които имат
такова намерение, да обучат и свои кадри.
Какъв успешен бизнес могат да развиват малките и средни фирми от Североизточна България,
освен традиционното земеделие?
Всъщност в региони като Шумен, Разград, Търговище могат да се реализират различни
инвестиционни намерения и в селското стопанство, но и в индустрията. В селското стопанство
има много силна програма, която дава възможности и това е Оперативна програма за развитие
на селските райони, където по Ос 1 няма териториални ограничения. Земеделски
производители от всички общини в Шуменско и целия регион в Североизточна България могат
да кандидатстват – достатъчно е като физически лица да се регистрират като земеделски
производители и вече имат достъп до тези възможности. И много такива проекти се изпълниха
– обнови се технологичният парк на селското стопанство, внедриха се производствени линии в
преработвателната промишленост. И не само това – има доста инвестиции в селския туризъм,
освен това малки преработвателни предприятия, или такива, предлагащи услуги – автосервизи,
мебелни предприятия и др., също се възползваха от програмата. Има много възможности и по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, която дава шанс предприемачите да
инвестират в човешки капитал - да квалифицират или да преквалифицират персонала, да
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подобряват условията на труд, да прилагат социални иновации за места за отдих на
служителите.
Оперативна програма “Конкурентоспособност” също е атрактивна, тъй като малки и средни
предприятия могат да кандидатстват за инвестиции в енергоспестяващи производствени
технологии. До какъв ресурс имат достъп бенефициентите?
Програма “Конкурентоспособност” е отделила някъде около 300 млн. лв. за тази покана –
“Енергийна ефективност и зелена икономика” и тя е отворена до изчерпване на ресурса, тоест в
следващите няколко месеца фирмите ще имат възможност да се възползват. Хубавото е, че
тази покана е обвързана с осигурено финансиране, тъй като са включени директно търговските
банки и ще се тества моделът, в който с предварителна оценка на кредитоспособността на
кандидатите, ще се гарантира, че няма да се сключват договори, които в последствие няма да
се изпълняват. Призовавам всички, които имат желание да намалят своите разходи, да се
възползват от тези възможности, защото се оказва, че ние сме една от най-енергоемките
икономики в Европейския съюз.
В обобщение достатъчно облекчена ли е процедурата за стартиране на нов бизнес и има ли
млади хора, които искат да започнат свой бизнес?
Процедурата е максимално опростена – достатъчно е да имате едно евро в джоба, за да
регистрирате дружество с ограничена отговорност. Естествено и да можете да платите таксите,
които са повече от едно евро. Лесното регистриране на фирма обаче не е самоцел – има
смисъл само, когато знаеш с какво ще се занимаваш като икономическа дейност. Сред младите
хора аз наблюдавам увеличаване на процента, желаещи да стартират собствен бизнес. Това е
една слаба тенденция, която се надявам да се увеличи в бъдеще. За съжаление, в българското
образование предприемачеството не е заложено като начин на мислене и като предмет, който
да се преподава. Това е голям минус, защото повечето младежи излизат с нагласата да бъдат
изпълнители. Според мен обучението в предприемачество трябва да стартира от детската
градина. Много по-добре е да си предприемчив служител, който може да носи отговорност и да
предлага решения, отколкото да си настроен някой да ти казва какво да правиш, или пък да
повтаряш точно правилните неща, както е казала госпожата в училище. Няма да се родят
иновации от такива хора. Така че промяната в образователната система ще доведе до тези
рефлексии. Хубавото е, че в период на криза младите хора са необременени от стари
стереотипи и благодарение на тях се раждат иновациите. Именно те са склонни да стартират
собствен бизнес, за да реализират своите идеи. В този процес може да се включат и повъзрастни предприемачи, които да ги подкрепят или пък банките, които да ги финансират. Това
може да стане и по европейски проекти, където съфинансирането е много малко – до 10
процента, така че младите ако навреме открият тези възможности, за тях се открива добро
бъдеще. Ние много разчитаме на младите хора, при нас има възможност те да се обучават като
доброволци – да знаят как да си направят сами проекта, за да не се налага да плащат.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период
2014-2020 г. Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този
стратегически документ. Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет
оперативни програми, свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата....
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Автор: Янина Иванова
Текст: Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този
стратегически документ
Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период 2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси, предаде "Дарик радио". Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде
шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.versia.bg
Връзка:http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/18290-2012-11-21-06-4053
Брой думи: 287
Резюме: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси.

Медиен мониторинг | 11/22/2012

Заглавие: МС обсъжда оперативна програма за наука и образование за интелигентен
растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се правителството да одобри оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж за периода 2014-2020 г. Към момента е сигурно, че в следващия
програмен период ще има пет програми - транспорт, околна среда, регионално развитие,
конкурентоспособност и човешки ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще
бъде шестата.
Учените от БАН отдавна настояват за собствена оперативна програма. Пред Дарик Христо
Лафиев от ядрения институт на академията разкритикува проектодокумента: „В този проект
почти всичко е анализ и това е, там приключва. Няма мерки, няма разпределение на финансите
между тях. Изказва се пожелателното становище да се изхарчат 4 млрд. лева за наука и
образование за 7 години, което е крайно малко, допълнително".
Според Лафчиев трябва да се насърчава човешкият потенциал, защото в противен случай
учените не са мотивирани да останат да работят в България: „Примерно, един учен, който
работи в някакъв институт, изобретява нещо, да има един бюджет да отиде една година в някоя
фирма да го приложи. Това е връзката между наука и бизнес. Как става конкретно? Правиш
някакъв алгоритъм, правиш някаква програма, правиш някаква разработка, отиваш и говориш с
хора в някоя частна фирма, но те ти казват, че е чудесно, но че нямат пари да ти платят сега да
я внедриш при тях. Той казва спокойно, има един бюджет тука, ще приложа, до 15 дни ще
получа отговор, ако те считат, че е перспективно, идвам при вас, една година работя при вас,
прилагаме и се връщам обратно в Института да разработвам нови неща".
Според авторите на оперативната програма тя е насочена към постигането на интелигентен
растеж. Водещите експертни изследвания в Европа и САЩ показват, че едно евро или един
долар, инвестирани в образование и научни изследвания, дават на националните икономики
10% възвращаемост на годишна база.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57086
Брой думи: 79
Резюме: Целта е допълнително съгласуване по документа
Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период 2014-2020 г.
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Заглавие: Отложиха приемането на програмата за наука и образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Целта е допълнително съгласуване по документа
Правителството отложи приемането на новата оперативна програма за наука и образование за
интелигентен растеж, която да се реализира през следващия програмен период 2014-2020 г.
Отлагането има за цел да осигури време за допълнително съгласуване на този стратегически
документ, инфорира Дарик.
Към момента е сигурно, че в следващия програмен период ще има пет оперативни програми,
свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси.
Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата.
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Дата: 21.11.2012
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431&ref=ts&fref=ts
Брой думи: 296
Резюме:
АКТУАЛНИ
ЕВРОПЕЙСКИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
БЯХА
ДИСКУТИРАНИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН
На 20 ноември 2012 г. в залата на община Смолян, Областен информационен център – Смолян
проведе среща с представители на бизнеса от областта. Целта на срещата бе представяне на
инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises/Съвместни
европейски ресурси за ми
кро, малки и средни предприятия), както и актуалните възможности за финансиране през тази и
следващата година по ОП „Конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян
Подзаглавие:
Автор:
Текст: АКТУАЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ БЯХА ДИСКУТИРАНИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН
На 20 ноември 2012 г. в залата на община Смолян, Областен информационен център – Смолян
проведе среща с представители на бизнеса от областта. Целта на срещата бе представяне на
инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises/Съвместни
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия), както и актуалните възможности
за финансиране през тази и следващата година по ОП „Конкурентноспособност“ и ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
В първата част на срещата бе представен холдинговия фонд JEREMIE, който предоставя
европейско финансиране за микро, малки и средни предприятия, в рамките на Оперативна
програма „Конкурентноспособност“, чрез гаранционни и дългови продукти, както и фондове
за дялов капитал. Представителите на 5-те основни банкови клона в Смолян, които са избрани
за финансови посредници на гаранционния фонд на JEREMIE запознаха присъстващите с
условията и критериите за допустимост по кандидатстване.
Във втората част на срещата участниците имаха възможност да се запознаят с актуалните
процедури „Ново работно място“, „На път“, „Безопасен труд“, както и схемите „Развитие“, „Поблизо до работа“, „Отново на работа“, „Първа работа", представени от Дирекция „Бюро
потруда“, Смолян. В рамките на информационната среща представителите на бизнеса
получиха отговори на отправените въпроси, свързани с актуални възможности за финансиране
на конкретни техни идеи.
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ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект
„Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.
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