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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.11.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
 
Дата: 26.11.2012  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1750  
 
 
Резюме: Тема: Усвояването на европейските фондове  
Гост: Томислав Дончев, министър по европейските фондове  
 
Водещ: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете. Това заяви премиерът 
Бойко Борисов при посещението си вчера в Етрополе. По думите му, голямото предимство на 
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има пет 
транспортните коридори, които свързват Европа с Азия. Стана ясно още, че за следващия 
програмен период страната ни ще иска от ЕС средства и в секторите Екология, 
Конкурентоспособност и Административен капацитет. Премиерът се надява също така каквото 
е договорено като компенсации за АЕЦ „Козлодуй” да бъде получено. Месец преди края на 
годината как върви усвояването на еврофондовете, това ще научим след секунди от министър 
Томислав Дончев. Добър ден, министър Дончев.  
Томислав Дончев: Здравейте.  
Водещ: Как разтълкувахте думите на премиера Бойко Борисов за 100% усвояване на 
еврофондовете до края на 2013 г.?  
Томислав Дончев: Е, ние винаги сме си поставяли най-високите задачи. Когато някой мен ме 
попита – в крайна сметка до към края на програмния период каква част от парите ще сме 
усвоили, и аз като кажа, че не мога да поставям никакви задачи по-ниски от максимума, и 
всички казват: е, добре де, сега не е реалистично. Една страна в първия си програмен период 
никога не е успявала да усвои 100%.  
 
Текст: Тема: Усвояването на европейските фондове  
Гост: Томислав Дончев, министър по европейските фондове  
 
Водещ: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете. Това заяви премиерът 
Бойко Борисов при посещението си вчера в Етрополе. По думите му, голямото предимство на 
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има пет 
транспортните коридори, които свързват Европа с Азия. Стана ясно още, че за следващия 
програмен период страната ни ще иска от ЕС средства и в секторите Екология, 
Конкурентоспособност и Административен капацитет. Премиерът се надява също така каквото 
е договорено като компенсации за АЕЦ „Козлодуй” да бъде получено. Месец преди края на 
годината как върви усвояването на еврофондовете, това ще научим след секунди от министър 
Томислав Дончев. Добър ден, министър Дончев.  
Томислав Дончев: Здравейте.  
Водещ: Как разтълкувахте думите на премиера Бойко Борисов за 100% усвояване на 
еврофондовете до края на 2013 г.?  
Томислав Дончев: Е, ние винаги сме си поставяли най-високите задачи. Когато някой мен ме 
попита – в крайна сметка до към края на програмния период каква част от парите ще сме 
усвоили, и аз като кажа, че не мога да поставям никакви задачи по-ниски от максимума, и 
всички казват: е, добре де, сега не е реалистично. Една страна в първия си програмен период 
никога не е успявала да усвои 100%. Но понеже се намираме във времена на максимум усилия, 
които се полагат от всички. Аз мога да повторя, че никаква задача различна от максимума не е 
валидна в момента. Имаме поводи за оптимизъм. Цялата финансова рамка по седемте 
оперативни програми е 15,6 млрд. лв. В момента се изпълняват проекти за 15 млрд. от тях, 
тоест 95% от целия ресурс вече е вкаран в изпълнение. Това са проекти, които са в ход. И 
плановете ни са 100% от ресурса да е вкаран в изпълнение, тоест да са пари, които реално се 
вливат в икономиката и се виждат от хората. много преди края на следващата година България, 
според моите прогнози, България ще приключи с договарянето на всички европари, още преди 
средата на следващата година.  
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Водещ: Вие гледате края на следващата година, ние гледаме към края на тази година. Какво 
сочат разчетите за нея, какъв е процентът на договорените и разплатени евросредства? Да 
припомним на нашите слушатели, че в бюджета за 2012 г. е заложено до края на годината да 
бъдат разплатени 3,8 млрд. лв., нали така?  
Томислав Дончев: Така е. Но до голяма степен има значение тези, все пак тези данни в 
бюджета са малко или много индикативни, доколкото те зависят от това, което е платено в 
България, това, което е възстановено от ЕК. Тук важният въпрос е дали ще има достатъчен 
ресурс, на първо място, от оборотни средства, и на второ място достатъчно пари за 
съфинансиране на проектите. Имам предвид, че ако българските администрации успеят да 
платят повече, това не би било проблем. Напротив, стига да има този ресурс, който посочих 
преди малко. А как изглеждат нещата в момента, аз споменах какво е договарянето – то е 95%, 
изключително стръмен ръст тази година в договарянето. Имаме планове до преди средата на 
следващата година да сме приключили, тоест всичко по оперативните програми да е 
договорено, да остане само доизпълнението на някои проекти. Плащанията към, данни от 
средата на миналата седмица, са 5 млрд. лв., което означава 32%. С колко ще приключим 
годината?  
Водещ: Да, кажете – колко трябва да се разплати до края на годината, за да не загубим нито 
едно евро? Нали това е целта?  
Томислав Дончев: Точно така. Но към данните към момента България няма да загуби нито 
едно евро, дори и да не плати нищо до края на годината. Целите за 2012 г. са покрити. И това 
беше коментар от моя страна. Между впрочем това беше коментарът на ЕК по време на 
официалния старт на техническите преговори за следващия програмен период. Преди десетина 
дни беше потвърдено от техни представители – по оперативните програми България няма да 
загуби нито един евроцент тази година. Целите са покрити дори и на база плащанията, които 
имаме към момента. А ние имаме намерение да работим до края на годината, а не някой да 
излиза във ваканция. Дай Боже да достигнем резултат 35% и нагоре. Аз споменах още в 
началото на годината, че 35% към края на годината би бил добър резултат. Повече от 35% - 
отличен.  
Водещ: А програмите, оперативните програми – кои са отличници и по кои имаме изоставане?  
Томислав Дончев: Аз не обичам да сравнявам оперативните програми само на база 
финансовото изпълнение, защото програмите са много различни. Не може да сравнявате 
примерно ОП Транспорт, която инвестира в тежка инфраструктура само на база малък брой 
договори, не, че там няма много сериозни предизвикателства, но примерно с програмата за 
развитие на човешките ресурси, където имаме хиляди малки проекти, които се изпълняват от 
хиляди малки организации, училища, общини и т.н. Не може да кажем, че едната програма е по-
лесна от другата. Те работят в различни сфери. Но впечатления прави и е редно да се отчете 
изключително сериозният напредък по ОП Транспорт. Това е факт още от предишната година, 
но тази година темповете са още по-засилени. Там имаме договорен почти целият ресурс. 
Само няколко проекта остава да се договорят оттук-нататък, договаряне почти над 95%, 40% 
плащания. Няма как да не отчетем, че ОП Конкурентоспособност, въпреки всички усилия, 
които се положиха последните седем-осем месеца, те са факт и подобряването е факт, все още 
е в дълг по отношение на българския бизнес. Няма как да не отчетем сериозните усилия, които 
се полагат от ОП Развитие на човешките ресурси не само да се подобри финансовото 
изпълнение, но да има реален, осезаем ефект от всичко, което се прави. За да стигнем до 
резултата, всеки десетки българин по някакъв начин да е участвал в проект, финансиран от ОП 
Развитие на човешките ресурси – дали участвал в курс по професионално обучение, 
финансиран от програмата, дали е бил част от някой социален проект, това е всеки десети 
българин.  
Водещ: Как се отнасяте, министър Дончев, към критиките на опозицията, че вие, 
управляващите не се отнасяте сериозно и пропускате шансове при преговорите за следващия 
програмен период? Ето например вчера Димчо Михалевски от БСП каза, че най-бедните ни 
региони няма да получат нито едно евро.  
Томислав Дончев: Аз не знам откъде идва това сравнение. Не е зле въпросните господа, 
които са правили подобни коментари като минимум да четат вестници. Като минимум. В 
смисъл, има и по-солидни начини човек да се информира, включително да ми зададат въпрос 
на мен. Мисля, че преговорите текат достатъчно прозрачно и е ясно кой какви искания е имал и 
каква позиция е заемал. България настоява за възможността да ползва повече средства от 
тези, които ползва в момента. Само че не по начина, по който някой си представя, а това е с 
много викане: Ние сме бедни. Ние сме бедни, и затова трябва да ни дадете повече пари. Ако 
някой би опитал да преговаря с подобна технология, това е най-късния и най-сигурния път към 
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катастрофата и лошия резултат. Към момента такива вопли в Европа никой не иска да слуша. И 
това, че някой е беден, въпреки че съществува принципът за солидарност, не е достатъчен 
аргумент, за да получи повече пари. Трябва да се използват други аргументи, като например 
тези, че от всички инвестиции, които се правят в България има полза и тя се усеща, полза имат 
българските граждани, полза има българската икономика. Неслучайно преди няколко месеца 
демонстрирахме математическия модел Сибила, който на база иконометрични анализи 
категорично доказа какви са ползите по отношение на основните макроикономически 
показатели. Но нещо повече, от всички инвестиции, които се правят има полза и ЕС като такъв, 
нашите съседи и нашите партньори. И тук вие в началото много сполучливо споменахте чистия 
пример с транспортните връзки. Да, добре е, че България инвестира в европейските 
транспортни коридори. Това е от полза и за българските граждани, всички, които примерно ще 
шофират по новоизградените пътища и магистрали, тези, които ще се возят по 
рехабилитираните жп трасета. Но тук е хубаво да припомним, че тези инвестиции, освен полза 
на българските граждани, те ще дадат нови възможности и на останалите европейски държави 
- техните граждани да пътуват, да идват като туристи в България, и нещо, което е по-важно – 
това са нови възможности за транспорт на стоки, това са нови икономически връзки не само 
между страните-членки, а и с нови и важни дестинации като примерно Азия. Тук мястото на 
България е ключово. Мога да продължа и с други аргументи. Когато България инвестира 
стотици милиони в опазване на околната среда, аз искам да попитам дали България пази само 
българския въздух и българската вода. И отговорът е – разбира се, не. Проблемите на 
околната среда не познават национални граници. Така че всяка инвестиция в сектор Води или в 
сектор Отпадъци в България безспорно носи полза на България, но тя носи полза и на всичките 
ни партньори. Ето такива са аргументите, които използва българското правителство и това са 
аргументите, които трябва да се използват в момента. Хленченето със сигурност не е добра 
политика.  
Водещ: Дотук по темата еврофондове. Да ви попитам – приключи ли командировката ви в 
Перник? Преди два месеца бяхте командирован, изпратен от премиера Бойко Борисов да 
помогнете на града да се възстанови след земетресението.  
Томислав Дончев: Аз прекарах доста време в Перник, разбира се, опитвайки се да го 
съчетавам с всички останали ангажименти, които имам, което не беше лесна задача. В края на 
миналата седмица подписах един доклад до министър-председателя с всичко, което се е 
случило в Перник, всичко, което съм направил след командироването ми там и в момента съм в 
очакване на разпореждания от негова страна. При всички случаи, дори да приемем, че 
формално е изтекъл срокът на командироването ми, аз няма как всичко, което е започнато да 
не продължа да го следя и да се занимавам с Перник. Още миналата седмица започна 
строителството на първите къщи, така наречените сглобяеми къщи, макар че те като 
функционални особености няма да бъдат по-лоши и по-различни от всяка монолитна 
конструкция. Знаете, към момента имаме отпуснати за частни сгради, за домакинства не по-
малко от 2,7 – 2,8 млн. лв. Това са над 450 сгради, някои от които са многофамилни. До голяма 
степен това са най-тежко пострадалите. От тежко пострадалите може би са останали не повече 
от 50 случая, които трябва да бъдат покрити. Надявам се, още следващата седмица с 
финансиране. Поръчани са 17 къщи, както казах.  
Водещ: Наближават новините на Хоризонт, затова кратко, министър Дончев, буквално с едно 
изречение – колко души ще посрещнат зимата без покрив над главата си?  
Томислав Дончев: Не планираме лица, които са имали законни жилища в Перник да 
посрещнат зимата без покрив над главата си.  
Водещ: Благодаря ви за това участие в 12+3. Чухте министър Томислав Дончев.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 27.11.2012  
Източник: в. Земя  
Страница: 5  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца. В 
момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов. По 
думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще произвежда кори 
за яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и Полша. 
Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с 
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - 
картонени шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места. Кирилов има идея да разшири 
продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки. Фабриката е изградена по проект 
по оперативната програма "Конкурентоспособност". Общият размер на инвестицията е 705 000 
лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.  
 
Заглавие: Единствената БГ фабрика за кори за яйца ще е в Русе  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца. В 
момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов. По 
думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще произвежда кори 
за яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и Полша. 
Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с 
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - 
картонени шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места. Кирилов има идея да разшири 
продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки. Фабриката е изградена по проект 
по оперативната програма "Конкурентоспособност". Общият размер на инвестицията е 705 
000 лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 26.11.2012  
Източник: www.stroitelstvo.bg  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1954729  
Брой думи: 1044  
 
 
Резюме: Плевен с европейски проекти за над 63 млн. лв. от началото на годината  
От началото на тази година Плевен подписа договори за европейски проекти за над 63 млн. лв., 
обяви кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. В сумата е включен и проектът 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен" по 
оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", чието подписване предстои до дни. 
Мащабният проект е на стойност 27 795 953 лв.  
 
Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Мегатрон" отвори нов офис в Русе  
Нов офис на фирма "Мегатрон" ЕАД в Русе беше открит официално през изминалата седмица. 
Дружеството е дистрибутор на една от най-големите световни компании за производство на 
земеделска и градинска техника - "Джон Диър". Новият офис се намира на територията на 
пристанище Изток, в бившата сграда на митницата и разполага с магазин, склад за оригинални 
части, шоурум, офиси и зала за срещи.  
"Мегатрон" е единственият официален партньор на "Джон Диър" в България, само "Мегатрон" 
могат да предложат на българските фермери пълния пакет от продукти и услуги, предлагани от 
"Джон Диър", каза при откриването териториалният мениджър на "Джон Диър" Иван Вовчок. 
Към момента в "Мегатрон" работят 55 сервизни специалисти, а с оборудваните 35 сервизни 
автомобила се осъществява бързото достигане до клиентите, отбеляза изпълнителният 
директор Ифтах Шахан. Към момента "Мегатрон" подготвя инвестиционен проект за Стара 
Загора.  
***  
Плевен с европейски проекти за над 63 млн. лв. от началото на годината  
От началото на тази година Плевен подписа договори за европейски проекти за над 63 млн. лв., 
обяви кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. В сумата е включен и проектът 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен" по 
оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", чието подписване предстои до дни. 
Мащабният проект е на стойност 27 795 953 лв.  
За последната година в периода ноември 2011 – ноември 2012 местната администрация 
изпълнява на различни етапи собствени проекти на стойност над 75 млн. лв. Работи се по 
дванайсет самостоятелни проекта, сред които проектът за интегриран градски транспорт на 
стойност над 23 млн., проект за изграждане на шест центъра за деца, лишени от родителска 
грижа, за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен по ОП 
"Регионално развитие" на стойност 994 284 лв. и др.  
Изпълняват единайсет партньорски проекта, възлизащи на над 1.5 млн. лв.  
Над 200 млн. лв. се очаква да надхвърли съвместният партньорски проект с община Долна 
Митрополия "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия" по оперативна програма 
"Околна среда", информира още градоначалникът.  
Инвестициите в строително-ремонтни работи през тази година надхвърлят 8.7 млн. лв. В града 
започна строителството на закрит плувен басейн до СОУ "Ив. Вазов" на стойност 2.150 млн. лв. 
С решение на МС се осигуряват 1 247 800 лева за изграждането на обекта, който ще бъде 
завършен през 2013. Кметът Димитър Стойков изрази надежда, че за останалата част от 
цялостната инвестиция ще се търси решение през следващата година.  
***  
Предоговориха условията за финансиране по JEREMIE  
Петте банки в България, които отпускат кредити по гаранционната схема за малки и средни 
предприятия на инициатива JEREMIE, предоговориха условията за финансиране. Така в нея 
вече се включват и оборотни кредити, револвиращи кредитни линии и овърдрафт. Причините 
са ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа нестабилност 
и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа. Това посочиха 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1954729
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банкери и от представителството на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в България пред 
"Капитал Daily". Петте банки са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит 
банк.  
"Аркон констракшънс" ще реализира три нови проекта в столицата  
И трите проекта на гръцката компания са за строителството на многоетажни сгради в 
непосредствена близост до бул. "Тодор Александров". Върху парцел от 2 дка между улиците 
"Средна гора" и "Странджа" се планира да бъде изграден небостъргач, а на ъгъла с ул. 
"Опълченска", на терен с площ 1 дка, ще се издига втората многоетажна сграда. Третият 
мащабен проект ще бъде реализиран срещу централата на "Лукойл".  
100 млн. евро за два европроекта по програма "Конкурентоспособност"  
Става въпрос за изграждане на технологичния парк в София и газовата връзка със Сърбия, и 
двата проекта са на стойност около 50 млн. евро. Те ще стартират до края на годината, а 
договорите ще се подишат през следващия месец. Строителството на двата обекта трябва да 
приключи най-късно през 2014 г.  
***  
"Технополис" - вече и в Габрово  
Известната търговска верига за бяла, черна, офис техника и информационни технологии 
"Технополис" отвори нов магазин - този път в Габрово. Инвестиция е в размер на 4 млн. лв. 
Новият магазин е разположен на ул. "Индустриална" №10, непосредствено до кръстовището на 
ул. "Лазурна" и "Великотърновско шосе". Сградата с площ от близо 4 дка бе вдигната за малко 
повече от три месеца от сливенската фирма "Стройконсулт" ЕООД. Това е двайсет и деветият 
обект в страната. Към магазина има безплатен паркинг за посетителите с 50 паркоместа.  
***  
Три дружества са купили документи за приватизацията на "Монтажи"  
Това са "Водстрой 98", "АТ инженеринг 2000" и "Енемона", съобщиха от ресорната агенция 
АПСК. Предстои финалният етап, в който трябва да се подадат офертите. Срокът е 27 
декември, като трите дружества трябва да внесат и документи, с които доказват, че отговарят 
на изискванията за приватизация на строителната компания. Депозитът за участие е 5 млн. лв., 
а минимална цена за покупката няма. Държавата продава 100% от капитала на "Монтажи", като 
това е неин трети опит. При първите два таька и не се появиха кандидати.  
***  
Oдобриха бюджет 2013 г.  
Депутатите от бюджетната комисия към парламента одобриха бюджета за 2013 г. 
Разпределиха се и средствата в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за 
структурни реформи и фискални мерки. От общо 50 млн. лв., заделени по това перо, 
депутатите отделиха 30 млн. за строителство и ремонти на детски градини. Един милион от 
резерва ще се отдели за изпълнение на мерки по Закона за устройство на територията.  
Депутатите решиха допълнителните разходи да се финансират с икономии и за сметка на 
буферите. Консолидираните приходи ще са в размер на 30.5 млрд. лв., а разходите са 
планирани за 31.6 млрд. лв. Така бюджетният дефицит и догодина трябва да е 1.1 млрд. лв., 
което е 1.3% от БВП.  
***  
Дават 9 млн. лева за пречиствателна станция в Септември  
Град Септември ще строи пречиствателна станция за отпадъчни води за 9 милиона лева. 
Проектът се финансира от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", информира 
"Дневник".  
Договорът за предоставянето на средствата беше подписан на 21 ноември, като след 
изпълнението на проекта над 10 хил. жители ще бъдат свързани към пречиствателна станция. 
Освен екологичните ползи за града реализацията му ще донесе и много социални и 
икономически ползи за региона. С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши 
ефективността на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на 
питейната вода, ще се спестят водни ресурси и ще бъдат осигурени нови работни места, 
уточняват от екоминистерството.  
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Дата: 26.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/397685.html  
Брой думи: 498  
 
 
Резюме: Община Хисаря винаги ще бъде отворена към информационни дни, каквито провежда 
Областен информационен център - Пловдив по места и ще продължи да работи активно по 
проекти, финансирани със средства от оперативните програми и Програмата за развитие на 
селските райони.  
 
Заглавие: С евросредства Хисаря става по-атрактивна и предпочитана дестинация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Община Хисаря винаги ще бъде отворена към информационни дни, каквито провежда 
Областен информационен център - Пловдив по места и ще продължи да работи активно по 
проекти, финансирани със средства от оперативните програми и Програмата за развитие на 
селските райони. Така курортният град се наложи като още по-атрактивна, привлекателна и 
предпочитана туристическа дестинация за хората. Това обяви зам.-кметът на община Хисаря 
Асен Сурчев по време на информационния семинар "ДА създаваме заедно", организиран от 
ОИЦ - Пловдив в града.  
"Европейските програми имат сериозен финансов ресурс, който трябва да се оползотворява и 
затова общините работят активно в тази насока Още повече, че сега се готви следващият 
програмен период, което значи, че експертите от ОИЦ - Пловдив ще са ни много полезни с 
информацията, която предоставят", допълни Сурчев.  
По време на семинара бе подчертано, че община Хисаря реализира успешно 7 проекта по 
оперативните програми, на обща стойност над 63 млн. лв. Стойността на изплатените суми по 
договори досега е около 16 млн. лв. Два проекта на обща стойност над 2 млн. лв. вече са 
приключили успешно.  
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните 
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 10-годишната 
стратегия за икономически, социален и интелигентен растеж "Европа 2020", 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, бяха сред разискваните теми.  
На събитието бяха презентирани отворените процедури "Развитие на професионалното 
образование и обучение в сътрудничество с работодатели", "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". Бе изнесена подробна информация и за 
възможностите за кандидатстване по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013".  
Споделен бе опит от добри практики и "научени уроци" по проекти, финансирани по оперативни 
програми. Като добра практика бе посочена реализацията на проектите "Интегриран проект за 
подобряване на водния сектор на Хисаря", финансиран от оперативна програма "Околна среда" 
и "Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря" по 
оперативна програма "Регионално развитие", с бенефициент община Хисаря.  
След семинара експерти от ОИЦ - Пловдив проведоха индивидуални срещи със 
заинтересовани граждани, представители на образователни институции, местната власт и 
бизнеса. Голям интерес в подкрепа на тяхната работа проявиха представителите на 
Туристически информационен център - Хисаря и местните читалища, които се амбицираха да 
кандидатстват с бъдещи проекти.  
Това събитие бе 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.  

http://news.plovdiv24.bg/397685.html
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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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Дата: 26.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/397754.html  
Брой думи: 331  
 
 
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 - 26 ноември в Сопот.  
 
Заглавие: Информационен семинар на ОИЦ Пловдив в Сопот  
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 - 26 ноември в Сопот.  
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".  
 
  

http://news.plovdiv24.bg/397754.html
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Дата: 26.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471066  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: Само няколко месеца след като държавният глава заяви, че "София тех парк" е не по-
малко важен, отколкото изграждането на автомагистрала "Тракия", "защото трасира пътя на 
иновациите и създава първата в България иновационна екосистема", харченето на пари за това 
"трасе" започна.  
 
Заглавие: "София тех парк" се готви за полет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Само няколко месеца след като държавният глава заяви, че "София тех парк" е не по-
малко важен, отколкото изграждането на автомагистрала "Тракия", "защото трасира пътя на 
иновациите и създава първата в България иновационна екосистема", харченето на пари за това 
"трасе" започна.  
По документи създаденото през юни "София тех парк" ЕАД разполага с 3 млн. лв., за да развие 
дейността си. Същинското му финансиране обаче ще дойде от оперативната програма 
"Конкурентоспособност", по която са заделени цели 50 млн. евро. За да ги получи, 
дружеството вече е наело срещу 66 хил. лв. консултанти, които да подготвят всички 
необходими документи за кандидатстване. Експертите ще го съветват и по финансови и 
административни въпроси. Същата сума ще бъде дадена и за хонорари на адвокати, които ще 
предоставят специализирани юридически услуги на български и на английски език.  
Безспорно всички тези дейности са необходими за една новосъздадена фирма, пък било то и 
държавна. Известно недоумение обаче буди фактът, че преди да е подхванала най-важните си 
задачи, "София тех парк" е успяла да обяви поръчка за покупката на самолетни билети. 
Предвиденият бюджет за полетите през следващите две години ще е... 300 хил. лева. Толкова, 
колкото плащат редица други големи институции, като Министерството на културата например. 
Но в "София тех парк" очевидно ще работят VIP-персони. Въпреки че засега на трудов договор 
в компанията се водят само шест човека, от които трима директори - Елица Панайотова, 
Николай Дончев и Владимир Пеневски.  
На този фон пътуванията на президентската администрация направо бледнеят. На 1 октомври 
тя се споразумя с "Аргус Травел" едногодишните й полети да струват 100 хил. лева.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471066
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Дата: 26.11.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57099  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: Те ще получат финансиране от близо 783 хил.лв  
Общо 782 505,63 лева (400 088,78 евро) ще получат четири проекта по схема „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България” на ОП "Конкурентоспособност". Това става ясно от 
публикувано решение на Управляващия орган на програмата в интернет страницата й.  
 
Заглавие: Одобрени са четири проекта по схема за развитие на клъстерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Те ще получат финансиране от близо 783 хил.лв  
Общо 782 505,63 лева (400 088,78 евро) ще получат четири проекта по схема „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България” на ОП "Конкурентоспособност". Това става ясно от 
публикувано решение на Управляващия орган на програмата в интернет страницата й.  
Одобрените предложения са за "Повишаване конкрентоспособността и насърчаване 
устойчивото развитие на "Клъстер Възобновяеми енергийни източници", "Укрепване на 
административното тяло и популяризиране на средногорие мед индутрсиален клъстер", 
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстер фото стил" и "Утвърждаване на клъстер 
"Зелен товарен транспорт" като фактор за развитие на интернационалния транспорт в 
България".  
По процедурата се отпускат 29 337 450 лева (15 000 000 евро), от които наличните средства в 
размер на 25 723 607,42 лева (13 152 271,63 евро).  
Основната цел на „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” е да допринесе за 
създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за 
изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие 
на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на 
клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за 
общи клъстерни дейности.  
 

 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57099

