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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
08.12.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 8 

 телевизии 5 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 124 

 вестници, от които: 18 

 - национални 16 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 106 

Общо за деня 132 
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 Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 07.12.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: 10.Новина  
Енергийният министър обясни отсъствието си от първата копка на Южен поток с натоварена 
програма. Днес заедно с премиера връчиха на български фирми договори за безвъзмездна 
помощ от 26 млн. лева по ОП Конкурентоспособност". Премиерът Борисов похвали министъра 
си и екипа му, че само за 6 месеца по програмата са изплатени повече средства, отколкото за 6 
години преди това.  
 
Текст: 10.Новина  
Енергийният министър обясни отсъствието си от първата копка на Южен поток с натоварена 
програма. Днес заедно с премиера връчиха на български фирми договори за безвъзмездна 
помощ от 26 млн. лева по ОП "Конкурентоспособност". Премиерът Борисов похвали 
министъра си и екипа му, че само за 6 месеца по програмата са изплатени повече средства, 
отколкото за 6 години преди това.  
Репортер: Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до Тройната коалиция в 
упреците на премиера Борисов за доскорошното забавяне в усвояването на европейските 
средства.  
Бойко Борисов:Когато цифрите говорят и боговете си мълчат, за шест години са платили 
половината от това, което ние от май месец допълнително сме дали 227 млн. или общо около 
700 млн. са влезли в малкия и среден бизнес.  
Репортер: След като похвали работата на министър Добрев и екипа му, премиерът нареди в 
приемната на ресорната администрация да се сложи книга за похвали и оплаквания. 
Икономическият министър пък коментира, че връщането на Закона за насърчаване на 
инвестициите в парламента няма да е лош сигнал към потенциалните чужди инвеститори. 
Истински важният текст за тях бил облекченията при плащане на осигуровки, а той нямало да 
се променя. Добрев допълни, че Министерския съвет е предложил поправки за по-ниски 
прагове за постоянно пребиваване на чужденци у нас, но в крайна сметка парламентът е приел 
необосновано високи изисквания.  
Репортер: Какви трябва да са според вас?  
Делян Добрев :Не искам аз да определям прагове, ние имахме предложение да бъдат 600 
хиляди лева, дали ще са толкова или по-малко или повече е въпрос на решение на НС.  
Репортер:За налагането на вето върху закона за насърчаване на инвестициите вчера 
призоваха и от опозицията в лицето на БСП.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 135  
 
 
Резюме: 8.Новина  
С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрацията и 
бизнеса. Това предлага премиерът Бойко Борисов. Това стана по време на връчването на 
договори за 26 млн. лв. по ОП Конкурентоспособност.  
Бойко Борисов: Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен. Не съм доволен от стая 
номер 6, канцелария номер 5. За да може като видя после книгата, да стимулираме тези от 
администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където 
има някоя слабост, министърът съответно да може веднага да я регулира. Така че да имаме 
взаимна връзка.  
По оперативната програма са раздадени 700 млн. лв. Парите влезли в малкия и средния 
бизнес. Министерството на икономиката очаква до края на годината да бъдат усвоени 85% от 
средствата за развитие на малкия и среден бизнес.  
 
Текст: 8.Новина  
С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрацията и 
бизнеса. Това предлага премиерът Бойко Борисов. Това стана по време на връчването на 
договори за 26 млн. лв. по ОП Конкурентоспособност.  
Бойко Борисов: Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен. Не съм доволен от стая 
номер 6, канцелария номер 5. За да може като видя после книгата, да стимулираме тези от 
администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където 
има някоя слабост, министърът съответно да може веднага да я регулира. Така че да имаме 
взаимна връзка.  
По оперативната програма са раздадени 700 млн. лв. Парите влезли в малкия и средния 
бизнес. Министерството на икономиката очаква до края на годината да бъдат усвоени 85% от 
средствата за развитие на малкия и среден бизнес.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: 6.Новина  
85% усвояване на средствата за развитие на малкия и среден бизнес до края на годината 
очаква МИЕТ. Ресорният министър Делян Добрев и премиерът Бойко Борисов връчиха 
договори по Оперативна програма Конкурентоспособност на стойност 26 млн. лева.  
 
Текст: 6.Новина  
85% усвояване на средствата за развитие на малкия и среден бизнес до края на годината 
очаква МИЕТ. Ресорният министър Делян Добрев и премиерът Бойко Борисов връчиха 
договори по Оперативна програма Конкурентоспособност на стойност 26 млн. лева. 
Договорите, подписани през последните 6 месеца, са на обща стойност 227 млн.,което е 75% 
усвояване, коментира министър Добрев. Премиерът Борисов заяви, че по време на 
управлението на предишното правителство и на неговия бивш икономически министър Трайчо 
Трайков, тази програма е буксувала.  
Бойко Борисов: Буксуваше при предишното правителство. След това бившият министър 
Трайков, въпреки че поне стократно съм казвал по тази програма да се движи, имаше под 10% 
усвояване. Тези млади хора работят в момента много добре. Министър Добрев също. Сами 
виждате за 6 години, ние сме усвоили повече за последните 6 месеца от последните 6 години.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: 4.Новина  
Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност.  
 
Текст: 4.Новина  
Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут е доста по-
нисък. Чуйте какво каза още той.  
Делян Добрев: Знаете, че по отношение на постоянно пребиваване ние внесохме от името на 
МС значително по-ниски прагове за получаване на постоянно пребиваване. Видяхте, че не се 
постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха значително завишени. Позицията на 
президента ще помогне според мен на Народното събрание да преосмисли още веднъж тези 
текстове и да прецени дали праговете за получаване на постоянно пребиваване не трябва да 
са значително по-ниски - такива, каквито са във всички останали държави в ЕС. Не искам аз да 
определям прагове. Ние имахме предложение да бъдат 600 000. Дали ще са 600 000 или по-
малко, или повече е решение на Народното събрание. Има държави в Европа, където са 
значително по-ниски. Естония например е 68 000 евро само.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2238  
 
 
Резюме: Тема: Облика на програмата през следващия програмен период  
Гост: Кирил Гератлиев, ръководител на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност"  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио 
с МИЕТ. По-рано през деня бяха подписани още договори по приоритетна ос 1 на ОП 
Конкурентоспособност. 71 компании ще се възползват от безвъзмездния ресурс по програмата. 
Експертите отчитат и сериозен напредък по разплащанията с бизнеса. От началото на 
програмата до края на април бяха платени едва 177 млн. лв., а от началото на май до 
настоящия момент бизнесът е получил 227 млн. лв., тоест доста повече отколкото за целия 
предишен период. За този период общо по програмата са сключени над 490 договора за повече 
от 700 млн. лв.  
Разбира се, експертите вече работят и върху визията на програмата за следващия програмен 
период през 2014 – 2020 г. Пред Дарик радио ръководителят на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност Кирил Гератлиев заяви, че и през следващите шест години фокусът ще 
бъде основно върху микро, малките и средни предприятия. Но преди да стигнем до следващата 
програма нека припомним, че до края на настоящата остава повече от година. Към момента 
има отворени няколко схеми, като най-много средства са достъпни по схемата за енергийна 
ефективност и зелена икономика. Към момента по нея са подадени 17 проекта.  
 
Текст: Тема: Облика на програмата през следващия програмен период  
Гост: Кирил Гератлиев, ръководител на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност"  
 
Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Това е съвместната рубрика на Дарик радио 
с МИЕТ. По-рано през деня бяха подписани още договори по приоритетна ос 1 на ОП 
Конкурентоспособност. 71 компании ще се възползват от безвъзмездния ресурс по 
програмата. Експертите отчитат и сериозен напредък по разплащанията с бизнеса. От 
началото на програмата до края на април бяха платени едва 177 млн. лв., а от началото на 
май до настоящия момент бизнесът е получил 227 млн. лв., тоест доста повече отколкото за 
целия предишен период. За този период общо по програмата са сключени над 490 договора за 
повече от 700 млн. лв.  
Разбира се, експертите вече работят и върху визията на програмата за следващия програмен 
период през 2014 – 2020 г. Пред Дарик радио ръководителят на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност Кирил Гератлиев заяви, че и през следващите шест години фокусът ще 
бъде основно върху микро, малките и средни предприятия. Но преди да стигнем до следващата 
програма нека припомним, че до края на настоящата остава повече от година. Към момента 
има отворени няколко схеми, като най-много средства са достъпни по схемата за енергийна 
ефективност и зелена икономика. Към момента по нея са подадени 17 проекта.  
Кирил Гератлиев: Това се дължи както на новостта на тази схема, така и на изискването в нея 
процедурите за избор на подизпълнител, а също и при по-големи проекти необходимостта да 
бъде извършен одит, енергиен одит и подготвен доклад от този одит да бъдат подадени заедно 
с формуляра за кандидатстване. Тоест това изискване за подготовката както на тръжните 
процедури за избор на изпълнител, така и за енергиен одит отнемат време. Ние очакваме 
засилване на интереса в началото на следващата година.  
Репортер: А по останалите две схеми?  
Кирил Гератлиев: По схемата за клъстерите, както знаете, при нас има, тази схема е отворена 
преди две години и към настоящия момент имаме 38 подадени проекта. Като имаме 16 
договора. Това, което е проблем в тази схема сега се променя и в настоящия Комитет за 
наблюдение ние ще предложим на комитета за наблюдение да одобри промените в критериите, 
през декември ще променим и насоките за кандидатстване, за да облекчим кандидатите и за да 
можем наистина да договорим изцяло тези средства.  
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Репортер: В каква насока ще бъде облекчаването на кандидатите?  
Кирил Гератлиев: От анализа, който беше изготвен в дирекцията се вижда, че голяма част, да 
не кажа всички проекти, които са подадени са главно по компонента 1 и 2. Тоест изискването за 
20 партньори, което е една от една от големите пречки в схемата води до това, че няма 
проектни дейности, които са в компонент 3. Това е едно от нещата, които се променя. Плюс, 
направихме няколко срещи с Асоциацията на клъстерите в България, които предложиха много 
разумни предложения, които приемаме и ги отразихме в критериите по самата схема. Така че 
вярвам, че след Комитета за наблюдение ние ще ревизираме през декември схемата. И 
другото нещо, което се предлага, наистина да се спре със сесиите. Това е нещо, което няма как 
да бъде управлявано адекватно. Ще има един краен срок, навярно ще бъде конкретно за тази 
схема, за клъстерите в края на месец март. Така че каквато активност покажат активните 
клъстери отвън, такива средства ще усвоят. Ако останат средства, ще ги насочим в резервни 
списъци, където има проекти на чакащи компании. Относно третата схема, тя е вече затворена. 
Там бяха подадени проекти над бюджета.  
Репортер: Възможно ли е тези пари да бъдат взети от схемата за клъстерите, ако не се 
постигне този интерес, който би...  
Кирил Гератлиев: Няма как да ги вземем за схемата от клъстерите, защото схемата от 
клъстерите е в приоритет 2. Търсим решение в рамките на приоритетна ос 1. Така че аз мисля, 
че наддоговарянето с 10-12 млн. на схемата не е проблем предвид, че все още не сме 
договорили целия бюджет на оперативната програма в ос 1. Така че свободен ресурс в 
момента има наличен. Той ще е за сметка на нещо друго, в рамките на ос 1.  
Репортер: Какви са основните трудности, които среща бизнеса не само по тези схеми, които са 
отворени като цяло, а и на базата на този анализ може да говорим вече и в контекста на 
следващата оперативна програма Конкурентоспособност. Тя се изработва в момента.  
Кирил Гератлиев: Абсолютно сте прави. И аз мисля, че един от големите проблеми е, че няма 
достатъчно интензивна комуникация. Задължение на администрацията е абсолютно всичко, 
което ще се случва в новия програмен период да бъде откомуникирано както в работната група 
по създаването на самата програма, така и в различни други мероприятия, така че да има 
яснота още преди да е дошъл програмния период какво предстои, с какви процедури и с какви 
видове дейности, с какви видове схеми за безвъзмездна помощ. Колкото по-рано започне тази 
комуникация, и аз мисля, че ние го правим това вече съвсем съзнателно, толкова по-бързо и 
по-полезно би било това за бизнеса в навечерието на 2014 г.  
Репортер: Тази промяна, която предстои в схемата за клъстерите да отпаднат сесиите и да 
има само краен срок за кандидатстване, може ли да се очаква да бъде утвърдена като практика 
за следващата оперативна програма? Тя в момента важи за схемата за енергийна 
ефективност и зелена икономика.  
Кирил Гератлиев: Аз не съм привърженик на сесиите, нека да го кажа съвсем ясно. Сесиите 
вкарват, как да кажа, допълнителни административни проблеми. И затова именно предлагаме 
на комитета ни да има един последен краен срок, който да, предвид и че ще бъде 2013 г., 
последната година, в която можем да сключваме договори, да имаме още в първата половина 
на годината яснота каква е средата отвън, какви готови проекти има, какво е подадено към нас 
и те тези проекти какъв бюджет ще усвоят. Ако имаме яснотата за това в края на март и тази 
схема не бъде усвоена, ние ще насочим средствата на другаде, тъй като има резервни проекти 
в ос 2, които чакат финансиране. Същевременно, ако това мобилизира всички, които отвън се 
вълнуват по темата и с това предстоящо облекчаване на клъстерите, аз вярвам че интересът 
ще бъде по-голям, има и абсолютната възможност да бъде усвоен целия бюджет и да не се 
налага да бъдат прехвърляни средства в други схеми, а те да останат единствено и само за 
клъстери в България.  
Репортер: А по отношение на следващия програмен период, може ли да очакваме да няма 
сесии?  
Кирил Гератлиев: Следващият програмен период е много важно да измислим друг тип схеми 
за безвъзмездна помощ. Аз лично, ако имам възможността да взимам решенията, не бих 
направил тези сесии, които виждаме сега. Защото изискването за сесии води след себе си 
неща, които трябва да бъдат много адекватно планирани още в самото начало на програмния 
период, за да се случва с тактовата честотата, която е необходимо да се случва. В началото на 
следващата година ще създаден и една работна група, която ще подготвя новия дизайн, 
включително ще търсим и комбиниране с финансови инструменти. Така че имаме новини, но 
ще ги поделим малко по-нататък.  
Репортер: Все пак в каква посока мислите за следващия програмен период? Досега като че ли 
практиката доказа, че бизнесът се интересува най-вече от възможността за технологична 
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модернизация било то по самата схема или по енергийната ефективност. Вероятно това ще го 
видим в следващ период, и за системи за качество.  
Кирил Гератлиев: Да, планираме тези неща, от които има интерес и които вървят добре в 
програмата да бъдат запазени. Това трябва да бъде така, защото както знаете технологичното 
оборудване в някои компании в България е доста старо и ние трябва да защитим това. Дали 
това ще става обаче само с грантови средства, каквато беше практиката към момента, аз не 
мога да отговоря. Предстоят разговори, предстоят дискусии с комисията. Аз мисля, че трябва 
да направим един много правилен баланс между схеми за безвъзмездна помощ и финансови 
инструменти. Планираме наистина схемите за технологична модернизация, за системи за 
управление на качеството, за финансиране на иновации да бъдат запазени. Планираме и нови 
схеми, които да повишат и продуктивността в предприятията и да намалят енергийната 
интензивност. Една от големите теми в следващата програма наистина ще бъде енергийната 
ефективност. Тъй като фирмите отвън имат нужда от това оборудване, имат нужда от тези 
енергийноефективни мерки. Ресурсът е в техни ръце, както се казва. Както виждате, няма 
техническа и финансова оценка, няма точкуване, няма формална комисия, която да стои и да 
забавя допълнително процеса. Това, което комисията трябва да направи е да каже – да, 
даденото предприятие отговаря на чл. 3 и 4 от закона, съответно след позитивна оценка от 
асистента проектът да бъде предложен за финансиране.  
Репортер: Ще има ли ясна корелация между схемата за иновации в следващия програмен 
период и евентуалната оперативна програма Образование и наука? Тъй като иновациите и 
науката са абсолютно свързани, ръка за ръка.  
Кирил Гератлиев: Абсолютно свързани са и едното стъпва на другото на моменти и са 
взаимнозависими. Ние работим с колегите от МОМН. Но нека да кажем, че в бъдещата 
оперативна програма Иновации и предприемачество е важно бизнесът да определя къде да 
се инвестират средствата, а не самият управляващ орган. От тази гледна точка определяме и 
разсъждаваме върху схеми, които приносителят на средствата във връзка с проекта за 
иновации да бъдат самите фирми, те да избират и да имат свободата да избират с кои 
изследователски звена работят, дали в чужбина, а не финансирането на 
научноизследователски организации на някакъв друг принцип. Тоест бизнесът трябва да казва 
от какъв вид иновации, в кои сектори и с кои изследователски звена ще работи, за да насочим 
наистина схемите за безвъзмездна помощ, а и финансовите инструменти към тези сектори.  
Репортер: Ще бъдат ли по-малко административните трудности пред бизнеса за 
кандидатстване през следващия програмен период?  
Кирил Гератлиев: Аз това имах предвид и в отговора на първия ви въпрос. Обикновено, когато 
се говори за опростяване на процедурите става точно обратното, става усложняване на 
процедурите. Сега отново в нашите среди се говори за опростяване. Но аз вярвам, че този път 
ще съумеем наистина да опростим нещата така, че в новата оперативна програма да има 
различни видове и схеми за безвъзмездна помощ, и ваучери, и финансови инструменти, които 
наистина да ускорят процеса на усвояване на оперативната програма още от самото й 
начало. Това е изключително важно. Включително да направим разумен баланс на конкретни 
бенефициенти, примерно София Тех Парк, и други конкретни важни за финансиране научна 
инфраструктура или конкретни бенефициенти, с които наистина да направим адекватен баланс 
в самата програма. Така че обсъждат се много неща, в проектите на регламенти е предвидено 
това опростяване и ние като бъдещ управляващ орган на оперативна програма търсим 
възможности за опростяване както на процеса на кандидатстване, така и на процеса на 
изпълнение. Тези схеми, които са последни по настоящата програма ще ни покажат много ясно 
накъде да ориентираме процедурите в следващия програмен период, така че да сме едно 
огледало на нуждите на бизнеса. Защото това е важно. Администрацията не работи и никога не 
е работила в асинхрон с нуждите на бизнеса. Нещо, което трябва тотално да променим от 
настоящия програмен период е при подготовката на тези схеми да имаме фокус групи, да 
говорим преди реалното стартиране на самите схеми с бзи8неса, да чуваме от какви нужди 
имат те, какви готови проекти имат, за да можем да стартираме схеми, които са възможно най-
близки до бъдещите нужди на определените сектори в България, които ще бъдат подкрепяни с 
ЕС.  
Репортер: Да очакваме ли по-фокусирани информационни кампании? Защото като че ли те 
започнаха към края на периода за тази оперативна програма и вероятно на базата на това се 
дължат част от грешките.  
Кирил Гератлиев: Аз мисля, че няколко неща трябва да променим и едно от тях е 
информационните кампании да бъдат още от самото начало. Защото голямата грешка, която 
направихме в началото на настоящия програмен период е, че нямахме прицелени кампании за 
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това какво предстои, с какви изисквания, с какви документи. Необходими са и не само 
информационни кампании, а и срещи с бизнеса, както вече споменах, а и обучения, тоест да 
повишим капацитета на сектора на малките и средни предприятия, така че да съчетаем нещата 
с кампания, с фокусиране на схемите за безвъзмездна помощ плюс обучения. Само тогава 
можем да постигнем качествени проекти, бърза оценка и сключване на договори от страна на 
управляващия орган в схеми, които са нужни на бизнеса.  
Репортер: Можем ли да кажем отсега какъв процент от парите, които следващия програмен 
период ще бъдат насочени към малкия и среден бизнес и какъв към големите предприятия?  
Кирил Гератлиев: Твърде рано е да посочваме проценти. Както знаете, бюджетът все още не 
е договорен. Ние не знаем с какви числа работим в момента. Така че този разговор може би ще 
стартира някъде след февруари, след като имаме ясна рамка, многогодишна финансова рамка, 
след като имаме ясно разпределени средства по оперативни програми. И след като имаме ясно 
приети от работната група, която вече структурираме в министерството какви приоритети, в 
какви приоритетни видове схеми за безвъзмездна помощ. Ние прилагаме и нещо по-различно 
от настоящата програма – така наречените финансови инструменти да са хоризонтални и да са 
във всички приоритети. Защото както виждаме управляващият орган, за да бъде гъвкав, не 
трябва тези средства да са съсредоточени само в един приоритет, защото това налага промени 
на документи, промени и одобрения от страна на ЕК, което отнема време. Много често се 
говори за това какъв ще е балансът между схеми за безвъзмездна помощ и финансови 
инструменти. Аз мисля, че е редно да има баланс, който не мога да кажа сега, че трябва да 
бъде 50:50 или 60:40, но програмата ще е с фокус иновации и предприемачество. Фокусът ще 
бъде в иновации за микро, малки и средни предприятия.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 9  
Брой думи: 1587  
 
 
Резюме: Тема: Отговор на министър-председателя Бойко Борисов на въпрос от народния 
представител Янаки Стоилов относно българската позиция по политиката на Европейския съюз 
за сближаване  
 
Менда Стоянова: Преминаваме към въпроса на народния представител Янаки Стоилов относно 
българската позиция по политиката на ЕС за сближаване.  
Янаки Стоилов: Г-жо председател, г-н министър-председател, г-да министри, госпожи и господа 
народни представители. Продължение на темата за политиката на сближаване. Но мисля,ч е 
първо трябва да си разчистим сметките с миналото и да стъпим на някаква здрава основа. Г-н 
Борисов, в края на 80-те години по индекса на човешкото развитие, универсален критерии 
прилаган от ООН, България се намира около 30-то място. В момента по същите показатели 
България е на около 60-то място. Така че аз ви предлагам да се съсредоточим върху 
политиката в годините на прехода, която доведе до изоставане на България, която върна 
бедността, която увеличи драстично неравенството и се стигна до темата за вересиите. Така че 
това е днес темата, а не опитите, когато вие сте работили в МВР да казвате, че положението в 
България е било лошо. Не, за повечето от хората животът може да е бил по-скромен, но по-
сносен и сигурен. Сега за това как да сближим България с развитите страни и нейните региони. 
Като се има предвид, че неравенствата се увеличават и в двете посоки – между развитите 
европейски региони и българските региони, но и във вътрешен план разликата между София и 
останалите региона е около два пъти. А за споменатите – Северозападния и Северния 
Централен тя наближава дори три пъти. Освен това по усвояването на средствата от 
кохезионния фонд България в момента е на 12-то място от 15 страни, като усвояването е около 
35% при средно 43% за ЕС.  
 
Текст: Тема: Отговор на министър-председателя Бойко Борисов на въпрос от народния 
представител Янаки Стоилов относно българската позиция по политиката на Европейския съюз 
за сближаване  
 
Менда Стоянова: Преминаваме към въпроса на народния представител Янаки Стоилов 
относно българската позиция по политиката на ЕС за сближаване.  
Янаки Стоилов: Г-жо председател, г-н министър-председател, г-да министри, госпожи и 
господа народни представители. Продължение на темата за политиката на сближаване. Но 
мисля,ч е първо трябва да си разчистим сметките с миналото и да стъпим на някаква здрава 
основа. Г-н Борисов, в края на 80-те години по индекса на човешкото развитие, универсален 
критерии прилаган от ООН, България се намира около 30-то място. В момента по същите 
показатели България е на около 60-то място. Така че аз ви предлагам да се съсредоточим 
върху политиката в годините на прехода, която доведе до изоставане на България, която върна 
бедността, която увеличи драстично неравенството и се стигна до темата за вересиите. Така че 
това е днес темата, а не опитите, когато вие сте работили в МВР да казвате, че положението в 
България е било лошо. Не, за повечето от хората животът може да е бил по-скромен, но по-
сносен и сигурен. Сега за това как да сближим България с развитите страни и нейните региони. 
Като се има предвид, че неравенствата се увеличават и в двете посоки – между развитите 
европейски региони и българските региони, но и във вътрешен план разликата между София и 
останалите региона е около два пъти. А за споменатите – Северозападния и Северния 
Централен тя наближава дори три пъти. Освен това по усвояването на средствата от 
кохезионния фонд България в момента е на 12-то място от 15 страни, като усвояването е около 
35% при средно 43% за ЕС. И два пъти по-малко от най-успешните европейски страни и техни 
региони. Затова и на последната среща на Европейския съвет мисля, че трябваше да се заявят 
категорично нашите позиции. И тъй като тази процедура още не е приключена е много важно да 
се каже какво допълнително ще направите по политиката на сближаване за постигането на 
конкретни резултати, специално за бедните български европейски региони? Благодаря.  
Менда Стоянова: Благодаря. За отговор, г-н министър-председател, заповядайте.  
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Бойко Борисов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, 
уважаеми г-н Стоилов, тъй като е сходен въпросът, просто искам само да, няма да се 
разсърдите, предполагам, на г-н Станишев да му кажа, че именно, когато видяхме този 
допълнителен списък вечерта раздаден, на другия ден поискахме отделна среща и ни беше 
дадена с председателя ван Ромпой и председателя Барозу, на която заявихме, че сме крайно 
несъгласни, всичко това е протоколирано и че не може най-, за съжаление, бедната държава и 
най-бедния регион в Европа да не получи допълнително пари, при положение, че се дават на 
някои региони, които както изброихте Гърция, Испания, Унгария допълнително такива средства. 
Така че това е направено и се надявам да бъде взето под внимание. Като вече изложих в 
отговор на питането на уважаемите народни представители г-жа Нинова и господата Станишев 
и Михалевски, България не подкрепя въвеждането на общ таван за средствата за кохезионна 
политика като процент от БВП, който да е еднакъв за всички държави-членки. Настояваме за 
диференциран таван, по-висок за страните с по-нисък БВП. По този начин страната ни може да 
получи повече средства. Формулираме сме и алтернативни предложения за допълнителна 
подкрепа за най-бедните региони в размер на 840 млн. евро. Исканията са ни продиктувани от 
факта, че България вече е доказала, че има капацитет да управлява средства от ЕС. До 
момента над 90% от средствата по оперативните програми са договорени, а плащанията вече 
възлизат на 37%. Същевременно нямаме нито една спряна програма. Друг аргумент в полза на 
нашата позиция е фактът, че инвестициите от структурните фонд и кохезионния фонд в 
България носят ползи както за нас, така и за останалите страни от ЕС и допринасят за 
постигане целите на Европа 2020. Предимство на България, и това беше особено от Дейвид 
Камерън изцяло подчертано е, че нашите проекти са в петте основни транспортни коридора, жп 
линията и екологията. Сиреч, това са присъединяването на Европа към Азия, изключително 
важни проекти. Друг аргумент в полза на нашата позиция е фактът, че инвестициите от 
структурните фондове и кохезионния фонд носят ползи както за нас, така и за останалите 
страни от ЕС. Инвестициите в транспортния сектор допринасят за развитието на 
транснационалните коридори, като подобряват функционирането на единния пазар и 
свързаността в Европа. Проектите за околна среда подобряват качеството на въздуха и водите, 
като същевременно предоставят възможности за компании от всички държави-членки да 
участват в реализацията на проектите. В допълнение, средствата за конкурентоспособност 
и иновации правят предприятията ни по-конкурентоспособни и показват, че бизнес средата ни е 
подходяща за чуждестранни инвестиции, водят до по-висок растеж и създават работни места. 
България спазва стриктна финансова дисциплина, изискванията на Пакта за стабилност и 
растеж. Допълнителните средства от фондовете на ЕС са ни необходими с цел провеждане на 
политиките ни за развитие в условията на бюджетните ограничения, които са предпоставени за 
финансовата ни стабилност. Увеличаването на дела на националното съфинансиране би 
довело до ограничаване на положителните ефекти от провеждането на кохезионната политика, 
тъй като поставят необходимостта от мобилизиране на допълнителни средства на националния 
бюджет. Подобно развитие е неприемливо от гледна точка на усилията на държавите-членки за 
ограничаване на публичните разходи и спазване на финансовата дисциплина в съответствие с 
целите на Пакта за стабилност и растеж.  
Менда Стоянова: Благодаря. Заповядайте, г-н Стоилов, за реплика.  
Янаки Стоилов: Г-жо председател, г-н министър-председател. Времето напредна, преговорите 
са трудни, но все още е възможно при настойчиви аргументирани искания България също да 
бъде включена в този допълнителен списък по кохезионната политика и мисля, че трябва 
своевременно, ако това не е направено да поискате около 1 млрд. евро за двата северни 
района, или поне за българския северозапад. Защото България е може би уникален пример в 
Европа, че нейният север е по-слабо развит от юга. Това го има на други континенти, но в 
Европа никъде го няма. И мисля, че трябва и със средствата на вътрешната политика да се 
потърсят такива решения, и на европейските средства. Ако ние имаме по-обосновани искания и 
идеи във връзка с развитието на дунавската стратегия, защото тя също може да бъде 
инструмент, ако се планират ясни действия, за да мога да се раздвижат тези региони. А и за 
съжаление проекта Белене, който спряхте, е също лишаване от една от възможностите, защото 
създаването на мегапроекти в Северна България могат да дадат силен тласък за развитието на 
индустрията, строителството, транспорта и т.н. Да, да, точно така. Затова аз наистина ви 
призовавам, защото вие тръгнахте с голяма кошница за Брюксел преди няколко месеца, че 
България ще иска и вероятно ще получи 15 – 20% увеличение на средствата. В момента, 
знаете, дискусията е тежка. И се очертава нашето увеличение да не бъде повече от 10%, тоест 
то да има изцяло компенсационен характер от гледна точка на инфлационните процеси. Така 
че дано ние да аргументираме добре своите позиции. И освен с най-големите потребности, 
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които имаме, да ги обосновем и с ясни политики. Защото само тежкото ни положение едва ли 
ще бъде достатъчно. И като твърдите, че имате добри контакти с основните европейски 
лидери, те трябва да се потвърдят не просто в добрите отношения, а в резултатите, които да се 
почувстват от българските граждани. Благодаря.  
Менда Стоянова: За дуплика желаете ли, г-н министър-председател? Може и не.  
Бойко Борисов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, 
уважаеми г-н Стоилов. Полагаме огромни усилия, ще бъдат направени, ще бъде направено и е 
направено всичко необходимо всички тези аргументи за нашия северозапад е ясен. Разликата 
между София и останалите градове също е ясно, че е два пъти. Но все пак толкова години бях 
кмет. Пак и кмет на ГЕРБ, това е нормално. Инвестициите в София бяха над 75% от всички 
инвестиции в Българи през този период. Така че това са ясни неща. А и в Южна България по-
бързо хората избраха кметове на ГЕРБ и затова е нормално там да се строи и да се развива 
по-бързо региона. Това са безспорните факти. Така че обещавам ви и аз между другото бях 
помолил да ви предадат, сигурно следващата не, но по-следващата седмица с удоволствие ще 
дойда да се срещна с вас, още веднъж да го поговорим това, да имаме необходимия мандат, 
да знаем за какво става въпрос. Но повярвайте, много тежко се водят преговори, когато кажа 
„Добре бе, хора, вие сте усвоили 20 или 30, да не спорим с колегата Станишев колко процеса, 
остава ви още една година. А идвате и казвате – дайте още 1 млрд. Вие не сте си усвоили това, 
което сме ви дали”. Ами, усвояваме в пъти повече от вас, г-н Станишев. И аз следващия път, 
защото вие имате предимство да атакувате в неочаквани зони, за които да не сме подготвени, а 
следващият път, понеже си спомням, че в МС четох, че се отваря еди-коя си програма един 
лист, втори лист, трети лист по съответните програми. Сега ще ги намеря и следващият път, 
като дойда, ще ви ги прочета. Така че ще бъда и аз подготвен. Лично ги четох. Сигурно медиите 
ги имат в своите кадри. Така че, г-н Стоилов, извън политиката, нормално е да сме противници 
в парламента, ако в Европа обединим усилията си, би било прекрасно. И хората в края на 
краищата дали са в Северна, Южна, в коя ще да е България, в случая заслужават да получат и 
едно евро повече да докараме, едно евро повече. Така че от моя страна ще направя 
необходимата стъпка да дойда при вас. А на г-н Иванов, понеже всеки ден говорите вие за 
Белене, виждате ли какво казват – вие спряхте белене, вие казвате, че не сме. Ама слушайте ги 
тези работа. Вярно е, че ви няма. Но поне вие им предайте. Благодаря.  
12.24 мин.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.30 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: 14.Новина  
Българските фирми вече са усвоили над 400 млн. лв. по схемите на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". На тържествена церемония премиерът Бойко Борисов връчи нови 71 
договора, при реализирането на които в българската икономика ще бъдат вложени още 26 млн. 
лв.  
 
Текст: 14.Новина  
Българските фирми вече са усвоили над 400 млн. лв. по схемите на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". На тържествена церемония премиерът Бойко Борисов връчи нови 
71 договора, при реализирането на които в българската икономика ще бъдат вложени още 26 
млн. лв.  
Репортер: До 1 май тази година една от най-лошо работещите европейски програми беше 
"Конкурентоспособност". След личната намеса на премиера Бойко Борисов в пъти се 
увеличиха фирмите, които кандидатстват за европейски пари. Вече са договорени 700 млн. лв.  
Бойко Борисов:Първо буксуваше при предишното правителство, след това бившия министър 
Трайков, въпреки че поне стократно съм му казвал по тази програма да се раздвижи, имаше 
под 10% усвояване. Тези млади хора работят в момента много добре. Министър Добрев също.  
Репортер:Амбицията на Правителството е до края на годината да се договорят 85% от целия 
ресурс на програмата.  
Делян Добрев:Знаете имаше две отделни звена, които управляваха европейските средства. 
Една дирекция в министерството и отделно едно междинно звено – агенция. Изключително 
бюрократични бяха процедурите.  
Репортер: Премиера Бойко Борисов поиска в приемната на ОП Конкурентоспособност да се 
постави книга за похвали и оплаквания.  
Бойко Борисов:Като видят после книгата да стимулираме тези, които при регистрацията са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а пък там където има някоя слабост министъра 
съответно да може веднага да я регулира, така че да имаме взаимна връзка.  
Репортер: През приемната на ОП Конкурентоспособност на ден минават около 10 човека. От 
какво се интересуват те ще разберем сега. Г-жо Сугарева бихте ли ни казала?  
Людмила Сугарева:Най-вече кои са отворените процедури, как става кандидатстването, какви 
документи са необходими.  
Репортер: Освен приемната в центъра на София бизнеса може да получи информация и в 9-те 
регионални приемни в страната.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 13  
Брой думи: 1838  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Здравейте във времето, в което всеки петък говорим за вашите пари. С вас е Радина 
Христова, тонрежисьор на пулт е Биляна Харизанова. Второ издание поред ще говорим за 
схемата Енергийна ефективност и зелена икономика и за семинарът, който се проведе във 
Велинград във връзка с нея. Припомням, че мероприятието бе организирано от ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност и на него присъстваха ръководителят на дирекцията Кирил 
Гератлиев, експерти, социологът Яна Спасова и разбира се министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев. Бяха изнесени данни от двете информационни кампании 
по схемата, която е част от ОП Конкурентоспособност, както и очакванията за следващия 
програмен период 2014 – 2020 г. Ние днес ще обърнем по-специално внимание на схемата 
Енергийна ефективност и зелена икономика и на инициативата Джереми, които са част от ОП 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Най-актуалната и полезна 
информация от тях ще чуем в ефира ни от ръководителя на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност Кирил Гератлиев.  
Процедурата Енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна между МИЕТ и ЕБВР, 
която обединява в едно процедура за безвъзмездна финансова помощ, по която средствата се 
предоставят от оперативната програма и заемно финансиране, предоставено от европейската 
банка чрез търговски банки в рамките на кредитна линия Енергийна ефективност за 
конкурентоспособна индустрия в България.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Здравейте във времето, в което всеки петък говорим за вашите пари. С вас е Радина 
Христова, тонрежисьор на пулт е Биляна Харизанова. Второ издание поред ще говорим за 
схемата Енергийна ефективност и зелена икономика и за семинарът, който се проведе във 
Велинград във връзка с нея. Припомням, че мероприятието бе организирано от ГД Европейски 
фондове за конкурентоспособност и на него присъстваха ръководителят на дирекцията Кирил 
Гератлиев, експерти, социологът Яна Спасова и разбира се министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма, Делян Добрев. Бяха изнесени данни от двете информационни 
кампании по схемата, която е част от ОП Конкурентоспособност, както и очакванията за 
следващия програмен период 2014 – 2020 г. Ние днес ще обърнем по-специално внимание на 
схемата Енергийна ефективност и зелена икономика и на инициативата Джереми, които са част 
от ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика . Най-актуалната и 
полезна информация от тях ще чуем в ефира ни от ръководителя на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност Кирил Гератлиев.  
Процедурата Енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна между МИЕТ и ЕБВР, 
която обединява в едно процедура за безвъзмездна финансова помощ, по която средствата се 
предоставят от оперативната програма и заемно финансиране, предоставено от 
европейската банка чрез търговски банки в рамките на кредитна линия Енергийна ефективност 
за конкурентоспособна индустрия в България. Сред целите на програмата са подобряване на 
ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в 
малките и средни предприятия, намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично 
въздействие чрез насърчаване на намаляващи отпадъците и енергоспестяващи 
производствени технологии. Бюджетът по процедурата за безвъзмездна финансова помощ е в 
рамките на 150 млн. евро, а по кредитната линия – на още 150 млн. евро. Процедурата бе 
обявена на 28 юни тази година и ще остане отворена за подаване на проектни предложения до 
31 октомври 2013 г. Още за дейностите в момента, както и актуалните новини около схемата ще 
чуем в следващото интервю с Кирил Гератлиев, главен директор на ГД Европейски фондове за 
конкурентоспособност.  
Репортер: По график ли се развиват дейностите по схемата Енергийна ефективност и зелена 
икономика?  
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Кирил Гератлиев: Към настоящия момент нашите планове не бяха да имаме договори. 
Планирахме договори в декември и аз вярвам, че това ще се случи. За мен тази схема е нова, 
все още непозната за фирмите и роля на нас като управляващ орган е да я популяризираме, за 
да стигне до всеки заинтересован. Притеснително би било, ако наистина в март, април ние 
наблюдаваме такъв интерес, какъвто виждаме в момента. Схемата е обявена на 28 юни и във 
връзка с тези две важни изисквания, които трябва да бъдат преди подаването на формуляра за 
кандидатстване, а именно проведени процедури за избор на подизпълнител и избран, и 
извършен енергиен одит и едва след това попълване на формуляра за кандидатстване, аз 
мисля, че предвид така създадената конструкция в програмата вълната от проекти при нас в 
управляващия орган ще бъде в началото на следващата година.  
Репортер: Две информационни кампании проведохме по схемите. Като че ли никоя друга 
схема, така, не е пораждала толкова голям интерес. Очаквахте ли хората наистина толкова 
много да се интересуват от тази схема?  
Кирил Гератлиев: Честно казано аз самият бях изненадан, че в първите обиколки в страната 
имаше над 600 фирми, реални представители на малкия и среден бизнес в България. Във 
втората кампания имахме още около 500. Тоест над 1 000, 1 100 почти бяха фирмите, които 
участваха. Бяха зададени множество въпроси, включително получаваме и множество въпроси 
на имейл и в нашата приемна. Знаете, че имаме приемна от май. Там главните въпроси са за 
тази схема.  
Репортер: Предвиждате ли нова информационна кампания? Със сигурност са останали 
градове и хора, които не са успели да отидат на предишните информационни кампании, 
особено в по-малките населени места?  
Кирил Гератлиев: Планираме трета такава. Не мога да дам, така, точна дата кога ще бъде. 
Следим внимателно развитието на схемата. Започнахме от големите градове, минахме сред 
по-малките областни градове, предстои наистина и трета кампания през първото тримесечие 
на следващата 2013 г. Така че вярвам, че тогава, когато навлезем в третата кампания ще 
имаме и вече сключени договори, за които да можем да покажем реални проекти с реални 
примери. Защото това, което липсва към момента е ние да покажем реални примери. Липсват 
ни реалните финансирани проекти. Когато това се случи, аз съм убеден, че практическите 
примери ще доведат до много по-голям интерес.  
Репортер: Ако в началото битуваше едно притеснение, че може би няма да стигне 
финансирането за всички желаещи по схемата специално за Енергийна ефективност и зелена 
икономика, тъй като тя наистина буди голям интерес, сега битува ли обратното притеснение, че 
ще останат пари, които няма да бъдат усвоени?  
Кирил Гератлиев: Ние не се люшкаме от едната крайност в другата. Хладно наблюдаваме 
процеса от самото му начало и правим своите изводи. Един от основните изводи е, че в края на 
програмния период радикалната промяна на механизма за кандидатстване наистина създава 
малко проблеми. И проблемите са главно от комуникативна гледна точка – ние трябва да 
обясняваме новия механизъм, тъй като той не е проигран, не е наложен в практиката и хората 
го виждат за първи път. Същевременно аз не бих казал, че към момента имаме проблем със 
схемата. Много хора казват „имаме проблем със схемата”. Нямаме проблем със схемата. Това 
са естествените процеси на този дизайн на програма. И те няма как да се случат по-бързо, 
поради простата причина, че ако трябва да обходим всичко само се замислете какво трябва да 
се случи. Трябва да има процедура за избор на енергиен одитор. Този енергиен одитор трябва 
да е наличен и да направи енергийно обследване. Ако сложим, че първото нещо става за две 
седмици дори, а второто за около месец и половина, защото все пак трябва да бъде 
пресмятано, трябва да бъде подготвено един вид, този енергиен одитор препоръча вида 
оборудване и това бъде подготвено като процедура за избор на подизпълнител, което понякога 
коства около три месеца да бъде подготвена процедура, да бъде стартирана, да бъде даден 
60-дневен срок за кандидатстване, да бъдат получени оферти, да бъде избрано кой ще е 
поддоставчика и да бъде сключен договор под условие, а след това да бъде подготвен и 
формулярът за кандидатстване, ние виждаме, че трябват поне 6 – 6,5 – 7 месеца. Тоест 
схемата е обявена в края на юни. Вълната ще бъде следващата година. Това е нормалният ход 
на тази програма, поради нейната различност, поради нейния дизайн. Процесите, 
благодарението на наличието на Асистент по проекта и Асистент по верификацията са 
изнесени извън администрацията. Администрацията трябва да съблюдава дали наистина 
сключваме договори с микро, малки и средни предприятия и дали няма натрупване на 
държавни помощи и да прави така – да одобрява проектите, без да ги оценява, без да 
формализира процеса.  
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Репортер: Процедурата наистина от тази гледна точка, от липсата на оная бавна машина, 
административна, в България всички сме свикнали, че администрацията работи бавно, в случая 
тук е спестена и общо взето нещата не зависят толкова от самата администрация, колкото от 
тези асистенти. Асистентите вие вече споменахте подбрани са. От тук нататък вие споменахте, 
че също е възможно в края на периода да има съкратена процедура за кандидатстване. Това 
означава ли, че ще се съкрати времето за кандидатстване и ще бъдат ли намалени сроковете 
за обявяване примерно на такива конкурси за подизпълнители и също така за конкурсите за 
енергийния одит?  
Кирил Гератлиев: Ами, както споменах, тези пет стъпки трябва да бъдат направени преди 
подписване на формуляра за кандидатстване и неговото официално подаване в асистента по 
проекта. Ние ще следим и следим, повярвайте ми, във всеки един казус от подадените проекти 
кое е пречката, кое е нещото, което спъва бързото движение на документите и съответно 
одобрението на проектите от страна на асистента. Така че предприемаме почти веднага 
корективни мерки. Това е хубавото на тази програма. Същевременно ние сме склонни, дори и 
да ревизираме някои от критериите и от конструкциите на схемата, ако до март-април 2013 
видим, че нещо продължава да бъде такова. Но аз не вярвам. Поради простата логика на 
нещата ние ще имаме още в януари, февруари и март много по-голяма бройка от проекти, аз 
съм убеден в това.  
Водещ: За Радио Фокус Кирил Гератлиев коментира и етапа, на който се намира в момента 
инициативата Джереми, както и какви дейности се извършват в момента по нея. Нека чуем.  
Репортер: Г-н Гератлиев, във връзка с инициативата Джереми в момента в каква част от 
изпълнението се намирате?  
Кирил Гератлиев: По първоначалната вноска от 200 млн. евро, която се случи в 2011 са 
разработени един дългов продукт и четири дялови продукта. Дълговият продукт се изпълнява с 
партниращи банки. Те са наши банки партньори, които след като ревизирахме наистина 
критериите за продукта с гаранции, когато до юни бяха раздадени може би около 200 кредита, 
се вижда, че целият юни, юли, август, септември интерес от страна на микро, малки и средни 
предприятия е голям. Вече сме на цифрата 1000 – 1000 и нагоре кредита. Като ако сравним 
цифрите към юни, когато бяха под 6 млн., в момента сме над 105 млн. лв. Тоест за по-малко от 
шест месеца продуктът вече през партниращите банки стига до фирмите и хората го търсят. 
Относно втората вноска, за втория дългов продукт – поделяне, инструменти за поделяне на 
риска, бе обявена покана от страна на Европейския инвестиционен фонд, до 28 септември 
беше крайният срок, голям интерес от банките. От 24 банки на пазара 17 кандидатстваха. 
Предстои и в момента се осъществява дю дилиджънс от страна на Европейския инвестиционен 
фонд. И аз вярвам, че скоро ще бъдат подбрани и банковите посредници. Имаме ангажимент 
първото тримесечие този продукт да е на пазара. И предвид, че средствата от оперативната 
програма в размер на 150 млн. се предоставят с 0% лихва очакваме реално наистина 50% 
намаление на лихвите, с които банките оферират. Вярвам, че ще понижим лихвения процент и 
съответно този продукт ще бъде атрактивен за сектора на малките и средни предприятия. Това, 
което в момента и по което виждаме, че няма плащания, са дяловите продукти. City acceleration 
fund вече приключиха оценката и подбраха проектите по първи прозорец. Предстои втори 
такъв. Там вече има реални споразумения, така че това е продукт за стартиращи иновативни 
идеи и проекти, за които честно казано аз вярвам, че ще се случат и притеснения нямам. 
Проблемът е в другите три дялови продукта, където все още не са капитализирани фондовете, 
тъй като очакваме генериране на частен ресурс. В случай, че тези продукти не се случат сме 
готови да ревизираме инвестиционната стратегия и да търсим накъде другаде да насочим 
ресурса, там, където е най-нужен за българските предприятия. Но само след анализ.  
Репортер: Благодаря ви много за отделеното време.  
Кирил Гератлиев: И аз ви благодаря.  
Водещ: Вървим към края на днешното издание на предаването „Пари за вашия бизнес”. Дано с 
информацията, която ни предостави Кирил Гератлиев сме допълнили и вашите знания и сме 
отговорили на повечето ви въпроси относно схемата Енергийна ефективност и зелена 
икономика и на инициативата Джереми. Ако все пак има нещо, което искате да попитате или 
имате идеи за теми в предаването, можете да се свържете с нас на телефон 0882 802 802, 
както и на имейл адрес radiofocus@focus-news.net. Очаквайте ни и следващата седмица след 
нови9ните в 10 часа, когато отново ще ви дадем идеи как да направите бизнеса си още по-
конкурентоспособен.  
 



 

 

27 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Национални печатни медии  
 
Дата: 08.12.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 4  
Брой думи: 179  
 
 
Резюме: Книга за похвали и оплаквания да бъде сложена в приемната на икономическото 
министерство. Това поръча премиерът Бойко Борисов на Делян Добрев, с когото вчера заедно 
връчиха договори за европейско финансиране на бизнесмени за 26 млн. лв.  
 
Заглавие: Слагат книга за похвали и оплаквания при Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Книга за похвали и оплаквания да бъде сложена в приемната на икономическото 
министерство. Това поръча премиерът Бойко Борисов на Делян Добрев, с когото вчера заедно 
връчиха договори за европейско финансиране на бизнесмени за 26 млн. лв.  
"Като идват хората при вас, да пишат - доволен съм, не съм доволен. Не съм доволен от стая 
№6, канцелария №5. Така ще можем да стимулираме тези, които са ви помогнали, и да вземем 
мерки там, където има някаква слабост", мотивира нареждането си Борисов.  
"Задължително ще сложим такава книга, това е една добра идея", веднага се съгласи Добрев. 
Напомни обаче, че има и по-съвременни методи гражданите да отправят сигнали и препоръки -
например в интернет страниците на министерството и на оперативна програма 
"Конкурентоспособност", от която е финансирането за връчените вчера 71 договора. 
Получиха ги предприемачи от различни браншове, свързани с технологиите.  
227 млн. лв. са разплатени на бизнеса от 1 януари по ОП "Конкурентоспособност". За 
последните 7 месеца са сключени 492 договора за 700 млн. лв., отчете министърът. Той 
гарантира, че до края на годината ще бъдат договорени 85% от целия ресурс на програмата.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 1,2  
Брой думи: 1147  
 
 
Резюме: Нашият потенциал за развитие на технологични паркове е ограничен, в София е 
нормално да има един такъв, може би е добре да се направи втори в Пловдив - за 
агротехнологии и храни. Това каза Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и 
туризма, по време на откриването на третото издание на Международна конференция 
"Индустрия и иновации 2012".  
 
Заглавие: На България са нужни не повече от два технологични парка  
Подзаглавие: Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все 
повече и по-добре подготвени млади хора  
Автор: Стефан СТАНЧЕВ  
Текст: Нашият потенциал за развитие на технологични паркове е ограничен, в София е 
нормално да има един такъв, може би е добре да се направи втори в Пловдив - за 
агротехнологии и храни. Това каза Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и 
туризма, по време на откриването на третото издание на Международна конференция 
"Индустрия и иновации 2012".  
“Няма смисъл да се проектират още 4-5 технологични парка в България - продължи 
министърът. - Тези технологични паркове трябва да бъдат развивани около университетите и 
научните звена, те не могат да бъдат на голяма поляна. В Европа от 10 техпарка, 3 са успешни, 
другите имат проблеми със своята устойчивост."  
Добрев сподели, че иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, като се 
надява министерството да получи повече средства за подкрепа на бизнеса. Той допълни още, 
че енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване, защото страната ни 
е на пето място в Европа по енергийна неефективност. Според него отпуснатите средства няма 
да бъдат по-малко от досегашните, които са на стойност 1,17 млрд. евро.  
“Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през 
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече 
средства в тях - продължи Делян Добрев. - В годините преди кризата нашата икономика 
растеше благодарение на инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, 
докато след 2009 г. икономиката ни придобива нов облик. През последните години 
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година. С промените в 
Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство на секторите с 
висока добавена стойност."  
Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на промените, в рамките на две години 
фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17,4 на сто от разходите си за човешки 
ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече 
и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОМН се обсъждат 
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012 
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през 
изминалата година броят им е бил едва 4.  
“В началото на следващата година пилотно ще стартира и схема за иновации по оперативна 
програма “Конкурентоспособност" с възможност за електронно кандидатстване - продължи 
министърът. - Това ще бъде нещо ново, което смятам, че ще се приеме добре от бизнеса. Друг 
приоритет през следващия програмен период за ОП "Конкурентоспособност“ ще бъде 
подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност." Министър 
обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема за 
иновации за фирмите. От цялата сума за иновации - “примерно 400 - 500 млн. евро" една част 
ще се раздават под формата на ваучери, каза Добрев, без да конкретизира. Когато фирмата 
вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще може да направи нещо 
полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към науката, и една 
компания може да инвестира в определена иновация, която да бъде създадена от дадено 
научно звено, уточни министър Добрев. “Аз харесвам този подход, защото той насочва 
средствата за наука точно там, където се създават иновациите в полза на бизнеса - обясни 
Добрев. - Парите по ОП “Конкурентоспособност" трябва да бъдат за бизнеса и за нещата, от 
които бизнесът се нуждае."  
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На 32 място сме в ЕС по иновации  
Според проучване на Европейската комисия (ЕК) България е на 32 място от 34 страни за 2012 
г., що се касае за иновации. Това каза Евгени Евгениев от Световната банка, по време на 
третото издание на Международната конференция "Индустрия и иновации 2012". Според 
проучване на световния икономически форум, цитирано отново от Евгениев, страната ни е вече 
62-та конкурентоспособна икономика в света (сред 144 икономики), което е скок с 12 места в 
сравнение с 2011 г. По “изтичане на мозъци" България е на 128 място от 144 икономики, по 
качество на обучението по математика - на 68 място, по наличие на услуги за обучение - 90-то, 
а по качество на началното образование - 67 място. Когато говорим за национална инвоативна 
система, ние трябва да говорим за обучението, сподели Евгениев.  
Той разкри данни от проучвания на Световната банка, според които България е паднала с 
четири места по “лекота за правене на бизнес" за 2012 г. и е вече 66-та в света.  
“За стартиране на бизнес се справяме сравнително добре - 57-мо място от 185 икономики в 
света, което е с 9 места спад - продължи Евгени Евгениев. - Когато имаме нужда от динамична 
и иновативна система, на нас ни трябва адекватна администрация, която да реагира бързо на 
изискванията на бизнеса, а също така с адекватна регулаторна рамка. У нас трябва да се 
работи серизоно върху хората, които генерират идеите, още от детската градина. Основните 
фактори за успеха в щата Калифорния, което е добре да го следваме и у нас са: доверие в 
системата (включително и бизнес средата), менторите (които да консултират предприемачи и 
това вече се прави от мениджърски фондове) и рисковото финансиране. Трябва да придобием 
успешния модел на Калифорния: провалът е хубаво нещо, стига да стане бързо и срещу по-
малко пари."  
10 - 20 г. трябва да минат, преди “София тех парк" да постигне очакваните резултати  
Фокусът, който технологичният парк има дългосрочно, това са spin-off компаниите, стартъпите, 
малките и средни предприятия, както и децата. Това каза Елица Панайотова, изпълнителен 
директор на София тех парк, по време на събитието.  
“Целта на проекта за парка е да се постигне концентрация на талант на едно място, но талант, 
който да има предприемаческия дух - продължи Панайотова. - Трите сфери, върху които 
технологичният парк се фокусира са: ИКТ, науки за живота (life sciences), включващи природни 
науки, биотехнологии и др. и енергетика от ново поколение (нови източници на енергия). 
Компаниите-участници в парка трябва да имат развоен компонент (R&D)."  
Панайотова каза, че съвсем скоро паркът ще има нужда от ментори под формата на 
консултативен съвет. За момента проектът София тех парк разчита на публично финансиране - 
еврофондове. Дългосрочно проектът ще бъде отворен към публично-частното партньорство.  
“Проектът е вече на 4 месеца, а вече имаме подписан меморандуми със Софийския 
университет и Техническия университет-София, скоро ще подпишем договор и с БАН - разкри 
Панайотова. - Трябва обаче да минат между 10 и 20 години, преди технологичният парк да 
постигне очакваните резултати. Първата фаза предвижда от 2013 г. да бъдат изпратени млади 
предприемачи във вече функциониращи стартъп инкубатори в чужбина. Следващата трябва да 
стартира през 2014 г., когато ще бъде изградена физическата инфраструктура на парка. Година 
по-късно трябва да бъдат привлечени и запълнени първите лаборатории, както и да се изгради 
инкубаторът за млади предприемачи.  
Екосистемата, която паркът ще развие, ще включва наука, образование, достъп до 
финансиране и менторска мрежа. Всеки предприемач има нужда от подкрепа за това какви са 
стъпките, през които трябва да мине, как трябва да организира процеса, как да си напише 
бизнес плана, кои може да са потенциалните му клиенти, къде може да намери финансиране, 
пазар."  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 2  
Брой думи: 348  
 
 
Резюме: "Региони в растеж" ще е името на програмата за регионално развитие за периода 
2014-2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова.  
 
Заглавие: ХОРА, ПЪТИЩА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Региони в растеж" ще е името на програмата за регионално развитие за периода 2014-
2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.  
* Централна кооперативна банка е купила 495 бр. акции на "ЧЕЗ Електро България" АД. То 
отговарят на 9.9% от капитала на дружеството. Сделката е регистрирана в Централния 
депозитар на 29 ноември.  
* Синята коалиция призовава правителството да предприеме необходимите стъпки за 
анулиране на лиценза на площадката за АЕЦ "Белене" заради Високата сеизмичност в района.  
* Министърът на околната среда и Водите Нона Караджова участва в осмата среща на страните 
към Протокола от Киото, която се проведе от 3 до 7 декември в Катар.  
* За последните шест месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за шест 
години преди това, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
който заедно с премиера Бойко Борисов Връчи 71 договора за безвъзмездна финансова помощ 
по оперативната програма "Конкурентоспособност".  
* Първият здравен министър от правителството на ГЕРБ - д-р Божидар Нанев, бе оправдан в 
Апелативния съд. Той бе обвинен в съзнателно сключване на две неизгодни сделки за доставка 
на антивирусен препарат.  
* Индексът на промишленото производство през октомври е паднал с 0.4% на месечна база, 
показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо предишната 
година понижението е с 4.1 на сто.  
* Полицията ще проверява заведения, пътища и курорти заради студентския празник. В дните 
около 8 декември ще има засилен контрол на Входовете и изходите на София.  
* Ски сезонът на Витоша ще бъде открит на 15 декември, са обещали от концесионера "Витоша 
ски" на столичния кмет Йорданка Фандъкова.  
* Треньорът на националния отбор по футбол Любослав Пенев, както и наставниците на 
"Левски", ЦСКА, "Лудогорец" и "Литекс" - Илиан Илиев, Стойчо Младенов, Ивайло Петев и 
Христо Стоичков, ще се изправят на 11 декември срещу отбор на спортните журналисти. 
Инициативата цели да събере средства за децата аутисти и недоносените деца.  
* Американският канал CNN International стъпва на българския пазар догодина, след като 
подписа споразумение със стартиращата скоро нова българска телевизия News7. Тя ще се 
излъчва на мястото на BB  и ще има ексклузивен достъп до Видео и новинарските ресурси на 
CNN.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 3  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: Дали случайно или не, премиерът Бойко Борисов не уважи поканата на руския 
президент Владимир Путин да присъства на официалния старт на строителството на 
газопровода "Южен поток". Церемонията се проведе в петък (7 декември) в руския град Анапа, 
като специално за нея от Москва пристигна руският държавен глава.  
 
Заглавие: Борисов пропусна старта на "Южен поток"  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан САВОВ  
Текст: Дали случайно или не, премиерът Бойко Борисов не уважи поканата на руския 
президент Владимир Путин да присъства на официалния старт на строителството на 
газопровода "Южен поток". Церемонията се проведе в петък (7 декември) в руския град Анапа, 
като специално за нея от Москва пристигна руският държавен глава.  
От българска страна отговорността да представя правителството ни бе прехвърлена на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Борисов може би 
има да си "връща" на Путин, след като се беше заканил, че България няма да подпише 
окончателното инвестиционно решение за "Южен поток", ако той не пристигне в София за 
преговорите. Путин не дойде, но подписите за изграждането на тръбата все пак бяха положени. 
Изненадващо е обаче, че на първата заварка на газопровода не бе изпратен поне министърът 
на икономиката и енергетиката Делян Добрев, който водеше преговорите с руснаците. Също 
както и министър-председателят, той си беше в България дори заедно в петък връчваха 
договори по оперативната програма "Конкурентоспособност".  
Колкото до самия проект, съмненията около него продължават да са много. Конкретно за нас не 
са изяснени ключови параметри - като например транзитните такси, осигуряването на 
финансиране за българския участък от тръбата и при каква лихва ще стане това.  
"Размерът на транзитните такси ще бъде определен допълнително, когато имаме конкретната 
цена за газопровода "Южен поток", а не само ориентировъчната", обясни неотдавна Добрев. 
Той изрази увереност, че приходите от транзита ще са достатъчни, за да изплати с тях 
държавата своя дял от финансирането на съоръжението в рамките на 15 години.  
"Русия пуска един от най-спорните газови проекти - строежа на "Южен поток", за който 
"Газпром" е готов да плати свръхвисока цена", съобщи "Дойче веле". Според медията, ако в 
началото проектната му стойност е била 8.6 млрд. евро, то сега се назовава официално цена от 
16 млрд. евро. Според експертите обаче тя може да стигне и 25 млрд. евро. Участъкът от 
"Южен поток" на българска територия пък ще струва 3.309 млрд. евро и ще е дълъг над 900 км 
с три компресорни и една приемна станции.  
Специалистите твърдят също така, че нивото на консумация на синьо гориво в Европа 
намалява напоследък, а и расте конкуренцията между страните от Близкия изток и Азиатско-
тихоокеанския регион в доставката на втечнен природен газ. Очаква се и САЩ съвсем скоро да 
започнат да изнасят синьо гориво през терминала си в Луизиана. Всичко това поставя въпроса 
дали планираният годишен капацитет от 63 млрд. куб. метра газ на "Южен поток" изобщо ще 
може да бъде запълнен?  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. "За да мога, като видя после 
книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали, и стотици милиони 
са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я регулираме и да 
имаме взаимна връзка", обърна се Борисов към представителите на компаниите. Това стана 
вчера на церемония по връчването на договори за 26 млн. лв. за финансиране на проекти по 
ОП "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: БОРИСОВ ЩЕ ПРАВИ КНИГА ЗА ПОХВАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ ОТ БИЗНЕСА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. "За да мога, като видя после книгата, 
да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали, и стотици милиони са дошли 
при вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я регулираме и да имаме 
взаимна връзка", обърна се Борисов към представителите на компаниите. Това стана вчера на 
церемония по връчването на договори за 26 млн. лв. за финансиране на проекти по ОП 
"Конкурентоспособност".  
По думите на премиера през последните шест месеца по програмата са платени 700 млн. лв., 
или двойно повече, отколкото през предходните шест години. Министърът на икономиката 
Делян Добрев посочи, че досега са договорени 75% от средствата, докато към 1 май са били 
45%.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 12  
Брой думи: 967  
 
 
Резюме: Науката има нужда от пари. Иновационните ваучери са добър начин малкият бизнес 
да й ги донесе  
 
Заглавие: Много малки идеи  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Науката има нужда от пари. Иновационните ваучери са добър начин малкият бизнес да й 
ги донесе  
Orchard County Foods e малка компания от Северна Ирландия. Има 50 човека персонал и се 
занимава с разпространението на пресни охладени нарязани плодове в малки разфасовки. 
Един ден директорът й Патрик Маккен решава, че иска да продават охладен нарязан ананас. 
Проблемът е, че нарязаният ананас твърде бързо става кафеникав и губи свежест, когато е 
опакован по стандартен начин. Вместо да се откаже от идеята, компанията кандидатства в 
северноирландската агенция за иновационни ваучери и с получените 4 хил. лири отива в 
Колежа по земеделие, храни и селско предприемачество в Лоури. След няколко изследвания 
специалистите препоръчват начин на опаковане, който помага за запазването на продукта и 
разработват система, с която компанията да може да го произвежда. Нарязаният ананас на 
Simple Foods се продава в 680 магазина  esco във Великобритания, очаква се да увеличи 
продажбите на компанията с 1 млн. лири годишно и да добави още поне десет работни места.  
Иновационните ваучери са брилянтна малка идея, свързваща две общности, които рядко се 
срещат - малкия и средния бизнес и науката и заразява все повече европейски държави. Тази 
седмица българският икономически министър Делян Добрев съобщи, че се обмисля 
въвеждането на такава схема и в България от следващия програмен период като част от ОП 
"Конкурентоспособност". Идеята е все още в съвсем начален вид (както и цялата програма 
преговорите по която започват догодина), но е достатъчно да погледнем останалите примери в 
Европа, за да разберем, че в нея има много потенциал както за бизнеса, така и за науката.  
От 500 до 25 хил. евро  
Идеята възниква за първи път в Холандия в края на 90-те години, като там е и първата подобна 
схема. Тя е проста: малки фирми, до 50 човека персонал, които имат нужда от проучване, 
концепция, развитие на идея или някакъв вид консултантска експертна помощ, попълват кратък 
формуляр и ако бъдат одобрени, получават ваучер, който е на стойност обикновено около пет 
хиляди евро. Този ваучер може да бъде използван в рамките на една година или сред 
предварителен списък от научни институции, или ако схемата няма ограничения - с който 
изследовател фирмата реши. Условията обикновено не варират твърде много: фирмата трябва 
да не дължи нищо към държавата, да не е в банкрут, да не е ползвала държавни поръчки на 
стойност над 200 хил. евро и да не е в договорни или други отношения с научния партньор. 
Парите се получават от партньора, след като той завърши задачата си и я предаде на 
фирмата.  
"През 2009 г., когато за последен път правихме изследване, имаше около 25 такива схеми в 
Европа", казва Свен Шаде, експерт по иновационни ваучери от главна дирекция "Иновации" на 
Европейската комисия. "Но оттогава определено има бум и според мен в момента има поне 50." 
В последните години новите страни членки като Чехия, Словения и Румъния също отвориха 
подобни схеми.  
Схемите финансират основно проучвания, създаването на прототипи, анализи, концепции за 
технологични иновации, инженеринг на бизнес процеси и понякога дори по-общи изследвания. 
В четири от схемите - Кипър, Словения, Йоркшир и Фландрия, се финансира и дизайн. Сумите 
са от 500 евро във Валония до 25 хил. евро в Португалия. Обикновено се изисква проблемът да 
е много практичен - т.е. ваучерът да помогне на фирмите да използват наученото в дейността 
си или да им даде възможни решения на по-сложни пречки. Сред примерите има компания, 
която е поискала от местен институт система за изработка на мощни магнити, които да помагат 
за разпределянето на боклука и отделянето на метални, стоманени и алуминиеви отпадъци.  
Бизнес, запознай се с учените  
Според Шаде интересът към тези схеми се дължи на нещо просто: от една страна, те помагат 
много на такъв тип фирми, които нито имат средствата, нито имат идеята към кого да се 
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обърнат за подобни проучвания, колкото и важни да са им те. От друга, е в интерес на 
университетите, защото те трябва да демонстрират, че произвеждат обществено благо, а не 
само фундаментална наука. "Те получават нови клиенти, разбира се, че са доволни", казва д-р 
Романа Вайсмайер от австрийската програма. "Иначе не биха имали контакти с малките 
предприятия." Според данните на австрийците, които от години работят по тази програма, 70% 
от малките предприятия имат иновативен потенциал, а 27% от тях се връщат за още ваучери и 
изследвания, след като ползват първия.  
Основните два въпроса, свързани с подобни схеми, са дали да се иска от фирмите да участват 
със съфинансиране и дали да бъде отворено към всички или само към предварително одобрен 
списък с научни институти. За първото няма единна матрица: в някои от схемите, обикновено с 
по-висок горен праг, се иска съфинансиране, но в други не. Изследванията на ЕК заключават, 
че макар да отсяват по този начин фирми, които имат по-малка мотивация да използват 
иновации, въвеждането на съфинансиране може да привлече само фирми, които биха 
инвестирали така или иначе пари в проблема.  
За второто пък Шаде е категоричен, че за предпочитане са отворените схеми. Европейската 
комисия се бори със затворените, тъй като са форма на протекционизъм, казва експертът. Това 
значи да не се затваря списъкът само върху местни университети, така че малките фирми да 
могат да ползват капацитет от повече места, както и да не са само публични институции. "Така 
фирмите получават консултации, а държавата контролира само качеството", допълва той.  
Не за слава, за пари  
Този вид насърчаване е насочено предимно към бизнеса и неговата конкурентоспособност. Той 
няма за цел да развива науката, но е добър начин да се увеличат доходите на учените, да се 
отсеят добрите от лошите научни заведения, институти и компании, а също така да се натрупа 
практика на сътрудничество между две области, които не се срещат. Продължаването на 
сътрудничеството между фирмите и учените, което се наблюдава в доста случаи, е може би 
най-важното наследство на подобни програми. "Не правите космически изследвания - казва 
Шаде. - Но помагате на хората, които се занимават с наука, да имат добри доходи."  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 16  
Брой думи: 1034  
 
 
Резюме: На годишните срещи на бизнеса с правителството, които "Капитал" организира заедно 
с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обикновено се 
сблъскват две гледни точки за случващото се в държавата. Политиците предпочитат да се 
фокусират върху успехите и обещанията си, докато бизнесът е по-директен във 
формулирането на проблемите си.  
 
Заглавие: Промяна или застой на дъното  
Подзаглавие: Пет важни за бизнеса теми, без които икономиката никога няма да тръгне нагоре  
Автор: Десислава ЛЕЩАРСКА  
Текст: На годишните срещи на бизнеса с правителството, които "Капитал" организира заедно с 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обикновено се 
сблъскват две гледни точки за случващото се в държавата. Политиците предпочитат да се 
фокусират върху успехите и обещанията си, докато бизнесът е по-директен във 
формулирането на проблемите си.  
В предизборната, но трудна за икономиката 2012-та, гледните точки на срещата тази година 
бяха още по-полярни. Политическият оптимизъм беше по-голям от обикновено, докато 
реализмът на бизнеса беше помрачил лицата на хората в залата.  
С фиксиран в следващия мандат поглед управляващите дадоха немалко обещания на бизнеса, 
отчетоха свършеното до момента и признаха, че нерешените проблеми са все още много. Във 
фокуса отново попадна и икономическата криза - все пак и през следващата година 
очакванията за икономиката на еврозоната са песимистични, а България трудно може да 
постигне ръст от над 1.5% от БВП.  
По-прагматичните представители на бизнеса споделиха конкретни пречки пред работата си и 
настояха за реални реформи в най-кратки срокове. А участниците в събитието откроиха пет 
области, чиято реформа буквално ще изтегли държавата нагоре и ще окаже чувствителен 
ефект върху икономиката.  
1. Бизнес среда  
Средата за бизнес е първостепенен въпрос, като предприемачите плащат висока цена за 
независимостта си, стана ясно на форума. Според председателя на КРИБ Огнян Донев 
правителството е изпълнило по-малко от половината мерки, които работодателската 
организация поиска преди година за насърчаване на коректния бизнес.  
Българският еврокомисар Кристалина Георгиева не се поколеба да открои част от 
недостатъците в работата на правителството. По думите й това са структурните реформи, 
подобряването на бизнес средата и недоверието на малкия бизнес към държавата. От своя 
страна финансовият министър Симеон Дянков обеща спешни мерки за по-добра работа на 
предприемачите и запазване на ниските данъци.  
Растежът на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната 
среда, коментира темата политологът Иван Кръстев. "Няма вече през намаляване на данъци 
или друг вид такива политики да бъде постигнато нещо. Качеството на институционалната 
среда като цяло ще е тази, която ще позволи на икономиката да расте или няма да позволи", 
каза Кръстев. Тук има проблем и това е съдебната система, защото тя е нереформирана и в 
същото време деморализирана, посочи Кръстев. Държавната администрация и медийната 
свобода са другите две области, от които ще зависи икономическото развитие на България, 
смята Кръстев.  
"Най-големият въпрос е каква е бизнес средата в България - в която българският бизнес 
съществува, развива се или вегетира. Бизнес средата е свързана и с медийната среда", каза от 
своя страна Теодор Захов, съсобственик в "Икономедиа" АД.  
2. Конкурентоспособност  
България трябва да се насочи към продукти с добавена стойност, а доброто развитие на 
селското стопанство и на туризма не е достатъчно, тъй като това са сектори с ниска добавена 
стойност и ниско заплащане, коментира темата президентът Росен Плевнелиев. "България не 
трябва да изнася суровини и мозъци, а продукти с добавена стойност. Да бъде не страна на 
евтината, а на ефективната работна сила", допълни той.  
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Икономическият министър Делян Добрев обеща кабинетът да подготви система за насърчаване 
на експортно ориентираните компании и особено за тези, които произвеждат продукти с висока 
добавена стойност. Целта на правителството според Добрев е българската икономика от 
износител на суровини да се развие до производител на продукти с висока добавена стойност.  
3. Еврофондове  
Национален пакт за еврофондовете предложи президентът Росен Плевнелиев. Пактът трябва 
да следва пет основни принципа. Първият от тях е следващите правителства да не развалят 
работещите системи, "там където нещата се случват". В подкрепа на неговите думи 
регионалният министър Лиляна Павлова обяви, че централизираният подход при управлението 
на еврофондовете ще продължи и през следващия програмен период 2014 - 2020.  
Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев даде конкретни примери за 
реформи, които ще се случат с цел по-добра работа с парите от ЕС. От следващия програмен 
период бенефициентите ще могат да кандидатстват с една апликационна форма за интегриран 
проект, който се финансира по няколко оперативни програми и от различни фондове. 
Сроковете за реакция на управляващите органи ще бъдат регламентирани в новия Закон за 
управление на еврофондовете. Електронното подаване на документи ще е задължително по 
всички оперативни програми, а от следващата година ще заработи и модулът за електронно 
отчитане на проектите.  
4. Електронно управление  
Един от приоритетите, зад които в по-краткосрочен план застана президентът Росен 
Плевнелиев, е електронното правителство. "Електронното правителство е тоталната 
антикорупционна мярка", заяви той. Предоставянето на онлайн услуги прави администрацията 
по-бърза и по-прозрачна, коментира той. "Сега бизнесът виси по опашките и моли служителите 
нещата да се случват", обрисува картината президентът. С въвеждането на електронното 
правителство държавата и общините ще трябва да предлагат общо 2100 различни услуги на 
бизнеса и гражданите от дистанция.  
"След магистралите следват... пак магистрали, само че дигитални", каза от своя страна Валери 
Борисов, зам.-министър на транспорта и информационните технологии. "В началото на 
следващата година започва проект за широколентов интернет в 29 слабо населени общини, 
финансиран с 20 млн. евро от ЕК. Тези населени места не са атрактивни за бизнеса, но това не 
означава, че трябва да останат изолирани от света", каза Борисов. Той препоръча през 
следващия програмен период едно координационно звено да поеме отговорност за всички 
проекти за електронно управление, както и да се направи черен списък на I  фирмите, които не 
изпълняват ангажиментите си по договори с държавата.  
5. Образование и наука  
Президентът Росен Плевнелиев обясни, че добрата подготовка на кадрите ще има ключова 
роля за успеха на иновациите и индустрията. "Каква ще бъде България след 15 години, се 
решава в класните стаи. Ако миналият век беше векът на финансистите, този е векът на 
инженерите", заяви президентът. "Винаги съм се възмущавал от поговорката "Абе не ми давай 
акъл - пари ми дай". Точно обратното е. Пари има, сега да видим къде ни е акълът", каза 
Плевнелиев.  
Иновациите са сферата, която има нужда от спешна реформа, каза икономическият министър 
Делян Добрев. "Нямаме орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с 
иновациите. Трябва ни нещо като единния орган за подземните богатства или единния орган по 
програма "Конкурентоспособност" с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, 
която направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се случи с експортно ориентираните 
предприятия и иновациите", каза Добрев. Той обеща бизнесът да получи достъп до ваучери за 
иновации. Те няма да бъдат на принципа "даваме едни пари за наука", а ще бъдат печелени от 
компании, които са наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Капитал  
Страница: 18,19  
Брой думи: 1363  
 
 
Резюме: Миналия месец излезе прогнозата на Европейската комисия за следващата година, 
която се очертава тежка за Европа. Какво очаква България?  
 
Заглавие: Кристалина Георгиева: Малкият и средният бизнес има нужда от помощ  
Подзаглавие: Европейският комисар пред "Капитал" за икономическата ситуация в България  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Миналия месец излезе прогнозата на Европейската комисия за следващата година, 
която се очертава тежка за Европа. Какво очаква България?  
Оценката на ЕК е, че следващата година ще продължи да бъде трудна, да. 2014 г. ще бъде по-
добра, но под средните исторически нива. За България, която е силно интегрирана в ЕС, също 
ще бъде тежко. Макар прогнозата за нас да е 1.4% ръст - съществено по-висок от ЕС като цяло, 
това е недостатъчно високо, за да генерира заетостта, която ни трябва, и да промени 
съществено картината. Безработицата и в България е сред най-осезаемите последици на 
кризата.  
В тези по-трудни условия за Европа България трябва да продължи с нещата, които дават 
резултати. Едно от тях е ускореното усвояване на фондовете. Постигнахме значителен 
напредък, но догодина и по-догодина е критично време за нас в тази област. Особено е важно в 
работата догодина да наблегнем на малкия и средния бизнес. Той е, който създава работни 
места. Има напредък най-сетне в ОП "Конкурентоспособност". Да се надяваме, че 
следващата година ще бъде още по-осезаемо. Все още има съмнение доколко е облекчен 
достъпът до програмата и доколко правителството разбира защо е важно именно по нея да 
има напредък. Време е да работим сериозно и по направленията за износ.  
Казахте и на срещата на бизнеса с правителството, че малкият и средният бизнес не се 
чувстват прегърнати. Как да се промени това?  
Има два проблема. Първият са административни пречки и понякога хладно отношение към 
бизнеса - прекомерни проверки, прекомерно подозрение върху целия бизнес, но най-вече се 
чувстват от малките и средните предприятия. Крайно време е електронното правителство да 
стане реалност. Това ще намали сериозно тежестта върху бизнеса. Вторият са стимулите за 
малкия и средния бизнес. Българската банка за развитие разшири дейността си, има повече 
канали за финансиране, но като че ли не се чувства достатъчно помощ в облекчаването на 
достъпа до това финансиране. Малкият бизнес обикновено не е толкова наясно на коя врата да 
почука.  
Сферите, в които този бизнес може бързо да дръпне, са енергийната ефективност и 
санирането. Там има две големи пречки. Първата е изискването, че за да могат да 
кандидатстват, многофамилните кооперации трябва да взимат решение, както в ЕС - с пълно 
единодушие, което трябва да се промени. Но по-голямата пречка е липсата на директна връзка 
между финансирането и спестената енергия. На много места по света, това което се прави, е че 
се подписва договор между банката и енергийната компания, която реализира тази 
ефективност. Хората залагат своята спестена енергия пред банката. В България се говори за 
това, но не се е стигнало дотам да се направи. Това ще отвори голям терен за малки фирми в 
строителната дейност.  
Друга област на потенциал е селското стопанство - трябва малките фермери да имат по-голям 
достъп до финансиране и пазари. Големите лесно се организират, техният дял в 
еврофондовете е относително висок. Малките имат нужда от помощ. Има терен за работа.  
Когато аз говоря с хора от малкия и средния бизнес в България, те винаги казват, че се 
чувстват повече като обект на подозрение, а не като генератори на работни места. Те 
признават, че между тях има и недобросъвестни, но не бива да се гледа на всички като на 
потенциални нарушители на закона.  
Това не ви ли вкарва в спор с министър Симеон Дянков, който смята, че проверките са по-
важната част от дейността на държавата?  
Доверявай, но проверявай, той е прав. Трябва да се създаде дисциплина. Но ако погледнем на 
стимулите и поддръжката, която се оказва на малкия и средния бизнес и съпоставим с 
проверките, на които е подложен, балансът е изместен. Прав е министър Дянков, че хората и 
фирмите трябва да си плащат данъците. Проблемът не е негов, той си върши работата. 
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Проблемът е в тези министерства, които трябва да обгрижват малкия и средния бизнес. Трябва 
да се създаде усещането, че този бизнес е двигателят на растеж, на заетост, на 
благосъстояние.  
Дори не става дума само за правителството, а и по места. Въпросът е как ние като общество 
гледаме на бизнеса. Поначало в България отношението е заразено с подозрителност. Има 
обективни причини за това: има много неща през прехода, които обогатиха някои за сметка на 
интереса на обществото. Но в същото време има много обикновени хора, които искат да градят 
и да работят честно. Трябва да намерим тях и да ги направим героите.  
Въпросът е в баланса и той не се постига лесно. Спирането на престъпления е важно, но 
трябва да работим и да се стимулира предприемачеството. По време на криза, изкушението да 
се крият данъци е по-високо, има по-малко да се дели между държавата и бизнеса. Но то ще 
става все по-малко, ако се ограничава инициативата.  
Друго, за което говорихте, е свиването на разходите от правителството, което във време на 
свиване и в частния сектор, и в потреблението е фатално. Трябва ли да се промени нещо тук?  
Това, че има финансова дисциплина, е важно и трябва да се пази. Но когато гледаме Европа 
днес, знаем, че страните там се делят на две категории: тези, които нямат никакво 
пространство да увеличават разходите, и тези, които имат. Ние сме във втората категория, 
макар да не сме на първо място там, защото сме по-бедни, Германия е първа. Но всички ние 
имаме задължение да стимулираме търсенето заради себе си и заради Европа. Ние ще се 
вдигнем на крака само ако работим координирано на базата на сравнителните предимства на 
отделните страни.  
Едно от честите неща, които се чуват в България, е, че изпъкваме на фона на съседи като 
Румъния и Гърция. Изпъкваме ли наистина или сме просто част от един все по-проблемен 
регион?  
България действително изпъква с макроикономическа стабилност и дисциплина. Това се 
забелязва, даже понякога с учудване. Защо? Защото най-големият проблем в Европа днес е 
дълговата криза. На този фон това концентрира вниманието, понякога прекомерно. По-малко 
внимание отива към структурните реформи, освен към тези, които директно са свързани с 
дълговата криза. Например пенсионната реформа е с най-много напредък, либерализация на 
пазара на труда също. Но други не получават внимание - облекчаване на тежестта за 
иновационни фирми, инвестиции във висока добавена стойност.  
Вижте дискусиите по европейския бюджет. Изключително важни са инвестициите в иновации, 
но държавите членки на първо място си говорят за кохезионните фондове и селското 
стопанство.  
Да не изпускаме една добра криза. Да мислим за правилните неща за правене, които имат 
значение дългосрочно за конкуретоспособността ни.  
В изборни години обаче се случват малко реформи. Какви са трите неща, които според вас 
следващото правителство трябва да свърши след изборите?  
Този, който ще управлява, трябва да подготви реформата в здравеопазването, по която вече е 
работено и има концепция, но не се случи. Много от българите, когато ги питате кое е най-
важно, казват здравеопазването. Втората реформа е образователната. Части от нея също са 
направени.  
Но ако питате мен, аз бих поставила много високо като приоритет как да дръпне в България 
енергийната ефективност. За това не трябва да се чакат избори. Имаме капацитета да 
използваме сравнителното ни предимство, което е тази ниска ефективност, като генератор на 
растеж. Чудя се защо тази тема така и не можем да я решим със замах.  
И, разбира се, продължава да върви реформата в съдебната система. Но тя все още не е 
довела до резултати, които да обърнат мнението на обществото. Част от проблема там идва от 
недостатъчната отвореност към обществото. Не знам, не мога да разбера защо съдебната 
система е повод за толкова много напрежение между властите в България.  
Не са ли и медиите част от проблема? Тази седмица имаше отново поводи да говорим за 
медийната среда. Доколко важен изглежда този проблем извън страната?  
Едно общество е богато, когато институциите му са силни, има върховенство на закона и 
свобода на общуването. Всички богати страни са такива не защото имат нефт и газ, а заради 
тези три неща. Това важи и за нас. Тези три съставки трябва да са налице.  
***  
ПРОФИЛ  
Българският европейски комисар Кристалина Георгиева беше един от официалните гости на 
седмата годишна среща между бизнеса и правителството, организирана от "Капитал". Като 
редовен участник в тези срещи, Георгиева неведнъж е давала точни и ясни прогнози и рецепти 
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за българската икономика - и от позицията си на външен наблюдател, и като икономист, и като 
бивш вицепрезидент на Световната банка. Този път в разговор с "Капитал" след срещата 
Георгиева обясни какво според нея трябва да се случи, за да се съживи икономическият ръст в 
страната.  
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Резюме: Досега новините за поредната технологична иновация, която може да промени 
навиците ни на живот, обикновено идваха отвън. Без да се замисляме, че някои от тези 
открития всъщност може да се раждат на съседната улица. Двата фонда за финансиране на 
стартиращи компании (с общ капитал 21 млн. евро) Eleven и LAUNCHub, получили средства по 
евроинициатива JEREMIE, имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. 
Фондовете започнаха работа това лято и вече направиха първата си селекция от открития. Те 
могат да инвестират между 30 и 200 хил. евро в една компания. От тази седмица "Капитал" 
стартира поредица от статии за избраните от тях предприемачи и идеите им. Засега не е ясно 
дали те ще са следващият голям хит в технологиите и бизнеса. Ще го покаже пазарният тест. 
Всеки обаче е получил шанс да се пробва и през следващите седмици ще ви разкажем как го 
прави.  
 
Заглавие: iДистанционно  
Подзаглавие: Българска компания разработи мобилно приложение, което превръща телефона 
в устройство за управление на телевизора  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Досега новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците 
ни на живот, обикновено идваха отвън. Без да се замисляме, че някои от тези открития 
всъщност може да се раждат на съседната улица. Двата фонда за финансиране на стартиращи 
компании (с общ капитал 21 млн. евро) Eleven и LAUNCHub, получили средства по 
евроинициатива JEREMIE, имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. 
Фондовете започнаха работа това лято и вече направиха първата си селекция от открития. Те 
могат да инвестират между 30 и 200 хил. евро в една компания. От тази седмица "Капитал" 
стартира поредица от статии за избраните от тях предприемачи и идеите им. Засега не е ясно 
дали те ще са следващият голям хит в технологиите и бизнеса. Ще го покаже пазарният тест. 
Всеки обаче е получил шанс да се пробва и през следващите седмици ще ви разкажем как го 
прави.  
Случвало ли ви се е да изключите телевизора, защото след определено време разбирате, че го 
използвате само за шумов фон. Ако отговорът е да, то в следващата история ще откриете не 
просто поредния корпоративен разказ, ами и нещо за себе си.  
Запознайте се с компанията "Бианор" и по-специално проекта й iMediaShare. Това е мобилно 
приложение, което превръща телефона в дистанционно управление на умните телевизори, т.е. 
тези от ново поколение. Така чрез iMediaShare можете да прехвърлите всичко от дисплея на 
телефона си на големия екран вкъщи пред дивана. Софтуерната разработка има глобален 
патент, наскоро издаден от американското патентно ведомство. Тя позволява на iPhone и на 
Android потребителите дистанционно да управляват телевизорите си и да възпроизвеждат на 
тях видеосъдържание от интернет, без за това да им трябват допълнителни кабели или "кутии с 
техника", т.е. хардуер.  
"Бианор" работят върху проекта от няколко години, но го пускат на пазара едва през 2011 г. 
Тази година пък започват да изкарват пари от него, или казано на жаргона на инвеститорите - 
да монетаризират идеята си. Така привличат вниманието на фонда за инвестиции в 
стартиращи компании LAUNCHub, с част от чиито мениджъри се познават и работят заедно от 
години. От LAUNCHub решават да направят една от първите си инвестиции в компании с 
някаква история. И така се насочват именно към iMediaShare. Договореното финансиране за 
проекта е 200 хил. евро. Той вече е отделен в самостоятелно дружество "АйМедиаШеър". В 
момента компанията е собственост на "Бианор холдинг" и на Методи Филипов. Той е и един от 
мениджърите, развиващ бизнеса на проекта на американска земя. Капиталът на 
"АйМедиаШеър" все още е едва 50 хил. лв. Решението на фонда обаче прави оценката й 
няколко десетки пъти по 50 хил. лв.  
Заедно с инвестицията на фонда в компанията се очаква да влязат с увеличение на капитала 
още 150 хил. евро от ангелски инвеститори, поясни Костадин Йорданов, изпълнителен директор 
на "АйМедиаШеър". Вложение от подобен ранг, което гарантира запазване на мажоритарен 
контрол на настоящите собственици, отрежда оценка на компанията от над 1 млн. евро. По 
думите на Йорданов това е само началото. Всъщност финансирането от LAUNCHub и 
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инвеститорите ангели е по-скоро подготовка за по-сериозно излизане на пазара за дялови 
инвестиции някъде през следващите 6 до 8 месеца, поясни той.  
Как се привличат инвеститори  
За да получи ресурс от порядъка на 350 хил. евро, всяка стартираща компания трябва да 
покаже първо някаква история, а след това и да докаже, че моделът й може да прави пари. В 
случая iMediaShare вече има това. От създаването му до сега мобилното приложение е 
свалено 3 милиона пъти, а 630 хил. потребители по света го използват активно. По думите на 
Йорданов активно означава, че използват приложението в рамките на последните 30 дни. 
"Средно всеки от тях е гледал 17 медийни файла през тези 30 дни", посочи той.  
Оттук нататък целта е 1 милион активни потребители, които компанията се надява да достигне 
съвсем скоро благодарение на ресурса от LAUCHub и ангелските инвеститори. "Досега сме 
разработвали iMediaShare изцяло с пари на "Бианор", като основните разходи са били за R&D и 
почти 0 лв. в маркетинг. Оттук нататък дойде времето да сме по-активни по отношение на 
маркетинг средата, а паралелно с това да работим по платформата", разказа Йорданов.  
По думите му приложението вече генерира по 60 хил. лв. месечен приход. Реално първите 
опити за монетаризиране на продукта започват през януари 2012 г. "Самият проект се развива 
от около три години. Пуснахме го на пазара в началото на 2011 г., т.е. трябваше ни около 
година, година и половина, за да изчистим технологията. Трябваше ни около година да видим и 
доколко той създава стойност за потребителите и умишлено изчакахме една година, преди да 
започнем монетизирането", разказва още Йорданов. По думите му дори без средства за 
маркетинг в момента iMediaShare спокойно се конкурира с продукти на компании с огромни 
маркетинг бюджети. Това са Skifta на Qualcomm и  wonky на японския оператор N   Docomo. 
За сравнение - "Бианор" е малка софтуерна компания, която в края на септември 2012 г. има 
общи консолидирани приходи от 2.7 млн. лв. Дружеството е публично от 2007 г.  
От какво печели  
Като всяка компания, която продава мобилно приложение и въобще съдържание и присъствие 
в интернет, основният въпрос пред нея е как да печели пари от това. iMediaShare използва 
няколко метода и всички те са свързани с привличане на реклама през различни канали.  
"Комбинираме прецизността на мобилната реклама с големия екран, т.е. можем да правим 
много таргетирана реклама, но на голям видеоекран. Например от много, много малкото 
технологии сме в света, които можем в момента да таргетираме например хората, които са на 
10 км от дадено място, интересуват се от спорт, клиенти са на "Глобул", като можем и възраст 
да определим за тези, които са се логнали във Facebook," пояснява Йорданов.  
За целта компанията използва специализирана система за анализ на потребителите си и това 
какво съдържание следят. Ако пък те не използват Facebook, което би дало информация за 
възрастта, пола и други специфики на клиента, iMediaShare пак може да предложи добро 
разпределение на публиката както географски, така и по интереси според търсеното 
съдържание. Това е нещо, което традиционните телевизии трудно постигат. В случая обаче 
според Йорданов двата типа медии не се конкурират, а се допълват, защото iMediaShare 
предлага повече т.нар. video on demand (съдържание, избрано от потребителя), докато 
телевизията си остава незаменима за предавания на живо и събития от ранга на една 
олимпиада.  
Друг канал на приходи за iMediaShare е лицензирането на технологиите на други компании, 
които чрез приложението искат да стигнат до потребителите му. Такъв лиценз вече имат 
"Мобилтел", най-големият израелски телеком Bezeq, Asus и др. По думите на Йорданов 
рекламата за тях в два варианта - на малък и на голям екран, т.е. само на телефона или/и на 
телевизора. Отделно от това приложението предлага и video pre-roll, т.е. реклама, която тече 
преди излъчването на определено видео.  
"Имаме и трети модел за монетаризиране и той е платена версия на приложението извън 
България, която предоставя повече канали в HD качество", разказва още Йорданов и допълва, 
че в дългосрочен план надали той ще бъде продължен, "тъй като търсим модели, при които 
получаваме постоянен приход, а не еднократен".  
Кой го използва  
В момента основните активни потребители на приложението са от САЩ, Германия и 
Великобритания. На карта в офиса си компанията следи в реално време къде по света и колко 
активни са потребителите на iMediaShare. С напредването на деня картата се оцветява от 
зелено (по-слабо активни) към червено (силно активни).  
Хората, които ползват продукта, зависят най-вече от съдържанието, което приложението 
предлага. В момента то си партнира с доставчици на съдържание основно на английски като 
CNBC, You ube, Vimeo, CBS, CNN. С пускането на съдържание на немски например 
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потреблението в Германия скача драстично. Приложението вече има канали като Deutschе 
Welle, AutoBild, Bild, Spiegel и др. В момента компанията преговаря и с голям български 
доставчик на съдържание. Освен това приложението позволява на потребителите да показват 
собственото си съдържание от телефона на телевизора - например да разглеждат заедно с 
цялото си семейство снимките от последното им пътуване. То може да прави същото и с 
цялото съдържание на потребителите и приятелите им от Facebook. А с това да създават 
сякаш собствена телевизия.  
Да превземеш света  
В крайна сметка обаче основният пазар на компанията е САЩ и "дългосрочната ни визия е да 
сме там", смята Йорданов. "Като път вероятно ще минем през Европа първо от гледна точка на 
това, че тук е по-лесно да се разберем с доставчиците на съдържание, но от самото началото 
работим и на американския пазар", пояснява още той. Признава, че ако компанията беше 
стартирала в САЩ, сигурно всичко е щяло да се развие много по-бързо, но, от друга страна, 
вижда голям плюс в това да се разработва софтуер в България заради по-ниските разходи за 
R&D.  
"И пречи, и помага това, че сме тук, а не в САЩ. Мисля, че най-успешните формули са R&D 
център в България и бизнес развитие в САЩ," казва Йорданов. В същото време признава, че 
САЩ имат нужната среда за развитието на стартиращи компании, която България все още 
няма. "Там е много по-лесно да срещнеш и партньори, и инвеститори. Тук нещата или стават 
по-бавно, или просто не стават. Тоест, ако човек наистина смята, че трябва да превземе света, 
вероятно в един момент ще трябва да отиде в САЩ", посочва той.  
Създаването на фондовете за стартиращи компании в България обаче е голям плюс за 
икономиката. Реално те са един от малкото инвеститори в региона, които влагат средства в 
компании на толкова ранен етап от живота им. Защото в крайна сметка това са инвестиции с 
висок потенциал за печалба, но в същото време крият и голям риск. В случая за iMediaShare 
партньорството с LAUNCHub е ценно както заради добрите отношения и познанството с част от 
екипа, така и заради богатия опит на един от мениджърите в областта на медиите. Освен това 
фондът ще даде на компанията не само ресурс за маркетинг, ами и допълнителна валидация и 
канал за достъп до инвеститорите на следващото ниво. А такива той иска да потърси съвсем 
скоро.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 4  
Брой думи: 177  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов се закани вчера на чиновниците в Министерския съвет, 
като обяви, че ще накаже "доста хора". Причината е, че били изготвени два законопроекта за 
Държавния резерв, като с единия той се закрива, а с другия се открива и дори му се възлагат 
допълнителни функции. В крайна сметка документът за ликвидирането на Държавния резерв 
бил оттеглен, но в проекта за държавния бюджет останали заложени средства за това.  
 
Заглавие: Борисов наказва сгафили чиновници  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов се закани вчера на чиновниците в Министерския съвет, като 
обяви, че ще накаже "доста хора". Причината е, че били изготвени два законопроекта за 
Държавния резерв, като с единия той се закрива, а с другия се открива и дори му се възлагат 
допълнителни функции. В крайна сметка документът за ликвидирането на Държавния резерв 
бил оттеглен, но в проекта за държавния бюджет останали заложени средства за това.  
По-рано вчера пък Борисов предложи да се създаде книга за похвали и оплаквания, с която да 
се търси взаимна връзка между администрация и бизнес. Той представи идеята си по време на 
връчването на договори по оперативна програма "Конкурентоспособност" на стойност 26 
млн. лева. "После, като видя книгата, ще стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", поясни пред бизнеса Борисов.  
Премиерът посочи, че по програма "Конкурентоспособност" са раздадени 700 млн. лв. и 
допълни, че близо половината от сумата е дадена само през последните шест месеца.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Новинар  
Страница: 2  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на 
фирми да пишат от какво са доволни и от какво не.  
 
Заглавие: Заплатата скача с 30 на сто за мандата на ГЕРБ  
Подзаглавие: Борисов иска книга за похвали и оплаквания  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на 
фирми да пишат от какво са доволни и от какво не.  
"За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", обясни той. Идеята си Борисов сподели 
на връчването на договори по оперативна програма "Конкурентоспособност“ за 26 млн. лв., 
на която присъства и енергийният министър Делян Добрев.  
За 6 месеца по "Конкурентоспособност" са платени два пъти повече средства, отколкото за 6 
години, изтъкна министър-председателят. "Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат", 
отсече той. Това са над 700 млн. лв. за малкия и средния бизнес. "Има дружества, които са 
получили по около 7 млн. лв. безвъзмездна помощ по европейските програми.  
По един служител да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", обясни 
Борисов. И уточни, че 85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на 
годината. Енергийният министър Делян Добрев допълни, че германски и английски фирми 
проявяват интерес към инвестиране в България. "Нито бизнесмените от Германия, нито 
инвеститорите от Лондон най-вероятно се интересуват от българско постоянно пребиваване.  
Тях ги вълнуват текстовете за допълнителните преференции по отношение на социалните 
осигуровки и това е нещото, по което има пълен консенсус", коментира министърът по повод 
ветото върху закона за инвестициите. Добрев предлага да се въведе праг от 600 000 лв. 
чуждестранна инвестиция вместо сегашните 4 млн. лв., за да получи инвеститорът статут на 
постоянно пребиваване.  
Общо за мандата на това правителство минималната работна заплата ще бъде увеличена с 
29.2%, обяви още Борисов в парламента.  
"Тъжно е, че някъде по селата има тефтери за вересии. Това, че се повишават спестяванията, 
също е факт. В банките те минават 33 млрд. лв. Има хора, на които парите им стигат", каза 
премиерът.  
По думите му най-важният приоритет за България по преговорите за Многогодишната 
финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС са средствата за кохезионната политика. Премиерът 
предупреди още, че ще има наказани за нормативен гаф заради внесени два законопроекта за 
промени в Държавния резерв.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката Делян Добрев да направи книга за оплаквания и похвали, 
за да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Това предложи вчера Бойко 
Борисов. "Така мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които 
са ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да 
можем веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза премиерът при връчването 
на 71 договора по четири процедури от Оперативна програма "Конкурентоспособност" на 
стойност 26 млн. лв.  
 
Заглавие: Слагат книга за похвали и оплаквания от бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Ивет Миткова  
Текст: Министърът на икономиката Делян Добрев да направи книга за оплаквания и похвали, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Това предложи вчера Бойко 
Борисов. "Така мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които 
са ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да 
можем веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза премиерът при връчването 
на 71 договора по четири процедури от Оперативна програма "Конкурентоспособност" на 
стойност 26 млн. лв.  
Според Делян Добрев доскоро процедурите са били изключително бюрократични, но това вече 
не е така. Той посочи, че и сега има възможност бизнесът да подава сигнали за проблеми при 
работата с програмата чрез нейната страница и страницата на МИЕТ, и допълни, че е добра 
идея да се постави книга за оплаквания.  
Министърът заяви, че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., 
а от 1 май 2012 г. досега - 227 млн. лв. До момента договорените средства по програмата са 
75%, към 1 май са били 45 %. До края на 2012 г. ще бъдат договорени над 85 % от средствата, 
обясни той. Общо по програмата са сключени 492 договора за повече от 700 млн. лв.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 5  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предложи да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между чиновниците и бизнеса. Идеята си Генерала сподели по време 
връчването на договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. 
лева. "За шест години са платени само половината от това, което ние от май месец 
допълнително сме дали. Общо парите са 700 млн. лева за малкия и средния бизнес", каза още 
Борисов. Той разказа как бизнесмен му благодарил за бързата реакция след молба за 
забатачени документи. Именно този предприемач подари на Борисов два пуловера. А 
премиерът обеща да си ги носи.  
 
Заглавие: Бойко с книга за оплаквания на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предложи да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между чиновниците и бизнеса. Идеята си Генерала сподели по време 
връчването на договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност" на стойност 26 
млн. лева. "За шест години са платени само половината от това, което ние от май месец 
допълнително сме дали. Общо парите са 700 млн. лева за малкия и средния бизнес", каза още 
Борисов. Той разказа как бизнесмен му благодарил за бързата реакция след молба за 
забатачени документи. Именно този предприемач подари на Борисов два пуловера. А 
премиерът обеща да си ги носи.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 2  
Брой думи: 376  
 
 
Резюме: Българските бизнесмени да имат книга за оплаквания и похвали от държавната 
администрация. Това предложение направи вчера премиерът Бойко Борисов по време на 
връчването на договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. 
лв.  
 
Заглавие: Правят книга за оплаквания от чиновниците  
Подзаглавие:  
Автор: Радослав КИРОВ  
Текст: Българските бизнесмени да имат книга за оплаквания и похвали от държавната 
администрация. Това предложение направи вчера премиерът Бойко Борисов по време на 
връчването на договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност" на стойност 26 
млн. лв.  
На форума премиерът поръча на икономическия министър Делян Добрев да се направи такава 
книга, в която представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не. "По този 
начин ще можем, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са 
ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас. А там, където има някаква слабост, да 
можем веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", обясни Борисов. По думите му за 
няколко месеца по ОП "Конкурентоспособност" са разплатени два пъти повече пари, 
отколкото за последните 6 години. "Действително много се радвам, защото бизнесът се 
ориентира към мястото, откъдето стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си 
подобрят своята енергийна ефективност, да си купят машини, да си подобрят условията на 
работа. Затова ми е много приятно в навечерието на коледните празници да ви пожелая успех", 
каза още Борисов.  
"Получава се така, че тези, които навремето са взели насила земите на хората, сега се явяват 
техни защитници", коментира пък министър-председателят по-късно през деня по време на 
вчерашния парламентарен контрол. Думите му бяха провокирани от въпрос на червения 
депутат Пенко Атанасов по повод раздържавяването на военните имоти. "Навремето 
насилствено сте взели на хората земята за военни бази, сега искате ние да им я върнем", 
възмути се Борисов и допълни: "Трудно е това, което вие за една нощ сте прибрали на хората, 
сега с наредба да се върне. Аз не знам дали е възможно. Ако е възможно, ви обещавам да го 
направя".  
Препратките на Борисов към комунистическото минало на БСП продължиха и по останалите 
теми по време на контрола. "Искате да изкарате, че за последните три години България е 
станала най-бедната страна, България е бедна от 40-50 години благодарение на вас", обяви 
той по повод въпрос от Сергей Станишев за бъдещото европейско финансиране на България. 
След като изрази правителствената позиция против хоризонталния таван на средствата за 
кохезионните и структурните фондове, Борисов се ядоса на подвиквания от червените редици и 
им припомни, че по тяхно време еврофондовете са били спрени заради скандали като "Батко и 
Братко".  
 



 

 

48 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов препоръча на икономическия министър Делян Добрев да 
направи книга за похвали и оплаквания от бизнеса. Това стана по време на церемония по 
връчване на договори за 26 млн. лв. на фирми, кандидатствали по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Правят книга за похвали и оплаквания от бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов препоръча на икономическия министър Делян Добрев да 
направи книга за похвали и оплаквания от бизнеса. Това стана по време на церемония по 
връчване на договори за 26 млн. лв. на фирми, кандидатствали по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Книгата по думите на Борисов трябвало да служи за нещо като обратна връзка с бизнеса. "За 
да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза премиерът.  
Министър Добрев коментира, че задължително ще бъде сложена такава книга. Той обаче 
посочи, че сигнали могат да се подават и в страницата на самата оперативна програма, както 
и на сайта на министерството.  
Премиерът изтъкна напредъка по "Конкурентоспособност", като каза, че за 6 години по 
програмата са били платени само половината от парите, които са пуснати за последните 6 
месеца.  
***  
Мениджърите: Идеята не е лоша  
Светослав Глосов, строител:  
Идеята не е лоша, но всичко в отношенията с администрацията зависи от нивото й. Колкото по-
надолу отиваш в йерархията, толкова по-мудно започва да се държи чиновникът.  
Кирил Вътев, собственик на месарска фирма:  
Бих написал само едно име - Дянков. И 10 въпросителни.  
Марияна Печеян, индустриалец:  
Поздравления за книгата! Ще поискам да се променят закони, защото чиновникът не може да го 
направи. Трябва състезателност при преференциите за инвеститори. Благой Рагин, хотелиер:  
Най-хубавият новогодишен подарък за българския бизнес ще е да направят електронното 
правителство, та да се срещаме по-рядко с тях.  
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Дата: 08.12.2012  
Източник: в. Преса  
Страница: 4  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: Премиерът се появи в парламента за първи път от два месеца насам  
 
Заглавие: Много са страшни и накокържени*  
Подзаглавие:  
Автор: Павлина ЖИВКОВА, Мария СТАЛЯНОВА  
Текст: Премиерът се появи в парламента за първи път от два месеца насам  
"Те сега са силни по другия начин. Ще ни свалят. Много са накокържени, резки и страшни.  
Свикнали са всички да треперят от тях десетилетия наред" - така реагира вчера премиерът 
Бойко Борисов на атаките, които му отправиха от опозицията. Реакцията му предизвика 
червената фурия Мая Манолова, която от парламентарната трибуна размаха тефтери с 
вересии на хора от Кюстендилския регион.  
Вместо да отговори на въпроса й "Какво прави ГЕРБ за увеличение на доходите на 
българите?", Борисов нападна социалистите и лидера им Сергей Станишев. Повод за 
раздразнението му бе заканата на президента на ПЕС, че ако ГЕРБ "не си отидат с мир, ще си 
тръгнат по друг начин".  
Прилагателното "накокържени", използвано от премиера затрудни дори шефа на Института по 
български език към БАН проф. Владко Мурдаров. След безуспешно тричасово търсене от 
езиковедите какво означава тази дума, Борисов разкри смисъла й пред "Преса". "Това означава 
наперил се петел, готов за бой. Думата е широко използвана в Банкя", поясни той и искрено се 
изненада, че не я познаваме.  
Вчера той пристигна навъсен в парламента за първи път от два месеца насам. Избегна 
журналистите и се затвори в кабинета на парламентарния шеф Цецка Цачева. "Аргументите с 
предишните управления вече нямат никакво значение. Днес тефтери с вересии има във всички 
села в България. Хората ме помолиха с този въпрос да се опитам да ви сваля на земята", 
обяви размахвайки от трибуната Манолова, размахвайки омазаните книги, прибрани от 
селските дюкяни.  
"Спомням си управлението на БСП, когато имаше купони и нищо нямаше по магазините", 
отвърна й премиерът. И побърза да се похвали, че за шест месеца само по програма 
"Конкурентоспособност" раздали 700 млн. лв. повече, отколкото за предишните шест години. 
Срещу вересиите Борисов изкара сериозен аргумент: "Има хора, дето им стигат парите, и си ги 
слагат на влог. Хората са спестили 32-33 млрд. лв."  
Борисов обвини левицата, че заради нейното управление България е най-бедната страна в 
Европа. "Ние усвояваме 30 пъти повече от еврофондовете", каза още Борисов.  
'Прилагателното на премиера затрудни дори шефа на Института по български език към БАН 
проф. Владко Мурдаров. След безуспешно тричасово търсене на езиковедите премиерът Бойко 
Борисов разкри пред "Преса" значението на "накокържен". "Това означава наперил се петел, 
готов за бой. Думата е широко използвана в Банкя", поясни премиерът и искрено се изненада, 
че не знаем значението й.  
За скандала със спрените еврофондове четете още на стр. 13  
 



 

 

50 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Регионални печатни медии  
 
Дата: 06.12.2012  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 2  
Брой думи: 674  
 
 
Резюме: Една от малките общини в Плевенска област - Пордимската, има тази година три 
спечелени проекта и финансиране за повече от 4 милиона лева. Това е равносметката, която 
общинската администрация прави за 2012 година. Към настоящия момент Общината подготвя 
още един проект по схема "Живот в общността", а кметът Илиян Александров е категоричен в 
оценката си, че има добър екип, който умее да печели пари от наши и европейски фондове.  
 
Заглавие: Община Пордим с три спечелени проекта за над 4 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Една от малките общини в Плевенска област - Пордимската, има тази година три 
спечелени проекта и финансиране за повече от 4 милиона лева. Това е равносметката, която 
общинската администрация прави за 2012 година. Към настоящия момент Общината подготвя 
още един проект по схема "Живот в общността", а кметът Илиян Александров е категоричен в 
оценката си, че има добър екип, който умее да печели пари от наши и европейски фондове.  
"Ще се възползваме от всички възможности, които предоставят Структурните фондове и 
Кохезионния фонд", заяви секретарят на Общината Людмила Тодорова при откриването на 
информационната среща, организирана от Областния информационен център. "Поканените от 
вас на информационните срещи в различни градове от региона местни лидери и носители на 
общественото доверие като кметове, директори на училища, секретари и председатели на 
читалища, собственици на малък бизнес, са проводници на информацията, която получават от 
експертите на ОИЦ. Чрез тях казаното от вас достига до всеки дом и в нашата община", обобщи 
Тодорова. На срещата в град Пордим специалистите от ОИЦ - Плевен представиха 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", както и актуални процедури по "Конкурентоспособност" и Българо - швейцарската 
програма за сътрудничество.  
Да чуят от първа ръка с какво помага Евросъюзът и как да се кандидатства за финансиране в 
залата дойдоха служители от общинската администрация, кметове на кметства, работодатели, 
представители на граждански организации, граждани и земеделски производители.  
Информационната среща в община Пордим е последна от втория цикъл събития за тази 
година. От пресцентъра на ОИЦ - Плевен уточняват, че предстои да се проведе финалният 
конкурс във връзка с инициативата "Час по Европа", участие в националната кампания по повод 
петата годишнина от членството на България в Европейския съюз "Европа - България" и 
заключителната информационна среща с журналисти от плевенските печатни и електронни 
медии.  
В областната администрация и Община Разград ще влязат пари по ОПАК  
Три проекта по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) са спечелени в 
Лудогорието досега и за още три са подадени документи в Управляващия орган. Това 
съобщиха от Областния информационен център - Разград. Два от проектите са на областната 
администрация в Разград - "Мисия благоденствие" и "Европейски уроци". Третият е на община 
Разград и вече е приключил успешно. Той бе наречен "Община Разград - ефективна, ефикасна 
и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите". Бюджетът му от 662 288 лв. 
представляваше 100% безвъзмездна финансова помощ.  
Юлиян Данаилов, управител на ОИЦ - Разград, запозна присъстващите с постигнатите най-
важни проектни резултати - създадения интернет сайт с унифицирана визия и институционална 
идентичност (www.razgrad.bg), осигуряващ възможности за заявяване и получаване на е-услуги 
на ниво "транзакция" от гражданите и бизнеса.  
Иван Радушев, ръководител на проект "Мисия благоденствие" в областната администрация - 
Разград, представи напредъка по изпълнението на проекта, финансиран от ОПАК. Подчертана 
бе важността на реализиращите се дейности в  
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посока подобряване процеса на партньорство и координация при разработване и прилагане на 
стратегически, планови и програмни документи на областно и общинско ниво за новия 
програмен период 2014 - 2020 г. Областната администрация изпълнява и проект "Европейски 
уроци", по който вече са приключили процедурите за избор на изпълнител. Дейностите по 
проекта включват анализ на състоянието на човешките ресурси в областна администрация 
Разград, организационно-техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион 
Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, франция, изследване на 
правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на 
стратегия за развитие на човешките ресурси в областна администрация Разград и двудневен 
форум "Реег review на добрите практики".  
Експертите от ОИЦ - Разград съобщиха, че в рамките на приключилата на 16 ноември 2012 г. 
процедура за подбор на проекти на ОПАК 3 общински администрации в областта -Разград, 
Кубрат и Завет, са подали проектни предложения за повишаване капацитета на своите 
служители чрез обучения.  
По ОП "Транспорт" в региона няма реализиран проект, а по ОП „Техническа помощ" е проектът 
на община Разград "Изграждане и функциониране на Областен информационен център". 
Очаква се и в следващия планов период 2014 - 2020 г. дейността на центъра да продължи, 
заяви Данаилов.  
06.12.2012  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 3  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Областният информационен център - Добрич представи индикативните работни 
програми за 2013 г. на оперативни програми "Регионално развитие,,, "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика», "Развитие на човешките ресурси,, и 
"Административен капацитет,, пред работодатели, представители на местната администрация 
и медиите. Това стана в рамките на седмицата Европа - България, съобщиха от ОИЦ.  
 
Заглавие: Представиха възможностите за еврофинансиране през 2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център - Добрич представи индикативните работни 
програми за 2013 г. на оперативни програми "Регионално развитие,,, "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика», "Развитие на човешките ресурси,, и 
"Административен капацитет,, пред работодатели, представители на местната администрация 
и медиите. Това стана в рамките на седмицата Европа - България, съобщиха от ОИЦ.  
През 2013 г. се планира обявяването на две процедури по Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика,,. Първата е "Внедряване на 
иновации в предприятията,, и е с индикативен бюджет 45 млн. евро. Съфинансирането на 
бенефициентите по програмата ще е между 50% и 90%. Втората процедура по ОПРКБИ е 
"Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийна развитие,, с 
Общ бюджет 2 750 000 евро.  
По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси,, се планира пренасочване на 
средства от приоритетна ос 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите" 
към приоритетна ос 1 - "Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на 
труда , насърчаващ включването" - 31.8 млн. евро - Пренасочване на средства от приоритетна 
ос 3 "Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с пазара на 
труда за икономика, основана на знанието" към приоритетна ос 4 - Подобряване на достъпа до 
образование и обучение - 6.7 млн. евро.- Пренасочване на средства към приоритетна-ос 5 - 
"Социално включване и насърчаване на социалната икономика" -7.1 млн. евро от средствата по 
ос 6- "Повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и 
здравните услуги и ос 7 - Транснационално и междурегионално сътрудничество. По оперативна 
програма "Регионално развитие" ще бъде обявена процедура "Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие II,,. Бюджетът й е 4 900 000 лв. Проектни 
предложения ще се приемат до 30.04.2013 г. Бенефициенти са общини от ниво 3 и 4, съгласно 
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР)2013 -2025. Стойността на 
проектните предложения е до 500 000 лв. за компонент 1 и до 200 000 лв. за компонент 2. В 
област Добрич община, която ще получи подкрепа по процедурата е само Балчик. В момента 
Община град Добрич е в процес на подготовка на своя интегриран план за градско 
възстановяване и развитие, определени са зоните, в които ще бъдат вложени средства през 
следващия програмен период.  
07.12.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 07.12.2012  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/12/07/news12572697.html  
Брой думи: 605  
 
 
Резюме: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията, предложи премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър.  
 
Заглавие: Слагат книга за похвали и оплаквания от бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията, предложи премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър.  
Той даде идеята по време на връчването на 71 договора по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ за около 26 млн. лева, предадоха БГНЕС и "Фокус".  
"За шест години са платени само половината от това, което само от май допълнително сме 
дали - 227 млн. лева, или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, 
каза Борисов.  
До 30 ноември са връчени 492 договора. За сравнение, от началото на програмата до 1 май 
2012 г. са разплатени едва 177 млн. лв., уточни Добрев.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност да изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, похвали се министър-
председателят, който уточни, че мъжът произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по 
всички програми.  
Според Борисов, до края на 2012 г. ще бъдат подписани договори за 85% от всички средства по 
ОП "Конкурентоспособност".  
Добрев добави, че до момента договорените средства са 75 на сто, към 1 май са били 45%, 
предаде БТА.  
„Много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по 
законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, да си купят 
машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в навечерието на 
Коледните празници да ви пожелая успех”, каза още премиерът.  
Той се обърна към Добрев да се направи книга за похвали и оплаквания, в която 
представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, коментира премиерът.  
Борисов добави, че програма „Конкурентоспособност” боксувала при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, лесно и ефективно.  
"При бившия министър Трайчо Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма 
да се раздвижи, имаше под 10% усвояемост. Тези млади хора работят в момента много добре, 
министър Добрев също и за последните шест месеца са усвоени повече пари, отколкото за 
шест години. Това са действия не на думи, а на дела", изтъкна още премиерът.  
Той уточни, че не случайно моли фирмите една по една да излязат да говорят.  
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща – това са десетки работни места. Има около 
85% одобрение", обясни министър-председателят.  
Добрев каза, че ще бъде оказвана подкрепа на бизнеса при изпълнение на договорите. Работи 
приемна, с която бизнесът може да се свърже с обмяна на опит. Фирмите ще получат своите 
средства между 20 и 40 дни, след като ги поискат, каквато е практиката на министерството на 
икономиката и енергетиката през последните 6 месеца след реформата.  

http://banks.dir.bg/2012/12/07/news12572697.html
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Според министъра по-бавното плащане не е било проблем на ръководството на 
министерството, а се е дължало на структурата, с която ведомството е работило. Той 
припомни, че преди реформата имаше две отделни звена, които управляваха евросредствата.  
Изключително бюрократични бяха процедурите и от 1 май това вече не е така, отбеляза 
министърът. Той посочи, че сега има възможност бизнесът да подава сигнали за проблеми при 
работата с програмата чрез нейната страница и страницата на МИЕТ, и допълни, че е добра 
идея, ако няма книга за оплаквания по ОПК, такава да се постави.  
 



 

 

56 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/12/07/broiat-na-studentite-u-nas-skochil-za-10-godini-s-
50-hil.174869  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: Преди десет години у нас е имало около 225 хил. студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват данни на националната статистика.  
 
Заглавие: Евростат: Повече студенти в България отпреди 10 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди десет години у нас е имало около 225 хил. студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват данни на националната статистика.  
Все пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у 
нас - през 2009/2010 те са били 283 хиляди, през 2010/2011 - около 281 хиляди и към днешна 
дата - 280 хиляди.  
През настоящата учебна година близо 230 хиляди студенти се обучават в държавни висши 
училища и около 50 хиляди - в частни вузове.  
Над 11 хиляди са били чуждестранните студенти, които следват у нас.  
Завършилите висшисти у нас през 2011 г. са близо 64 хиляди, като жените са близо 39 хиляди, 
а мъжете - около 25 хиляди.  
Степените бакалавър и магистър през миналата година са получили 55 хиляди висшисти, 
професионален бакалавър са станали 7500 висшисти, а доктор - 638 души.  
Според анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и 
България - у нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес 
администрацията и социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти 
у нас изучават специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в 
сферата на услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н.  
Анализът на Евростат отчита, че  
през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 милиона студенти,  
обучавани в близо 4000 институции за университетско и следдипломно образование.  
В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона студенти - 
Германия, Англия, Франция и Полша.  
В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази цифра, а заедно тези шест държави 
съставляват близо две трети от броя на всички студенти в ЕС.  
Румъния е другата страна членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти.  
През изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в 
ЕС.  
Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални науки, 
бизнес и право.  
Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и хуманните науки са били около 
15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, промишлеността и строителството - 
около 13 на сто.  
Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години /Ирландия/ - до 22-25 години 
/Испания, Дания и Финландия/ и др.  
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС 
трябва да бъде поне 40 на сто.  
Всеки трети европеец на възраст 30-34 години през миналата година е имал висше  
образование, отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-голям - в Ирландия, 
Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-34-годишните мъже 
и жени са били висшисти.  
Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез изпълнението на 7-ма 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за конкурентоспособност и 
иновации.  
Европейската комисия и страните-членки на ЕС са създали и европейска квалификационна 
рамка за учене през целия живот, отчита още Евростат.  

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/12/07/broiat-na-studentite-u-nas-skochil-za-10-godini-s-50-hil.174869
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/12/07/broiat-na-studentite-u-nas-skochil-za-10-godini-s-50-hil.174869
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Според анализа някои от най-новите политически инициативи в тази област включват усилия за 
развитие на връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите 
практики и да се решават общите проблеми.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2012/12/07/za-shest-meseca-borisov-nadmina-predishnite-po-
usvoiavane-na-evrosredstva.174903  
Брой думи: 368  
 
 
Резюме: Трайков не се раздвижил достатъчно въпреки подканите на премиера  
Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до "предишните“ с липсата на 
сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: За шест месеца Борисов надмина предишните по усвояване на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трайков не се раздвижил достатъчно въпреки подканите на премиера  
Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до "предишните“ с липсата на 
сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
„Въпреки че поне стократно съм му казал по тази програма да се раздвижи, имаше под 10% 
усвояване“, обяви премиерът Бойко Борисов, който присъства днес на връчването на 71 
договора по програмата на обща стойност около 26 млн. лева.  
„За шест месеца сме усвоили два пъти повече, отколкото в последните шест години“, изтъкна 
той и похвали настоящия министър Делян Добрев и екипа му.  
„Малкият и среден бизнес е получил над 700 млн. лева и това са действия не на думи, а на 
дела“, допълни премиерът, според когото програмата буксувала при тройната коалиция.  
Според него дори фирмите да назначат по един работник след връчването на днешните 
договори, това са десетки нови работни места, затова „когато цифрите говорят и боговете си 
мълчат“.  
Борисов нареди в приемната на ресорната администрация да има книга за похвали и 
оплаквания. Ако чиновниците са помогнали на бизнеса, ще бъдат стимулирани финансово 
иначе лично министър Делян Добрев трябва да се погрижи за отстраняване на слабостите.  
Доволният бизнес днес беше по-упорит и от медиите в причакването на министър-
председателя. На влизане габровец спрял Борисов и благодарил, че управляващите са 
облекчили процедурите по програмата. Той произвеждал „и пуловери, и бетон“, обаче 
тройната коалиция бавела документите му, а сега въпросът се решил за 15 дни.  
След връчването на договорите Борисов получи дреха като подарък и щедро заяви, че ще я 
даде на предшественика си Сергей Станишев.  
Министърът на икономиката Делян Добрев съобщи, че за периода 2007 година до 1 май 2012 
година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по ОП „Конкурентоспособност“.  
Към момента договорените средства по програмата са 75%. Управляващите обещаха до края 
на годината те да надхвърлят 85%.  
Добрев посочи, че позицията на президента Росен Плевнелиев, който ще наложи вето на 
промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се завишават изискванията за 
получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чуждестранни инвеститори, ще 
помогне на Народното събрание отново да преосмисли тези текстове.  
Министърът отказа да коментира какви трябва да бъдат праговете за получаване на 
разрешението, но посочи, че предложението на ведомството му е било за 600 000 лева.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2012/12/07/za-shest-meseca-borisov-nadmina-predishnite-po-usvoiavane-na-evrosredstva.174903
http://www.dnes.bg/politika/2012/12/07/za-shest-meseca-borisov-nadmina-predishnite-po-usvoiavane-na-evrosredstva.174903
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/07/1963232_durjavata_shte_pravi_kniga_za_pohvali_
i_oplakvaniia_za/#comments  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса, съобщи "Фокус".  
 
Заглавие: Държавата ще прави книга за похвали и оплаквания за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса, съобщи "Фокус".  
"За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", обърна се Борисов към представителите 
на компаниите. Това стана на церемония по връчването на договори за 26 млн. лв. за 
финансиране на проекти по оперативната програма "Конкурентоспособност".  
По думите на премиера през последните шест месеца по програмата са платени 700 млн. лв. 
или двойно повече, отколкото през предходните шест години. Министърът на икономиката 
Делян Добрев допълни, че досега са договорени 75% от средствата, докато към 1 май са били 
45%.  
"Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари 
и могат по законен начин да си ги вземат, да купят машини, да си подобрят енергийната 
ефективност и условията за работа", каза премиерът.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/07/1963232_durjavata_shte_pravi_kniga_za_pohvali_i_oplakvaniia_za/#comments
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/07/1963232_durjavata_shte_pravi_kniga_za_pohvali_i_oplakvaniia_za/#comments
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D1%81%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html  
Брой думи: 336  
 
 
Резюме: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнеса, поиска премиерът Борисов  
 
Заглавие: 700 млн. лв. от ОП "Конкурентоспособност" са изплатени на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнеса, поиска премиерът Борисов  
Около 85% от целия ресурс по програма „Конкурентоспособност” ще бъдат договорени до 
края на годината. Това каза пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев,  
предаде aгенция „Фокус”. Двамата с премиера Бойко Борисов връчиха на компании 71 договора 
по оперативната програма. Контрактуваните средства към 1 май са били 45%, в момента са 
75 %.  
Министър-председателят се похвали, че за шест месеца по ОП "Конкурентоспособност" са 
усвоени повече средства, отколкото за последните 6 години.  
За периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до 
сега – 227 млн. лв. По оперативната програма, която трябва да  
подобри конкурентоспособността на българските фирми, са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че министерството ще 
продължава да им  
оказва подкрепа при изпълнение на договорите и припомни, че работи постоянна приемна, от 
която фирмите могат да се информират за всички въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
„Конкурентоспособност“. "Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно", заяви той и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн.  
лв. са отишли при малкия и средния бизнес, посочват пресцентърът на МИЕТ.  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето". С тази 
заръка премиерът се обърна към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Той 
препоръча в тази  
книга бенефициентите по оперативната програма да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно да се отстранят.  
"Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък  
там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме взаимна връзка", 
заръча Борисов, цитиран от iNews.bg.  
 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/700-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.404033_at.1.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726129  
Брой думи: 177  
 
 
Резюме: София. Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме 
платили повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при 
връчване на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов: За шест месеца са платени два пъти повече 
средства, отколкото за шест години  
Подзаглавие:  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: София. Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме 
платили повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при 
връчване на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”, предаде репортер 
на Агенция „Фокус”. 85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на 
годината. Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да 
си ги вземат, каза Борисов. За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за 
шест години. Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания. 
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев връчват договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лв. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по 
четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност 
на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726129
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726052  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв., съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов и министър Делян Добрев ще връчат утре договори 
по ОП „Конкурентоспособност“ за 26 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв., съобщиха от правителствената 
информационна служба. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 
по четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна 
дейност на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
офиси за технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
технологични центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726052
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726167  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: София. Програма „Конкурентоспособност” боксуваше при предишното правителство, а 
сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно. Това каза пред журналисти премиерът 
Бойко Борисов след връчване на договори по програмата, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. При бившия министър Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма 
да се раздвижи, имаше под 10 % усвояемост, каза Борисов.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Програма "Конкурентоспособност" при предишните 
боксуваше, при Трайков имаше под 10 % усвояемост  
Подзаглавие:  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: София. Програма „Конкурентоспособност” боксуваше при предишното правителство, 
а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно. Това каза пред журналисти премиерът 
Бойко Борисов след връчване на договори по програмата, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. При бившия министър Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма 
да се раздвижи, имаше под 10 % усвояемост, каза Борисов.  
„Тези млади хора работят в момента много добре, министър Добрев също и за последните 
шест месеца са усвоени повече отколкото за шест години. Това са над 700 млн. лева за малкия 
и средния бизнес. Това са действия не на думи, а на дела”, посочи премиерът. Той уточни, че 
не случайно моли фирмите една по една да излязат да говорят. Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща – това са десетки работни места. Има около 85 % одобрение. На практика за 
между 20 и 40 дни се плащат средствата, каза още премиерът Бойко Борисов.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726167
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726153  
Брой думи: 176  
 
 
Резюме: София. От 1 май до 30 ноември са връчени 492 договора за повече от 700 млн. лева 
по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: От 1 май до 30 ноември са връчени 492 договора за повече от 700 млн. лева по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: София. От 1 май до 30 ноември са връчени 492 договора за повече от 700 млн. лева по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. В общия брой договори не са включени днешните, каза 
Добрев. От 1 май досега по сметките на бизнеса в България за периода 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 и 2012 г. до края на април са влезли 177 млн. лева от Оперативната програма. От 1 май 
досега по сметките на бизнеса са влезли 227 милиона. За тези шест месеца по сметките на 
българския бизнеса са влезли повече пари отколкото за почти шест години преди това. До 
момента договорените средства по програмата са 75 %, към 1 май са били 45 %. До края на 
2012 г. ще бъдат договорени над 85 % от средствата, каза още министър Делян Добрев. Той 
каза, че ще бъде оказвана подкрепа на бизнеса при изпълнение на договорите. Работи 
постоянна приемна, с която бизнесът може да се свърже с обмяна на опит.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726153
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726151  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: София. Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и 
оплаквания, за да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-
председателят Бойко Борисов каза това на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева, предаде репортер на Агенция „Фокус”. За 
шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец допълнително 
сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, 
каза Борисов.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов: Да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има връзка между администрацията и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: София. Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и 
оплаквания, за да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-
председателят Бойко Борисов каза това на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева, предаде репортер на Агенция „Фокус”. За 
шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец допълнително 
сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, 
каза Борисов.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, посочи премиерът. Мъжът 
произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Това са не малко пари и 
за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех”, каза Бойко Борисов. Той се обърна 
към министър Делян Добрев и каза, че е хубаво да се направи книга за похвали и оплаквания, в 
която представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, каза още премиерът Бойко Борисов.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726151
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=s4094  
Брой думи: 2853  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и лидерът на БСП и бивш премиер Сергей 
Станишев влязоха в спор относно усвояемостта на еврофондовете.  
 
Заглавие: Борисов и Станишев в спор за еврофондовете  
Подзаглавие: ОБЗОР  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и лидерът на БСП и бивш премиер Сергей 
Станишев влязоха в спор относно усвояемостта на еврофондовете. Най-важният приоритет за 
България по преговорите за Многогодишната финансова рамка 2014 - 2020 г. на ЕС са 
средствата за кохезионната политика, каза министър-председателят Бойко Борисов в рамките 
на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутатите Сергей Станишев, Корнелия 
Нинова и Димчо Михалевски относно политиката на правителството за гарантиране на 
необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на 
ЕС. Преговорите за бюджета на ЕС за 2013 г. са много тежки, по простата причина че 
държавите, които са нетни платци, не искат дават пари на държави с лоша финансова 
дисциплина, каза Борисов. Той се обърна към Коалиция за България с думите: „Искате да 
изкарате, че за последните три години България е станала най-бедната страна, България е 
бедна от 40 - 50 години, благодарение на вас. Както и да подвиквате, това са факти. 
Благодарение на нас усвояваме 30 пъти по-добре еврофондовете. Когато дойдохме на власт 
бяха спрени фондовете”. Към средата на 2009 г. България има договорени европейски 
средства под 19 процента, тоест 2,9 милиарда лева – за толкова пари е изпълнявала проекти, и 
е платила около един процент – малко над 150 милиона лева. Към момента - договорените 
средства са почти 98 процента, тоест 15,330 млрд. лева. Разплатените средства са близо 5,1 
млрд. лева или - 33 процента, каза министърът по управление на средствата от Европейския 
съюз Томислав Дончев.  
Сергей Станишев, лидер на БСП, каза, че Бойко Борисов е казал една лъжа, че всички фондове 
са били спрени по време на управлението на предишното правителство. Станишев показа 8 
отговора от министри от кабинета на Борисов, според които към 01. 08. 2009 година по 
Оперативните програми няма спрени или замразени фондове и това са отговори на депутати от 
настоящия кабинет.  
Агенция „Фокус”  
Томислав Дончев: Към средата на 2009 г. България има договорени под 19% европейски 
средства, а към момента те са почти 98%  
Към средата на 2009 г. България има договорени европейски средства под 19 процента, тоест 
2,9 милиарда лева – за толкова пари е изпълнявала проекти, и е платила около един процент – 
малко над 150 милиона лева. Към момента - договорените средства са почти 98 процента, 
тоест 15,330 млрд. лева. Разплатените средства са близо 5,1 млрд. лева или - 33 процента. 
Това каза в интервю за Агенция „Фокус” министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев. Темата за усвояването на евросредствата е изключително 
сложна и специализирана, което понякога дава възможност за спекулации, посочи той. „Днес 
специално, имаше такова замеряне с данни, че дори и професионалист би се объркал точно 
каква е ситуацията. Хубаво е да се кажат две неща по повод провелите се дебати в пленарна 
зала. Първото е - по отношение на това какви спрени програми е имало към 2009 г. – началото 
на 2010 г. и каква е реалната ситуация. Няма да припомням всички скандали с пътния фонд и 
няма да припомням парите със САПАРД. За да се възстановяват средства от Европейската 
комисия, за да се получават плащания от Брюксел по оперативните програми, те трябва да 
минат т.нар. оценка на съответствието. Седемте български оперативни програми получиха 
оценка за съответствието едва в началото на 2010 г. Това имаше предвид премиерът”, добави 
министърът, по повод диалога между премиера Бойко Борисов и лидера на БСП и президент на 
ПЕС Сергей Станишев. „Факт е, че допреди това за целия период 2007, 2008, 2009 г. България 
не е имала право да възстановява средства от Европейската комисия, защото оперативните 
програми не са били сертифицирани”, посочи министър Дончев.  
Яница ТАНЕВА  
Агенция „Фокус”  

http://www.focus-news.net/?id=s4094
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През януари ще се решава за бюджета на ЕС  
Преговорите за бюджета на ЕС за 2013 г. са много тежки, по простата причина че държавите, 
които са нетни платци, не искат дават пари на държави с лоша финансова дисциплина. Това 
каза министър-председателят Бойко Борисов в рамките на парламентарния контрол в отговор 
на въпрос на Корнелия Нинова, защо за най-бедните 5 региона в България, не са предвидени 
средства, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Народният представител Корнелия Нинова 
попита премиера - защо Словакия и Литва отвоюваха 100% компенсации, а България само 40% 
и каква е причината за България да не са предвидени средства за развитие на 5 региона, които 
са на дъното на Европейския съюз.  
Премиерът Борисов каза: „Ако искате, за следващия път можем да ви извадим едно табло с 
това какво е усвоявано преди, и какво се усвоява сега. Ако впрегнем всички ресурси, 
действително бихме могли да постигнем повече, защото на последния съвет абсолютно 
диаметрално противоположни мнения имаше. Нямаше никакъв шанс за сближаване към този 
Европейски съвет и поставяне на условие от страните бенефициенти звучи нелепо, защото 
нетните платци не искат помежду си да коментират. Беше много „спокоен” съвет, защото всички 
бяха дошли с предварително ясни становища. До януари ще се работи много и считам, че 
бихме могли да мобилизираме общ национален ресурс и да си помогнем в тази ситуация, каза 
премиерът Борисов.  
Сергей Станишев, лидер на БСП, каза: „Темата не е лека, точно затова преди да се отива на 
Европейския съвет, е трябвало премиерът да дойде и да потърси национална позиция и 
подкрепа от целия парламент, да формулираме с аргументи какво искаме, от какво няма да се 
откажем. В своя отговор Борисов каза една лъжа, че всички фондове са били спрени по време 
на нашето управление. Той показа 8 отговора от министри от кабинета на Борисов, според 
които към 01. 08. 2009 година по Оперативните програми няма спрени или замразени фондове 
и това са отговори на депутати от вашия кабинет. Това за 30 пъти увеличение е някаква 
фантастика, нормално е когато се усвояват програмите да има ускоряване, посочи Станишев. 
Той обясни, че в Кохезионната политика има списък с близо 10 страни и региони, извън общата 
рамка за всяка страна плащания по структурните фондове, само за един регион в Унгария са 
дадени над милиард евро.  
Призова го да дойде в парламента и да получи мандат за преговори България да бъде 
включена в този списък и тези два най-бедни региона в Европейския съюз да получат шанс за 
развитие.  
Премиерът Борисов отговори на Станишев: Именно, когато видях допълнителния списък, 
поисках среща с Барозу и заявихме, че не сме съгласни и заявихме, че не може най-бедния 
регион в България да не получи допълнителни средства. Надявам се това да бъде взето под 
внимание.  
Зорница ПОЛЕГАНОВА  
Агенция „Фокус”  
Бойко Борисов: В Южна България хората избраха кметове от ГЕРБ и е нормално там по-бързо 
да се развиват регионите  
България не подкрепя въвеждането на общ таван, настояваме за диференциран таван на 
средствата по кохезионните фондове. Това каза министър-председателят Бойко Борисов в 
рамките на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от Коалиция за България 
Янаки Стоилов относно българската позиция по политиката на Европейския съюз за 
сближаване, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Трябва да си разчистим сметките с 
миналото и да стъпим на здрава основа, подчерта Стоилов. По думите му - увеличава се 
разликите между развитите европейски региони и българските региони.  
„Към момента имаме над 90% договореност по оперативните програми, а 37% са плащанията 
по програмите. Нямаме нито една спряна програма, отбеляза премиерът. България спазва 
стриктна финансова стабилност”, заяви Бойко Борисов.  
„Трябва да поискате около 1 млрд. евро за българския Северозапад. България е единствената 
страна в Европа, където нейният Север е по-слабо развит от Юга. Създаването на мегапроекти 
в Северна България Bмогат да дадат тласък на икономиката там”, каза Янаки Стоилов. 
Очертава се увеличаването да е само 10%, т.е. да има само компенсационен ефект, допълни 
депутатът.  
Премиерът заяви, че се полагат огромни усилия. Разликата между София е два пъти. „В Южна 
България хората избраха кметове от ГЕРБ и е нормално там по-бързо да се развиват 
регионите, каза Борисов. Усвояваме в пъти повече от вас. Следващият път ще ви прочета 
документите, в които се казва коя програма се отваря. Ако обединим усилията си в Европа, ще 
е добре. Ще направя необходимата стъпка да дойда при вас”, заяви премиерът.  
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Екатерина ПАНОВА  
Агенция „Фокус”  
Бойко Борисов към Коалиция за България: България е бедна от 40 - 50 години, благодарение на 
вас  
Най-важният приоритет за България по преговорите за Многогодишната финансова рамка 2014 
- 2020 г. на ЕС са средствата за кохезионната политика. Това каза министър-председателят 
Бойко Борисов в рамките на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутатите 
Сергей Станишев, Корнелия Нинова и Димчо Михалевски относно политиката на 
правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната 
финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Димчо Михалевски 
заяви, че Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. е изключително важна за България, 
защото ще определи колко ще са средствата за страната. Как България се държи в 
преговорите, какви са целите и задачите, които си поставя сега след провала на европейските 
преговори, попита депутатът. Ако сега усвояваме без условности средствата, в следващия 
програмен период има огромен риск независимо колко получим да има неусвояване, заради 
неспазване на условията  
България ще получи колкото и в предишния период, т.е. около 6.9 млр. лв., каза Михалевски.  
„Най-важният приоритет за България по преговорите за Многогодишната финансова рамка 
2014-2020 г. на ЕС са средствата за кохезионната политика. Категорични сме, че кохезионната 
политика е основен механизъм за стимулиране на растеж, на заетостта. Проведохме 
индивидуални срещи с Германия, Франция, Швеция. Отделна среща имаше в два дни с 
председателя на ЕК и на ЕП”, заяви министър-председателят. „Против сме хоризонталния 
таван на средствата за кохезионните и структурните фондове, защото той ще има силно 
негативен ефект върху най-слабо развитите членки”, каза Борисов. Той се обърна към 
Коалиция за България с думите: „Искате да изкарате, че за последните три години България е 
станала най-бедната страна, България е бедна от 40 - 50 години, благодарение на вас. Както и 
да подвиквате, това са факти. Благодарение на нас усвояваме 30 пъти по-добре 
еврофондовете. Когато дойдохме на власт бяха спрени фондовете”.  
„Важен приоритет е да продължи помощта от бюджета на ЕС за извеждане от експлоатация на 
ядрени мощности. България разчита на солидарност на ЕС по този въпрос”, заяви премиерът.  
„Не е обосновано съществуването на големи разлики на директните плащания след като 
фермерите трябва да изпълняват еднакви условия. България ще настоява за увеличаване на 
националния пакет на България за директни плащания за българските фермери”, каза още 
Борисов.  
Екатерина ПАНОВА  
Агенция „Фокус”  
Бойко Борисов: Законопроектът за промени в Закона за осигуряване на задължителни запаси 
от нефт и нефтопродукти е изтеглен  
Законопроектът за изменение на Закона за осигуряване на задължителни запаси от нефт и 
нефтопродукти е бил изтеглен на 31 октомври. Това каза министър-председателят Бойко 
Борисов в рамките на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Корнелия Нинова, 
относно политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и 
нефтопродукти, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Депутатът Корнелия Нинова каза: 
„Надявам се, че сме единодушни, че това е въпрос, важен за националната сигурност, и защото 
в комисията по вътрешна сигурност разглеждахме два закона, които засягат националната 
сигурност. Имотите от държавния резерв ги прехвърляте на едно дружество, специално 
създадено за това, създавате ликвидационен фонд, за закриване на държавния резерв. 
Случвало се е по едно и също време в Министерски съвет да се внесат едновременно два 
закона, които си противоречат, но тези два закона сега са подписани министър-председателя”, 
обясни Нинова. Тя попита, защо управляващите си играят с националната сигурност и живота 
на хората?  
Премиерът Борисов благодари на опозицията за въпроса и обясни, че Законопроектът за 
изменение на Закона за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти е бил 
изтеглен.  
Народният представител Корнелия Нинова, поиска премиерът да отговори, кой в 
администрацията ще понесе отговорност за хаоса в държавния резерв.  
Премиерът Борисов каза: „Г-жа Нинова, още веднъж ви благодаря, ще наказа доста хора, като 
се прибера”.  
Зорница ПОЛЕГАНОВА  
Агенция „Фокус”  
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Бойко Борисов: Общо за мандата на това правителството минималната работна заплата ще 
бъде увеличена с 29.2%  
Общо за мандата на това правителството минималната работна заплата ще бъде увеличена с 
29.2%. Това каза министър-председателят Бойко Борисов на парламентарния контрол на 
въпрос на депутата от Коалиция за България Мая Манолова относно мерки на правителството 
за повишаване доходите на българските граждани до края на мандата, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. Манолова разказа една история, която се повтаря в различни варианти в 
стотици български села. Тя показа и описа тефтера с вересиите от магазина в едно 
кюстендилско село. „Хората днес пазаруват на вересия и лекарства. Тези тефтери са най-
ярката илюстрация на дереджето на българите днес”, заяви депутатът.  
„Тъжно е, че някъде по селата има тефтери за вересии. Това, че се повишават спестяванията, 
също е факт. Спестяванията в банките минават 33 млрд. лв. Има хора, на които им стигат и си 
слагат в банка парите”, каза премиерът. По думите му политиката на правителството в сферата 
на доходите е в няколко направления – промени на минималната работна заплата, промени 
свързани с данъчната политика. От началото на мандата минималната работна заплата 
нараства последователно от 209 лв. на 310 лв. за 2013 г., заяви Бойко Борисов.  
„Аз си спомням управление на БСП, когато и купони имаше и нищо нямаше по магазините. Ще 
ми говорите на Вие, ако искате да ви уважавам и аз. Те сега са силни, много накокържени, 
много страшни”, коментира премиерът в отговор на подвиквания от опозицията по време на 
неговото изказване.  
Екатерина ПАНОВА  
Агенция „Фокус”  
Бойко Борисов: Програма "Конкурентоспособност" при предишните боксуваше, при Трайков 
имаше под 10 % усвояемост  
Програма „Конкурентоспособност” боксуваше при предишното правителство, а сега работи 
много по-бързо, по-лесно и по-ефективно. Това каза пред журналисти премиерът Бойко 
Борисов след връчване на договори по програмата, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 
При бившия министър Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма да се 
раздвижи, имаше под 10 % усвояемост, каза Борисов.  
„Тези млади хора работят в момента много добре, министър Добрев също и за последните 
шест месеца са усвоени повече отколкото за шест години. Това са над 700 млн. лева за малкия 
и средния бизнес. Това са действия не на думи, а на дела”, посочи премиерът. Той уточни, че 
не случайно моли фирмите една по една да излязат да говорят. Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща – това са десетки работни места. Има около 85 % одобрение. На практика за 
между 20 и 40 дни се плащат средствата, каза още премиерът Бойко Борисов.  
Яна НЕЦОВА  
Агенция „Фокус”  
Премиерът Бойко Борисов: Да се направи книга за похвали и оплаквания, за да има връзка 
между администрацията и бизнеса  
Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да има 
взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко Борисов 
каза това на връчването на договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лева, предаде репортер на Агенция „Фокус”. За шест години са платени само 
половината от това, което ние само от май месец допълнително сме дали 227 млн. лева или 
общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, каза Борисов.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, посочи премиерът. Мъжът 
произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Това са не малко пари и 
за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех”, каза Бойко Борисов. Той се обърна 
към министър Делян Добрев и каза, че е хубаво да се направи книга за похвали и оплаквания, в 
която представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не.  
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„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, каза още премиерът Бойко Борисов.  
Яна НЕЦОВА  
Агенция „Фокус”  
Премиерът Бойко Борисов: За 6 месеца по "Конкурентоспособност" са платени два пъти 
повече средства, отколкото за 6 години  
Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. 85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. 
Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги 
вземат, каза Борисов. За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест 
години. Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания. 
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев връчват договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лв. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по 
четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност 
на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1726217  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: София. Около 85 % от целия ресурс по програма „Конкурентоспособност” ще бъдат 
договорени до края на годината. Това каза пред журналисти министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев: Около 85 % от целия ресурс по програма 
„Конкурентоспособност” ще бъдат договорени до края на годината  
Подзаглавие:  
Автор: Яна НЕЦОВА  
Текст: София. Около 85 % от целия ресурс по програма „Конкурентоспособност” ще бъдат 
договорени до края на годината. Това каза пред журналисти министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”. От 2007 г. до 1 
май 2012 г. реално платените към бизнеса средства са 177 млн. лева. От 1 януари досега има 
227 млн. лева. Това е около 400 млн. лева. Това са средствата, които са постъпили реално в 
сметките на фирмите, каза министър Добрев. От 1 май до 30 ноември са сключени над 492 
договора за 700 млн. лева. Те в момента се изпълняват, фирмите ще получат средствата си в 
срок между 20 и 40 дни след като са ги поискали. Контрактуваните средства към 1 май са били 
45 %, в момента са 75 % и до края на годината ще бъдат договорени 85 % от целия ресурс в 
програмата. Плащанията се случват значително по-бързо отколкото в миналото и това не е 
било проблем на министерството, а на структурата, с която то е работило. Имало е две отделни 
звена, които са управлявали европейските средства – една дирекция в министерството и едно 
междинно звено – агенция. Процедурите са били изключително бюрократични, а това вече не е 
така. Още от 1 май резултатите са налице, допълни министър Делян Добрев. На въпрос за 
книгата за оплаквания, каквато министър-председателят предложи да се направи, Делян 
Добрев каза, че задължително ще бъде сложена такава книга, защото това е една добра идея. 
Сигнали могат да се подават и в страницата на самата оперативна програма, както и на 
страницата на министерството.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1726217
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-
konkurentosposobnost-do-kraia-na-2012-g,143956/  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 
75%  
Около 85% от целия ресурс по оперативна програма „Конкурентоспособност” ще бъде 
договорен до края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев.  
 
Заглавие: Добрев обеща да договори 85% от парите по „Конкурентоспособност” до 
края на 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 75%  
Около 85% от целия ресурс по оперативна програма „Конкурентоспособност” ще бъде 
договорен до края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев.  
На официална церемония той връчи 71 договора по четири процедури от програмата на обща 
стойност около 26 милиона лева.  
Към момента договорените средства по програмата са 75%.  
Министърът на икономиката Делян Добрев припомни, че за периода от 2007 година до май 
2012 година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по тази европейска програма. А от май до 
30 ноември са сключени над 492 договора за 700 млн. лева, които в момента се изпълняват.  
За последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като средно на месец 
сумата е близо 50 милиона евро, каза преди дни Добрев.  
Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по новите договори на ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места.  
„Има фирми, които са получили около 7 млн.лв. безвъзмездна помощ по европейските 
програми, това са много пари – университети, високотехнологични компании“, отбеляза 
Борисов.  
 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-konkurentosposobnost-do-kraia-na-2012-g,143956/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-konkurentosposobnost-do-kraia-na-2012-g,143956/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68189  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор: Марта Младенова  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително", каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване на трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание", каза 
той.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68189
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1366686880  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца ние сме усвоили повече от последните 6 години и това са над 
700 млн. лева за малкия и среден бизнес. Това заяви на тържествена церемония в столичния 
хотел „Шератон" премиерът Бойко Борисов, след като раздаде договори на фирми, спечелили 
проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност близо 26 млн. лева.  
„Има фирми, получили 7 млн. лв., университети, вискотехнологични фирми. По един работник 
да назначат само след днешната среща, това са десетки работни места", коментира 
премиерът.  
 
Заглавие: Борисов хвали Добрев, за 6 месеца усвоени повече пари от последните 6 
години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца ние сме усвоили повече от последните 6 години и това са над 
700 млн. лева за малкия и среден бизнес. Това заяви на тържествена церемония в столичния 
хотел „Шератон" премиерът Бойко Борисов, след като раздаде договори на фирми, спечелили 
проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност близо 26 млн. лева.  
„Има фирми, получили 7 млн. лв., университети, вискотехнологични фирми. По един работник 
да назначат само след днешната среща, това са десетки работни места", коментира 
премиерът.  
За програмата „Конкурентоспособност" той разкритикува предишното правителство и 
бившия министър от собственото си правителство Трайчо Трайков. „Програмата първо 
буксуваше при предишното правителство, след това бившият министър Трайков имаше под 
10% усвояване, въпреки че десетократно съм казвал тази програма да се раздвижи", заяви 
Борисов.  
Той похвали сегашния икономически министър и изтъкна, че в момента министър Добрев и 
екипът му работят много добре.  
Борисов разпореди на Добрев да сложат в приемната книга, както едно време е имало книги за 
похвали и оплаквания. „То не е било случайно", отбеляза Борисов и призова бизнеса: „Пишете 
в книгата: „Доволен съм", „Не съм доволен", „Доволен съм ...", „Не съм доволен ...", „Не съм 
доволен от стая номер 6, канцелария номер 5" - за да мога като видя после книгата, да 
стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са дошли при 
вас, а там, където е имало някаква слабост, министърът съответно да може веднага да я 
отрегулира, така че да имаме взаимовръзка".  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1366686880
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12570638  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
 
Заглавие: За последните 10 години броят на студентите у нас се е увеличил с над 50 000  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
През настоящата учебна година близо 230 000 студенти се обучават в държавни висши 
училища и около 50 хиляди - в частни вузове. Над 11 000 са били чуждестранните студенти, 
които следват у нас.  
Завършилите висшисти у нас през 2011 г. са близо 64 000, като жените са близо 39 000, а 
мъжете - около 25 000. Степен “бакалавър и магистър“ през миналата година са получили 55 
хиляди висшисти, професионален бакалавър са станали 7 500 висшисти, а доктор - 638 души.  
Според анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и 
България - у нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес 
администрацията и социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти 
у нас изучават специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в 
сферата на услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н.  
Анализът на Евростат отчита, че през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 
милиона студенти, обучавани в близо 4 000 институции за университетско и следдипломно 
образование. В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона 
студенти - Германия, Англия, Франция и Полша.  
В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази цифра, а заедно тези шест държави 
съставляват близо две трети от броя на всички студенти в ЕС.  
Румъния е другата страна-членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти.  
През изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в 
ЕС. Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални 
науки, бизнес и право. Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и 
хуманните науки са били около 15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, 
промишлеността и строителството - около 13 на сто.  
Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години /Ирландия/ - до 22-25 години 
/Испания, Дания и Финландия/, допълва БТА.  
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС 
трябва да бъде поне 40 на сто. Всеки трети европеец на възраст 30-34 години през миналата 
година е имал висше образование, отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-
голям - в Ирландия, Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-
34-годишните мъже и жени са били висшисти.  
Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез изпълнението на 7-ма 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за конкурентоспособност и 
иновации. Европейската комисия и страните-членки на ЕС са създали и европейска 
квалификационна рамка за учене през целия живот, отчита още Евростат. Според анализа 
някои от най-новите политически инициативи в тази област включват усилия за развитие на 
връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите практики и 
да се решават общите проблеми.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12570638
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12569929  
Брой думи: 114 
 
 
Резюме: Общо 71 договора осигуряват безвъзмездна финансова помощ на стойност 26 млн. 
лв.  
Днес от 10 ч. в зала “Средец“ на хотел “Шератон“ премиерът Бойко Борисов и министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори по ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общо 71 договора осигуряват безвъзмездна финансова помощ на стойност 26 млн. лв.  
Днес от 10 ч. в зала “Средец“ на хотел “Шератон“ премиерът Бойко Борисов и министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв.  
Контрактите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия“, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер“, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги“. Това става ясно от информацията на пресцентъра на МС. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12569929
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12569611  
Брой думи: 110  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев ще връчат днес договори по Оперативна 
програмаКонкурентоспособностна стойност 26 млн. лева, съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори по ОП Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев ще връчат днес договори по Оперативна програма 
Конкурентоспособност на стойност 26 млн. лева, съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев ще връчат днес договори по Оперативна програма Конкурентоспособност на 
стойност 26 млн. лева, съобщиха от правителствената информационна служба.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия,Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер,Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове и Развитие 
на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги. /БГНЕС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12569611


 

 

78 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12572001  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: /КРОСС/ България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая 
Манолова, депутат от БСП. Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато 
хората записват на вересия един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви 
мерки ще предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита 
Манолова.  
 
Заглавие: Манолова: България живее на вересия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая 
Манолова, депутат от БСП. Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато 
хората записват на вересия един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви 
мерки ще предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита 
Манолова.  
Спомням си управление на БСП, когато и купони имаше, и нищо нямаше по магазините, заяви 
премиерът Бойко Борисов. Свикнали са всички да треперят от тях десетилетия наред. Тъжно е 
да има такива тефтери с вересия, но вашата партия е допринесла много за това състояние, 
обяви министър-председателят.  
Той обаче обяви, позовавайки се на данни от БНБ, че макар в някои села да има подобни 
проблеми, се оказва, че спестяванията на хората са се повишили. Малкият и средният бизнес 
се възползват от ОП “Конкурентоспособност“ и за последните шест месеца са усвоили 
повече пари.  
Борисов обяви, че правителството е насочило усилията си в подобряване на доходите на 
гражданите чрез изменение на минималната работна заплата, повишаване на бюджетните 
заплати, както и промени в данъчната политика. Минималната работна заплата общо за 
мандата на правителството ще бъде увеличена с 29, 2 на сто, каза той и коментира, че не се 
наблюдава значителна загуба на покупателна способност на обществото.  
Мая Манолова отказа да влиза в спор за управлението на предишните правителства, “защото в 
четвъртата година на вашия мандат това няма вече значение“. Тя обяви, че е дошла от името 
на хората от своя избирателен район - Кюстендил, които “ме помолиха с този въпрос да опитам 
да ви сваля на земята, при проблемите на хората, при реалния живот“.  
Вчера вашите депутати гласуваха 5 лв. увеличение на минималните пенсии, 0 лева увеличение 
на майчинските, 0 лв. увеличение на средствата за бизнес. С това вашите депутати узакониха 
вересията. Хората ще продължават да живеят на вересия през следващата година. На вересия 
ще продължава да работи и бизнесът. На вересия ще действа и държавата. Живот на вересия - 
това е действителността на България днес, а политика на вересия е вашето управление, заяви 
Манолова. “Кога Господ ще дойде да си събере вересиите“, питат хората от Кюстендилско. 
Тефтерът на ГЕРБ е със срок от 4 години и после хората ще си поискат парите, заключи 
червеният депутат.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12572001
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571951  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително“, каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване на трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание“, каза 
той.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571951
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571699  
Брой думи:337  
 
 
Резюме: Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат, за месеци сме платили повече 
отколкото за 6 г. преди това, заяви премиерът по повод ускореното договаряне на средства по 
ОП “Конкурентоспособност“  
 
Заглавие: Борисов накара и боговете да замълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат, за месеци сме платили повече отколкото 
за 6 г. преди това, заяви премиерът по повод ускореното договаряне на средства по ОП 
“Конкурентоспособност“  
 
Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да има 
взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко Борисов 
каза това на връчването на договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност" на 
стойност 26 млн. лева. 
За шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец 
допълнително сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и 
средния бизнес, каза Борисов. 
Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли, коментира премиерът, цитиран от агенция Фокус. 
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза - имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност да изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма", посочи премиерът. Мъжът 
произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Това са не малко пари и 
за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината. 
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех", каза Бойко Борисов. Той се обърна 
към министър Делян Добрев и каза, че е хубаво да се направи книга за похвали и оплаквания, в 
която представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не. 
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза още премиерът Бойко Борисов. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571699
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571293  
Брой думи: 179 
 
 
Резюме: Премиерът поиска книга за оплаквания на бизнеса  
Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли, заяви премиерът Бойко Борисов при връчване на договори 
по Оперативна програма Конкурентоспособност.  
85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, убеден е 
Борисов.  
 
Заглавие: Когато цифрите говорят, и Боговете мълчат, рече Бойко  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът поиска книга за оплаквания на бизнеса  
Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли, заяви премиерът Бойко Борисов при връчване на договори 
по Оперативна програма Конкурентоспособност.  
85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, убеден е 
Борисов.  
Премиерът предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания, за да има 
взаимна връзка между администрацията и бизнеса и в която представителите на бизнеса да 
пишат от какво са доволни и от какво не.  
Двамата днес връчват договори по Оперативна програма Конкурентоспособност на 
стойност 26 млн. лв.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571293
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571469  
Брой думи: 233 
 
 
Резюме: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП “Конкурентоспособност“ са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Раздадохме 227 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП “Конкурентоспособност“ са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега“. Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по 
връчване на договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz.  
 
„Нашите очаквания са до края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата. Тези пари, 
които ние раздаваме сега са повече от всичките за последните шест години“, посочи още 
министърът. "Когато цифрите говорят и боговете мълчат", добави министър-председателят 
Бойко Борисов по повод критиците на правителството. "Сами виждате че тук има фирми, които 
получават близо 7 млн. лв. това са много пари", допълни той. 
  
Премиерът Борисов и икономическият министър Делян Добрев връчиха договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорите са общо 71 по четири процедури 
на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. 
  
LiveBiz припомня, че министър Добрев очаква оперативната програма да бъде реализирана 
на 100% до лятото на 2013 г. 
  
Още по темата - 

По ОП "Конкурентоспособност" са сключени договори за 350 млн. евро 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571469
http://www.livebiz.bg/kompanii/s/233057237
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571188  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката 
Делян Добрев връчиха договорите по Оперативна програма «Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Борисов: Когато цифрите говорят и Боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян 
Добрев връчиха договорите по Оперативна програма «Конкурентоспособност“.  
“Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години“, заяви премиерът.  
“85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат“, каза 
Борисов.  
Договори по Оперативна програма «Конкурентоспособност“ са на стойност 26 млн. лв. Те са 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата - «Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия“, «Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер“, «Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ и 
«Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571188
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12571171  
Брой думи: 48  
 
 
Резюме: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по Оперативна програма Конкурентоспособност, цитира го Агенция Фокус.  
 
Заглавие: Борисов: За 6 месеца платихме по „Конкурентоспособност” повече 
отколкото за 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по Оперативна програма Конкурентоспособност, цитира го Агенция Фокус.  
85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, каза 
Борисов. „За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години“. 
Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания. 
Двамата с министъра на икономиката, енергетиката и туризма връчват договори по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв. 
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12571171
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12574004  
Брой думи: 290 
 
 
Резюме: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
“Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето“, нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
“Конкурентоспособност“, предаде репортер на LiveBiz.  
 
Заглавие: Борисов: Направете книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
“Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето“, нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
“Конкурентоспособност“, предаде репортер на LiveBiz.  
С тази книга бенефициентите ще имат възможност да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно „да се 
регулират“.  
 
Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме 
взаимна връзка", поясни Борисов. 
 "Програмата боксуваше, това беше и причината да освободя министър Трайков. При него 
имаше под 10% усвояемост, въпреки че стократно съм казвал тази програма да се раздвижи", 
обясни министър-председателят. 
„Надявам се сега да сте доволни от работата на екипа на икономическия министър Делян 
Добрев и самия него“, добави той. 
Преди да напусне залата, Борисов отново напомни, че по ОП "Конкурентоспособност" вече са 
усвоени повече средства, отколкото за последните 6 години. 
„За шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец 
допълнително сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и 
средния бизнес“, каза Борисов. „Работим значително по-бързо, бизнесът може да получи 
своите средства между 15 и 40 дни след като ги поискат". „Сега ми беше много приятно един 
човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, бавеха се, имаше опасност за изпусна 
евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха документите, взех си парите и днес съм пак тук по 
друга програма”, даде пример Борисов. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12574004
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12573542  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12573542
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12573553  
Брой думи: 390 
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо. 
 
Ruse24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12573553
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12574951  
Брой думи: 160 
 
 
Резюме: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
“Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето“, нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
“Конкурентоспособност“, предаде реп...  
 
Заглавие: Борисов: Направете книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът 
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето", нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
"Конкурентоспособност", предаде репортер на LiveBiz. 

С тази книга бенефициентите ще имат възможност да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно „да се 
регулират“. "Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария 
номер 5, за да може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които 
са ви помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да 
имаме взаимна връзка", поясни Борисов. "Програмата боксуваше, това беше и причината да 
освободя министър Трайков. При него имаше под 10% усвояемост, въпреки че стократно съм 
казвал тази програма да се раздвижи", обясни министър-председателят. 
Целият материал на Владимир Маргитин четете в LiveBiz.bg 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12574951
http://www.livebiz.bg/leaders/s/848306622?%3E
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12574401  
Брой думи: 390  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 
Burgas24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12574401
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12573451  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 
Blagoevgrad24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12573451
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12573237  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 
Plovdiv24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12573237
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12572961  
Брой думи: 58  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Само за 6 месеца повече пари за бизнеса, отколкото през последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв. По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече 
от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, 
каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа 
на министерството по ОП “Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и 
подчерта, че за последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. 
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща - това са десетки работни места", каза още 
премиерът Борисов. 
 
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др. 
 
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 
Fakti.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12572961


 

 

93 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12572863  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 
75%  
Около 85% от целия ресурс по оперативна програма «Конкурентоспособност” ще бъде 
договорен до края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев.  
 
Заглавие: Добрев обеща да договори 85% от парите по „Конкурентоспособност” до 
края на 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 75%  
Около 85% от целия ресурс по оперативна програма «Конкурентоспособност” ще бъде 
договорен до края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев.  
На официална церемония той връчи 71 договора по четири процедури от програмата на обща 
стойност около 26 милиона лева.  
Към момента договорените средства по програмата са 75%.  
Министърът на икономиката Делян Добрев припомни, че за периода от 2007 година до май 
2012 година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по тази европейска програма. А от май до 
30 ноември са сключени над 492 договора за 700 млн. лева, които в момента се изпълняват. 
За последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като средно на месец 
сумата е близо 50 милиона евро, каза преди дни Добрев. 
Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по новите договори на ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места. 
„Има фирми, които са получили около 7 млн.лв. безвъзмездна помощ по европейските 
програми, това са много пари – университети, високотехнологични компании“, отбеляза 
Борисов. 
Още новини за България четете в Dnes.bg 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12572863
http://www.dnes.bg/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12572412  
Брой думи: 92  
 
 
Резюме: Трайков не се раздвижил достатъчно въпреки подканите на премиера  
Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до “предишните“ с липсата на 
сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: За шест месеца Борисов надмина предишните по усвояване на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трайков не се раздвижил достатъчно въпреки подканите на премиера  
Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до “предишните“ с липсата на 
сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
“Въпреки че поне стократно съм му казал по тази програма да се раздвижи, имаше под 10% 
усвояване“, обяви премиерът Бойко Борисов, който присъства днес на връчването на 71 
договора по програмата на обща стойност около 26 млн. лева.  
“За шест месеца сме платили два пъти повече, отколкото в последните шест години“, изтъкна 
той и похвали настоящия министър Делян Добрев и екипа му.  
„Малкият и среден бизнес е получил над 700 млн. лева и това са действия не на думи, а на 
дела“, допълни премиерът, според когото програмата буксувала при тройната коалиция. 
Според него дори фирмите да назначат по един работник след връчването на днешните 
договори, това са десетки нови работни места, затова „когато цифрите говорят и боговете си 
мълчат“.  
Борисов нареди в приемната на ресорната администрация да има книга за похвали и 
оплаквания. Ако чиновниците са помогнали на бизнеса, ще бъдат стимулирани финансово 
иначе лично министър Делян Добрев трябва да се погрижи за отстраняване на слабостите. 
 
Доволният бизнес днес беше по-упорит и от медиите в причакването на министър-
председателя. На влизане габровец спрял Борисов и благодарил, че управляващите са 
облекчили процедурите по програмата. Той произвеждал „и пуловери, и бетон“, обаче 
тройната коалиция бавела документите му, а сега въпросът се решил за 15 дни.  
 
След връчването на договорите Борисов получи дреха като подарък и щедро заяви, че ще я 
даде на предшественика си Сергей Станишев. 
 
Министърът на икономиката Делян Добрев съобщи, че за периода 2007 година до 1 май 2012 
година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по ОП „Конкурентоспособност“. 
Към момента договорените средства по програмата са 75%. Управляващите обещаха до края 
на годината те да надхвърлят 85%. 
Добрев посочи, че позицията на президента Росен Плевнелиев, който ще наложи вето на 
промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се завишават изискванията за 
получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чуждестранни инвеститори, ще 
помогне на Народното събрание отново да преосмисли тези текстове.  
Министърът отказа да коментира какви трябва да бъдат праговете за получаване на 
разрешението, но посочи, че предложението на ведомството му е било за 600 000 лева. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12572412
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12572149  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително“, каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване не трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание“, каза 
той.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12572149
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Borisov:-Iskam-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya/nid-99703.html  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнес. Това предлага премиерът Бойко Борисов.  
Идеята му блесна по време на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева, съобщи b V.  
 
Заглавие: Борисов: Искам книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнес. Това предлага премиерът Бойко Борисов.  
Идеята му блесна по време на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева, съобщи b V.  
„...За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка,” аргументира се Борисов.  
Иначе министър-председателят не пропусна да се похвали с раздадени 700 млн. лева по 
програмата. Парите влезли в малкия и среден бизнес, стана ясно при връчването на 71 
договора по четири процедури от „Конкурентоспособност”.  
„Сега ми беше много приятно – дойде един човек и каза: ‘Имах забатачени документи, бавеха 
се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни документите ми се оправиха, взех 
си парите и днес съм пак тук по друга програма,” каза премиерът. Мъжът от примера му 
произвеждал пуловери, правел бетон и имал проекти по всички програми.  
„За 6 години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали - 
227 млн. лв,” каза премиерът в характерния си стил на „громене” на всички управляващи преди 
него. „Това са немалко пари и за радост, около 85% ще бъдат договорени до края на годината,” 
добави ръководителят на изпълнителната власт.  
По данни на министъра на икономиката Делян Добрев до момента договорените средства са 75 
на сто.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех”, каза Бойко Борисов.  
 

http://profit.bg/news/Borisov:-Iskam-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya/nid-99703.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1182788212  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко 
Борисов  
 
Заглавие: Борисов накара и боговете да замълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко 
Борисов каза това на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лева.  
За шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец 
допълнително сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и 
средния бизнес, каза Борисов.  
Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли, коментира премиерът, цитиран от агенция Фокус.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза - имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма", посочи премиерът. Мъжът 
произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Това са не малко пари и 
за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех", каза Бойко Борисов. Той се обърна 
към министър Делян Добрев и каза, че е хубаво да се направи книга за похвали и оплаквания, в 
която представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза още премиерът Бойко Борисов.  
 

http://money.bg/news/id_1182788212
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=84620  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: "Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания".С тези думи премиерът Бойко 
Борисов се обърна към икономическия министър Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Борисов: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания".С тези думи премиерът Бойко 
Борисов се обърна към икономическия министър Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.  
Премиерът и министър Добрев връчиха договори за близо 26 милиона лева по ОП 
"Конкурентоспособност". Борисов поиска от министъра да сложи книга, в която всеки от 
бенефициентите по оперативната програма да може да каже от какво е доволен и от какво 
не, за да се види къде са слабостите и проблемите и да се стимулира администрацията, която 
работи добре.  
Премиерът съобщи, че до края на годината се очаква да бъдат подписани договори за 85 % от 
всички средства по ОП "Конкурентоспособност". "Много се радвам, че бизнесът се ориентира 
към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат и да подобрят своята 
енергийна ефективност, да си купят машини, да си подобрят условията на работа", отбеляза 
премиерът.  
От началото на май месец досега към бизнеса са достигнали 227 милиона лева от 
оперативната програма, обясни министър Делян Добрев. За сравнение, от началото на 
програмата до 1 май 2012 са разплатени едва 177 милиона лева. За шест месеца по сметките 
на българския бизнес са влезли повече пари, отколкото за почти шест години преди това, 
коментира той.  
Според премиера Бойко Борисов забавянето в усвояването на парите се дължи както на 
предишното правителство, така и на бившия икономически министър Трайчо Трайков. "На 
Трайков поне стократно съм му казвал тази програма да се раздвижи", заяви Борисов.  
Договорите по ОП "Конкурентоспособност", които днес бяха връчени, са общо 71 по четири 
процедури на програмата – "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 
българските предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги"./БГНЕС  
 

http://www.shum.bg/index.php?item=84620
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_49701/B_Borisov_Kogato_tsifrite_govoriat_i_bogovete_si_malchat/  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години, 
коментира премиерът по повод евросредствата, които влизат в бизнеса.  
 
Заглавие: Б. Борисов: Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години, 
коментира премиерът по повод евросредствата, които влизат в бизнеса.  
Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат, обяви премиерът Бойко Борисов на връчването 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Борисов, заедно с 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, връчи договори по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв.  
85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат. За шест 
месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години, каза Борисов и 
предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания - "За да мога, като видя 
после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали и стотици 
милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем веднага да я 
регулираме и да имаме взаимна връзка", аргументира се премиерът.  
 

http://www.frognews.bg/news_49701/B_Borisov_Kogato_tsifrite_govoriat_i_bogovete_si_malchat/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/boyko_pravi_kniga_za_pohvali_i_oplakvaniya-
170644.html  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли.  
 
Заглавие: Бойко прави книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Те са на стойност 26 млн. 
лева и са по четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и 
развойна дейност на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи офиси за технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи технологични центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.  
85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си 
подобрят своята енергийна ефективност, да си купят машини, да си подобрят условията на 
работа, каза Борисов, цитиран от "Фокус". За шест месеца са платени два пъти повече 
средства, отколкото за шест години, подчерта той.  
Борисов предложи да се направи книга за похвали и оплаквания, в която представителите на 
бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не. За да мога, като видя после книгата, да 
стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са дошли при 
вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я регулираме и да имаме взаимна 
връзка, обясни премиерът.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/boyko_pravi_kniga_za_pohvali_i_oplakvaniya-170644.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/boyko_pravi_kniga_za_pohvali_i_oplakvaniya-170644.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/169364  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си 
ги вземат, каза премиерът  
Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Борисов: Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги 
вземат, каза премиерът  
Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, каза 
Борисов. За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години. 
Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания.  
Премиерът Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 
връчват договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв. 
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/169364
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1340473  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: /КРОСС/ България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая 
Манолова, депутат от БСП. Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато 
хората записват на вересия един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви 
мерки ще предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита 
Манолова.  
 
Заглавие: Манолова: България живее на вересия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая 
Манолова, депутат от БСП. Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато 
хората записват на вересия един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви 
мерки ще предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита 
Манолова.  
Спомням си управление на БСП, когато и купони имаше, и нищо нямаше по магазините, заяви 
премиерът Бойко Борисов. Свикнали са всички да треперят от тях десетилетия наред. Тъжно е 
да има такива тефтери с вересия, но вашата партия е допринесла много за това състояние, 
обяви министър-председателят.  
Той обаче обяви, позовавайки се на данни от БНБ, че макар в някои села да има подобни 
проблеми, се оказва, че спестяванията на хората са се повишили. Малкият и средният бизнес 
се възползват от ОП "Конкурентоспособност" и за последните шест месеца са усвоили 
повече пари.  
Борисов обяви, че правителството е насочило усилията си в подобряване на доходите на 
гражданите чрез изменение на минималната работна заплата, повишаване на бюджетните 
заплати, както и промени в данъчната политика. Минималната работна заплата общо за 
мандата на правителството ще бъде увеличена с 29, 2 на сто, каза той и коментира, че не се 
наблюдава значителна загуба на покупателна способност на обществото.  
Мая Манолова отказа да влиза в спор за управлението на предишните правителства, "защото в 
четвъртата година на вашия мандат това няма вече значение". Тя обяви, че е дошла от името 
на хората от своя избирателен район - Кюстендил, които "ме помолиха с този въпрос да опитам 
да ви сваля на земята, при проблемите на хората, при реалния живот".  
Вчера вашите депутати гласуваха 5 лв. увеличение на минималните пенсии, 0 лева увеличение 
на майчинските, 0 лв. увеличение на средствата за бизнес. С това вашите депутати узакониха 
вересията. Хората ще продължават да живеят на вересия през следващата година. На вересия 
ще продължава да работи и бизнесът. На вересия ще действа и държавата. Живот на вересия - 
това е действителността на България днес, а политика на вересия е вашето управление, заяви 
Манолова. "Кога Господ ще дойде да си събере вересиите", питат хората от Кюстендилско. 
Тефтерът на ГЕРБ е със срок от 4 години и после хората ще си поискат парите, заключи 
червеният депутат.  
 

http://www.cross.bg/1340473
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1340462  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката 
Делян Добрев връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Борисов: Когато цифрите говорят и Боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян 
Добрев връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
"Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години", заяви премиерът.  
"85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат", каза 
Борисов.  
Договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са на стойност 26 млн. лв. Те са 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата - „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги".  
 

http://www.cross.bg/1340462
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=07-12-
2012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Около 700 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" /ОПК/са  
влезли в малкия и среден бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов  
по време на церемония за връчване на 71 договора на стойност 26  
млн.лв. по 4 процедури от програмата.  
 
Заглавие: Около 700 милиона лева по ОП "Конкурентоспособност" са влезли в малкия 
и среден бизнес, съобщи Бойко Борисов  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина Тотева, БТА  
Текст: Около 700 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" /ОПК/са влезли в малкия и среден 
бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов по време на церемония за връчване на 71 договора на 
стойност 26 млн.лв. по 4 процедури от програмата. "За 6 години са платили половината от 
това, което ние само от май допълнително сме дали - 227 млн.лв"., каза още той. Премиерът 
отбеляза, че това са не малко средства и посочи, че до края на годината ще бъдат договорени 
85 процента от средствата по програмата. По данни на министъра на икономиката Делян 
Добрев до момента договорените средства са 75 на сто, а към 1 май тази година бяха 45 
процента. От 2007 г. до 1 май тази година реално платените към бизнеса средства по 
програмата 177 млн.лева. "От 1 януари досега имаме 227 млн.лева, това общо прави около 
400 млн.лева, това са средствата, които реално са постъпили по сметките на фирмите", каза 
Добрев. От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора за 700 млн.лева, които в момента се  
изпълняват, допълни министърът. Фирмите ще получат своите средства между 20 и 40 дни,  
след като ги поискат, каквато е практиката на министерството през последните 6 месеца след 
реформата. Според министъра по-бавното плащане в миналото на средствата не е било 
проблем на ръководството на министерството, а се е дължало на структурата, с която 
ведомството е работило. Той припомни, че преди реформата имаше две отделни звена, които 
управляваха евросредствата. "Изключително бюрократични бяха процедурите и от 1 май това 
вече не е така", отбеляза министърът. Той посочи, че сега има възможност бизнесът да подава  
сигнали за проблеми при работата с програмата чрез нейната страница и страницата на 
МИЕТ, и допълни, че е добра идея, ако няма книга за оплаквания по ОПК, такава да се постави.  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=07-12-
2012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6  
Брой думи: 151  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по  
днешните договори по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити  
десетки работни места. Той направи този коментар след като  
участва в церемония по връчването на 71 договора по 4 процедури  
по програмата.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов заяви, че по днешните договори по ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина Тотева, БТА  
Текст: Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по днешните договори по ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места. Той направи този 
коментар след като участва в церемония по връчването на 71 договора по 4 процедури по 
програмата.  
Има фирми, които са получили около 7 млн.лв. безвъзмездна помощ по европейските 
програми, това са много пари - университети, високотехнологични компании, отбеляза Борисов. 
"По един работник да назначат след днешната среща, това са десетки работни места", допълни 
той. Борисов припомни, че първоначално при програмата е имало забавяне при предишното 
правителство. "След това бившият министър Трайков, въпреки че поне стократно съм му казвал 
по тази програма да се раздвижи, имаше под 10 на сто усвояемост", отбеляза Борисов. Той 
похвали екипа на министър Добрев за работата му по програмата. "За последните 6 месеца 
ние сме усвоили повече от последните 6 години и това са над 700 млн.лв. за малкия и среден 
бизнес", отново отбеляза Борисов.  
/РУМ/  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=9df312f96c9e8be4ec3a4a162241e2a6
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/today/article/post77893.html  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян 
Добрев връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: БОРИСОВ: КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ СИ МЪЛЧАТ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев 
връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
"Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години", заяви премиерът.  
"85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат", каза 
Борисов.  
Договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са на стойност 26 млн. лв. Те са 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата - „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги".  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/today/article/post77893.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5349971#commentsBlock  
Брой думи: 577  
 
 
Резюме: През настоящата учебна година близо 230 хиляди студенти се обучават в държавни 
висши училища и около 50 хиляди - в частни  
Преди десет години у нас е имало около 225 хил.  
 
Заглавие: Евростат: Повече студенти в България отпреди 10 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През настоящата учебна година близо 230 хиляди студенти се обучават в държавни 
висши училища и около 50 хиляди - в частни Преди десет години у нас е имало около 225 хил.  
студенти, докато през учебната 2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват 
данни на националната статистика. Все пак за последните три учебни години се забелязва леко 
намаление на броя на студентите у нас - през 2009/2010 те са били 283 хиляди, през 2010/2011 
- около 281 хиляди и към днешна дата - 280 хиляди. През настоящата учебна година близо 230 
хиляди студенти се обучават в държавни висши училища и около 50 хиляди - в частни вузове.  
Над 11 хиляди са били чуждестранните студенти, които следват у нас. Завършилите висшисти у 
нас през 2011 г. са близо 64 хиляди, като жените са близо 39 хиляди, а мъжете - около 25 
хиляди. Степените бакалавър и магистър през миналата година са получили 55 хиляди 
висшисти, професионален бакалавър са станали 7500 висшисти, а доктор - 638 души. Според 
анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и България - у 
нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес администрацията и 
социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти у нас изучават 
специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в сферата на 
услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н. Анализът 
на Евростат отчита, че през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 милиона 
студенти, обучавани в близо 4000 институции за университетско и следдипломно образование.  
В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона студенти - 
Германия, Англия, Франция и Полша. В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази 
цифра, а заедно тези шест държави съставляват близо две трети от броя на всички студенти в 
ЕС. Румъния е другата страна членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти. През 
изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в ЕС.  
Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални науки, 
бизнес и право. Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и хуманните 
науки са били около 15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, промишлеността 
и строителството - около 13 на сто. Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години 
/Ирландия/ - до 22-25 години /Испания, Дания и Финландия/ и др. Стратегическата рамка за 
европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението прогнозира, че до 2020 
г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС трябва да бъде поне 40 на сто. Всеки 
трети европеец на възраст 30-34 години през миналата година е имал висше образование, 
отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-голям - в Ирландия, Люксембург, 
Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-34-годишните мъже и жени са 
били висшисти. Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез 
изпълнението на 7-ма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за 
конкурентоспособност и иновации. Европейската комисия и страните-членки на ЕС са  
създали и европейска квалификационна рамка за учене през целия живот, отчита още 
Евростат. Според анализа някои от най-новите политически инициативи в тази област включват 
усилия за развитие на връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена 
на добрите практики и да се решават общите проблеми.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5349892#commentsBlock  
Брой думи: 91  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев ще връчат днес договори по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лева, съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев ще връчат днес договори по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лева, съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
"Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги". /БГНЕС /  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5350591#commentsBlock  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: "Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания".С тези думи премиерът Бойко 
Борисов се обърна към икономическия министър Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Борисов: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания".С тези думи премиерът Бойко 
Борисов се обърна към икономическия министър Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС.  
Премиерът и министър Добрев връчиха договори за близо 26 милиона лева по ОП 
"Конкурентоспособност". Борисов поиска от министъра да сложи книга, в която всеки от 
бенефициентите по оперативната програма да може да каже от какво е доволен и от какво 
не, за да се види къде са слабостите и проблемите и да се стимулира администрацията, която 
работи добре.  
Премиерът съобщи, че до края на годината се очаква да бъдат подписани договори за 85 % от 
всички средства по ОП "Конкурентоспособност". "Много се радвам, че бизнесът се ориентира 
към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат и да подобрят своята 
енергийна ефективност, да си купят машини, да си подобрят условията на работа", отбеляза 
премиерът.  
От началото на май месец досега към бизнеса са достигнали 227 милиона лева от 
оперативната програма, обясни министър Делян Добрев. За сравнение, от началото на 
програмата до 1 май 2012 са разплатени едва 177 милиона лева. За шест месеца по сметките 
на българския бизнес са влезли повече пари, отколкото за почти шест години преди това, 
коментира той.  
Според премиера Бойко Борисов забавянето в усвояването на парите се дължи както на 
предишното правителство, така и на бившия икономически министър Трайчо Трайков. "На 
Трайков поне стократно съм му казвал тази програма да се раздвижи", заяви Борисов.  
Договорите по ОП "Конкурентоспособност", които днес бяха връчени, са общо 71 по четири 
процедури на програмата – "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 
българските предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги"./БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5350591#commentsBlock


 

 

110 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 07.12.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5350771#commentsBlock  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: При връчването на договори по ОП "Конкурентоспособност" премиерът похвали 
икономическия министър Делян Добрев и не пропусна да нахока предшественика му на поста 
Трайчо Трайков  
 
Заглавие: Борисов: За шест месеца усвоихме повече от последните шест години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При връчването на договори по ОП "Конкурентоспособност" премиерът похвали 
икономическия министър Делян Добрев и не пропусна да нахока предшественика му на поста 
Трайчо Трайков  
За последните шест месеца по ОП "Конкурентоспособност" ние сме усвоили повече от 
последните шест години и това са над 700 млн. лв. за малкия и среден бизнес.  
Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти, след като участва в церемония по 
връчването на 71 договора по 4 процедури по програмата.  
Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по днешните договори по ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места.  
Има фирми, които са получили около 7 млн.лв. безвъзмездна помощ по европейските 
програми, това са много пари - университети, високотехнологични компании, отбеляза Борисов.  
По един работник да назначат след днешната среща, това са десетки работни места, допълни 
той.  
Борисов припомни, че първоначално при програмата е имало забавяне при предишното 
правителство.  
"След това бившият министър Трайков, въпреки че поне стократно съм му казвал по тази 
програма да се раздвижи, имаше под 10% усвояемост", отбеляза Борисов.  
Той похвали екипа на министър Добрев за работата му по програмата.  
Около 85% от целия ресурс по програма "Конкурентоспособност" ще бъдат договорени до 
края на годината, каза пред журналистите министър Добрев, цитиран от Агенция "Фокус".  
От 2007 г. до 1 май 2012 г. реално платените към бизнеса средства са 177 млн. лева, а от 1 
януари досега има 227 млн. лв., посочи той.  
Това са средствата, които са постъпили реално в сметките на фирмите, добави Добрев.  
По думите му от 1 май до 30 ноември са сключени над 492 договора за 700 млн. лева. Те в 
момента се изпълняват, фирмите ще получат средствата си в срок между 20 и 40 дни след като 
са ги поискали.  
Контрактуваните средства към 1 май са били 45 %, в момента са 75% и до края на годината ще 
бъдат договорени 85% от целия ресурс в програмата, каза още министърът.  
Плащанията се случват значително по-бързо отколкото в миналото и това не е било проблем 
на министерството, а на структурата, с която то е работило, смята Делян Добрев.  
По думите му е имало две отделни звена, които са управлявали европейските средства – една 
дирекция в министерството и едно междинно звено – агенция. Процедурите са били 
изключително бюрократични, а това вече не е така.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/400574.html  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Възможности за кандидатстване по 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 
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи 
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен ден днес - 7 
декември, в Раковски.  
 
Заглавие: ОИЦ Пловдив с информационен ден в Раковски  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Възможности за кандидатстване по 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 
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи 
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен ден днес - 7 
декември, в Раковски. Събитието ще започне с информационен семинар под мотото "ДА 
създаваме заедно", е от 11:00 в залата на местното Народно читалище "Св. Св. Кирил и 
Методий".  
За участие са поканени представители на неправителствени организации, местната власт, 
бизнеса, широката общественост, образователни институции и медиите.  
Новите приоритети на бъдещата Кохезионна политика на Европейския съюз и оперативните 
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, възможности на 
работодатели за наемане на безработни, както и популяризиране на добри практики от 
реализирани проекти по оперативните програми в област Пловдив, ще бъдат част от 
разискваните темите. Ще бъде изнесена информация и за схемата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти, 
финансирани по оперативни програми. Представители на Местната инициативна група 
"Раковски" ще представят отворени схеми, както работата на екипа си. Ръководството на 
местното Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий" пък ще разкаже как успешно работи по 
проекти с европейско финансиране.  
След семинара 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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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/400725.html  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв.  
По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза 
още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
"Конкурентоспособност". Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща - това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
Източник: News.Plovdiv24.bg  
 

http://news.plovdiv24.bg/400725.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.ekipnews.com  
Връзка: 
http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/novi_dogovori_za_26_mln_lv_po_op_konkurentos
posobnost_/143881/  
Брой думи: 225  
 
 
Резюме: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
 
Заглавие: Нови договори за 26 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
Нови договори на стойност 26 милиона лева бяха раздадени на фирми от малкия и среден 
бизнес по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 71 договора бяха връчени от 
премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Средствата се раздават за научноизследователска дейност, създаване на офиси за 
технологичен трансфер и развитие на предприятия чрез иновативни продукти. Борисов 
представи и резултатите по програма „Конкурентоспособност” от май до ноември 2012 
година.  
Министър Делян Добрев поясни още, че до края на годината се очаква усвояемостта по 
програмата да се увеличи още повече.  
"От края на май месец до сега е 75 процента усвояемостта, до края на годината се очаква да 
достигне до 85 процента, има и център, където може да се допитват фирмите, особено тези, 
които кандидатстват за първи път", каза той.  
Борисов и Добрев стигнаха до консенсус за създаване на книга за оплаквания и похвали, която 
да служи за координация между администрацията и бизнеса. Коментари във връзка с 
Оперативната програма и нейното изпълнение могат да се правят и на официалния сайт на 
програмата.  
 

http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/novi_dogovori_za_26_mln_lv_po_op_konkurentosposobnost_/143881/
http://www.ekipnews.com/news/politika/pravitelstvo/novi_dogovori_za_26_mln_lv_po_op_konkurentosposobnost_/143881/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1006950  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
 
Заглавие: За последните 10 години броят на студентите у нас се е увеличил с над 50 000  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
През настоящата учебна година близо 230 000 студенти се обучават в държавни висши 
училища и около 50 хиляди - в частни вузове. Над 11 000 са били чуждестранните студенти, 
които следват у нас.  
Завършилите висшисти у нас през 2011 г. са близо 64 000, като жените са близо 39 000, а 
мъжете - около 25 000. Степен "бакалавър и магистър" през миналата година са получили 55 
хиляди висшисти, професионален бакалавър са станали 7 500 висшисти, а доктор - 638 души.  
Според анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и 
България - у нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес 
администрацията и социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти 
у нас изучават специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в 
сферата на услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н.  
Анализът на Евростат отчита, че през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 
милиона студенти, обучавани в близо 4 000 институции за университетско и следдипломно 
образование. В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона 
студенти - Германия, Англия, Франция и Полша.  
В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази цифра, а заедно тези шест държави 
съставляват близо две трети от броя на всички студенти в ЕС.  
Румъния е другата страна-членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти.  
През изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в 
ЕС. Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални 
науки, бизнес и право. Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и 
хуманните науки са били около 15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, 
промишлеността и строителството - около 13 на сто.  
Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години /Ирландия/ - до 22-25 години 
/Испания, Дания и Финландия/, допълва БТА.  
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС 
трябва да бъде поне 40 на сто. Всеки трети европеец на възраст 30-34 години през миналата 
година е имал висше образование, отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-
голям - в Ирландия, Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-
34-годишните мъже и жени са били висшисти.  
Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез изпълнението на 7-ма 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за конкурентноспособност и 
иновации. Европейската комисия и страните-членки на ЕС са създали и европейска 
квалификационна рамка за учене през целия живот, отчита още Евростат. Според анализа 
някои от най-новите политически инициативи в тази област включват усилия за развитие на 
връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите практики и 
да се решават общите проблеми.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1006950
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1007067  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително", каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване на трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание", каза 
той.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1007067
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593074  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: Преди десет години у нас е имало около 225 хил. студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват данни на националната статистика.  
 
Заглавие: Евростат: Повече студенти в България отпреди 10 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди десет години у нас е имало около 225 хил. студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват данни на националната статистика.  
Все пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у 
нас - през 2009/2010 те са били 283 хиляди, през 2010/2011 - около 281 хиляди и към днешна 
дата - 280 хиляди.  
През настоящата учебна година близо 230 хиляди студенти се обучават в държавни висши 
училища и около 50 хиляди - в частни вузове.  
Над 11 хиляди са били чуждестранните студенти, които следват у нас.  
Завършилите висшисти у нас през 2011 г. са близо 64 хиляди, като жените са близо 39 хиляди, 
а мъжете - около 25 хиляди.  
Степените бакалавър и магистър през миналата година са получили 55 хиляди висшисти, 
професионален бакалавър са станали 7500 висшисти, а доктор - 638 души.  
Според анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и 
България - у нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес 
администрацията и социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти 
у нас изучават специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в 
сферата на услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н.  
Анализът на Евростат отчита, че  
през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 милиона студенти,  
обучавани в близо 4000 институции за университетско и следдипломно образование.  
В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона студенти - 
Германия, Англия, Франция и Полша.  
В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази цифра, а заедно тези шест държави 
съставляват близо две трети от броя на всички студенти в ЕС.  
Румъния е другата страна членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти.  
През изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в 
ЕС.  
Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални науки, 
бизнес и право.  
Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и хуманните науки са били около 
15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, промишлеността и строителството - 
около 13 на сто.  
Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години /Ирландия/ - до 22-25 години 
/Испания, Дания и Финландия/ и др.  
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС 
трябва да бъде поне 40 на сто.  
Всеки трети европеец на възраст 30-34 години през миналата година е имал висше  
образование, отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-голям - в Ирландия, 
Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-34-годишните мъже 
и жени са били висшисти.  
Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез изпълнението на 7-ма 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за конкурентоспособност и 
иновации.  
Европейската комисия и страните-членки на ЕС са създали и европейска квалификационна 
рамка за учене през целия живот, отчита още Евростат.  

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593074
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Според анализа някои от най-новите политически инициативи в тази област включват усилия за 
развитие на връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите 
практики и да се решават общите проблеми.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593114  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнес. Това предлага премиерът Бойко Борисов. Идеята му блесна по време на връчването на 
договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева.  
 
Заглавие: С книга за похвали и оплаквания Борисов свързва бизнес и администрация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С книга за похвали и оплаквания да се търси взаимна връзка между администрация и 
бизнес. Това предлага премиерът Бойко Борисов. Идеята му блесна по време на връчването на 
договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева.  
„...за да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка,” аргументира се Борисов.  
Иначе министър-председателят не пропусна да се похвали с раздадени 700 млн. лева по 
програмата. Парите влезли в малкия и среден бизнес, стана ясно при връчването на 71 
договора по четири процедури от „Конкурентоспособност”.  
„Сега ми беше много приятно – дойде един човек и каза: ‘Имах забатачени документи, бавеха 
се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни документите ми се оправиха, взех 
си парите и днес съм пак тук по друга програма,” каза премиерът. Мъжът от примера му 
произвеждал пуловери, правел бетон и имал проекти по всички програми.  
„За 6 години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали - 
227 млн. лв,” каза премиерът в характерния си стил на „громене” на всички управляващи преди 
него. „Това са немалко пари и за радост около 85% ще бъдат договорени до края на годината,” 
добави ръководителят на изпълнителната власт.  
По данни на министъра на икономиката Делян Добрев до момента договорените средства са 75 
на сто.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех”, каза Бойко Борисов.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593114
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593106  
Брой думи: 297  
 
 
Резюме: Около 700 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са влезли в 
малкия и среден бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов по времена церемония за връчване 
на 71 договора по 4 процедури от програмата.  
"За 6 години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали - 
227 млн.лв", каза премиерът в характерния си стил на „громене” на всички управляващи преди 
него.  
 
Заглавие: Борисов се похвали с раздадени 700 млн. лв. по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 700 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са влезли в 
малкия и среден бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов по времена церемония за връчване 
на 71 договора по 4 процедури от програмата.  
"За 6 години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали - 
227 млн.лв", каза премиерът в характерния си стил на „громене” на всички управляващи преди 
него.  
Премиерът отбеляза, че това са не малко средства и посочи, че до края на годината ще бъдат 
договорени 85 процента от средствата по програмата.  
По данни на министъра на икономиката Делян Добрев до момента договорените средства са 75 
на сто.  
Борисов се отличи с „революционната” си идея да се направи книга за „похвали и оплаквания”, 
за да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. „За да мога, като видя после 
книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са 
дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем веднага да я регулираме и да 
имаме взаимна връзка”, аргументира се Борисов.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, посочи премиерът.  
Мъжът произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Това са не малко 
пари и за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех”, каза Бойко Борисов.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593106
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593130  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително", каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване на трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание", каза 
той. /Дарик радио  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=593130
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://vlastta.com/nivo1.php?id1=&id2=&id3=18132&table=news&sluchai=0  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
 
Заглавие: За последните 10 години броят на студентите у нас се е увеличил с над 50 000  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди десет години у нас е имало около 225 000 студенти, докато през учебната 
2011/2012 г. техният брой вече е над 280 000, показват данни на националната статистика. Все 
пак за последните три учебни години се забелязва леко намаление на броя на студентите у нас 
- през 2009/2010 те са били 283 000, през 2010/2011 - около 281 000 и към днешна дата - 280 
000.  
През настоящата учебна година близо 230 000 студенти се обучават в държавни висши 
училища и около 50 хиляди - в частни вузове. Над 11 000 са били чуждестранните студенти, 
които следват у нас.  
Завършилите висшисти у нас през 2011 г. са близо 64 000, като жените са близо 39 000, а 
мъжете - около 25 000. Степен "бакалавър и магистър" през миналата година са получили 55 
хиляди висшисти, професионален бакалавър са станали 7 500 висшисти, а доктор - 638 души.  
Според анализ на Евростат за висшето образование и студентите в ЕС, което включва и 
България - у нас най-голям процент студенти изучават специалности, свързани с бизнес 
администрацията и социалните отношения - около 43 на сто, 18,7 на сто от бъдещите висшисти 
у нас изучават специалности в сферата на промишлеността и строителството, 8 на сто - в 
сферата на услугите, 7,7 на сто - хуманитарни науки и изкуството, 7 на сто - в сферата на 
здравеопазването, около 2,4 на сто изучават агрономство и ветеринарни науки и т.н.  
Анализът на Евростат отчита, че през миналата година в рамките на ЕС-27 е имало почти 20 
милиона студенти, обучавани в близо 4 000 институции за университетско и следдипломно 
образование. В рамките на ЕС има едва четири държави, в които се обучават над 2 милиона 
студенти - Германия, Англия, Франция и Полша.  
В Италия и Испания студентите не надхвърлят тази цифра, а заедно тези шест държави 
съставляват близо две трети от броя на всички студенти в ЕС.  
Румъния е другата страна-членка на ЕС, която отчита около 1 милион студенти.  
През изминалата година близо 4,5 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в 
ЕС. Анализът показва, че близо 36 на сто от завършилите висшисти са изучавали социални 
науки, бизнес и право. Завършилите висшисти в ЕС в сферата на здравеопазването и 
хуманните науки са били около 15 на сто, а специалистите в сферата на инженерството, 
промишлеността и строителството - около 13 на сто.  
Средната възраст на студентите в ЕС варира от 20 години /Ирландия/ - до 22-25 години 
/Испания, Дания и Финландия/, допълва БТА.  
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС 
трябва да бъде поне 40 на сто. Всеки трети европеец на възраст 30-34 години през миналата 
година е имал висше образование, отчита анализът. В някои страни този процент дори е по-
голям - в Ирландия, Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия, Швейцария - около 40 на сто от 30-
34-годишните мъже и жени са били висшисти.  
Програмата за модернизация на университетите се поддържа чрез изпълнението на 7-ма 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания и програмата за конкурентоспособност и 
иновации. Европейската комисия и страните-членки на ЕС са създали и европейска 
квалификационна рамка за учене през целия живот, отчита още Евростат. Според анализа 
някои от най-новите политически инициативи в тази област включват усилия за развитие на 
връзките между университетите и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите практики и 
да се решават общите проблеми.  
 

http://vlastta.com/nivo1.php?id1=&id2=&id3=18132&table=news&sluchai=0
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/400726.html  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, 
че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. 
до сега - 227 млн.лв.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв.  
По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза 
още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
"Конкурентоспособност". Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща - това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 

http://news.varna24.bg/400726.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/42241_na_balgariya_sa_nuzhni_ne_poveche_ot_dva_tehnologichni_parka  
Брой думи: 1163  
 
 
Резюме: Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече 
и по-добре подготвени млади хора  
Нашият потенциал за развитие на технологични паркове е ограничен, в София е нормално да 
има един такъв, може би е добре да се направи втори в Пловдив – за агротехнологии и храни. 
Това каза Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, по време на 
откриването на третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 2012".  
 
Заглавие: На България са нужни не повече от два технологични парка  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан Станчев  
Текст: Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и 
по-добре подготвени млади хора  
Нашият потенциал за развитие на технологични паркове е ограничен, в София е нормално да 
има един такъв, може би е добре да се направи втори в Пловдив – за агротехнологии и храни. 
Това каза Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, по време на 
откриването на третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 2012".  
“Няма смисъл да се проектират още 4-5 технологични парка в България – продължи 
министърът. - Тези технологични паркове трябва да бъдат развивани около университетите и 
научните звена, те не могат да бъдат на голяма поляна. В Европа от 10 техпарка, 3 са успешни, 
другите имат проблеми със своята устойчивост.”  
Добрев сподели, че иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, като се 
надява министерството да получи повече средства за подкрепа на бизнеса. Той допълни още, 
че енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване, защото страната ни 
е на пето място в Европа по енергийна неефективност. Според него отпуснатите средства няма 
да бъдат по-малко от досегашните, които са на стойност 1,17 млрд. евро.  
“Развитието на индустрията и иновациите  
е от съществено значение за икономиката през следващите години, затова правителството 
прави всичко възможно да привлича повече средства в тях – продължи Делян Добрев. - В 
годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на инвестиции във 
финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката ни придобива 
нов облик. През последните години инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 
милиарда евро на година. С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява 
конкурентно предимство на секторите с висока добавена стойност.”  
Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на промените, в рамките на две години 
фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17,4 на сто от разходите си за човешки 
ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече 
и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОМН се обсъждат 
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012 
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през 
изминалата година броят им е бил едва 4.  
“В началото на следващата година пилотно ще стартира и схема за иновации по оперативна 
програма “Конкурентоспособност” с възможност за електронно кандидатстване - продължи 
министърът. - Това ще бъде нещо ново, което смятам, че ще се приеме добре от бизнеса. Друг 
приоритет през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност“ ще бъде 
подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност.” Министър 
обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема за 
иновации за фирмите. От цялата сума за иновации - “примерно 400 - 500 млн. евро” една част 
ще се раздават под формата на ваучери, каза Добрев, без да конкретизира. Когато фирмата 
вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще може да направи нещо 
полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към науката, и една 
компания може да инвестира в определена иновация, която да бъде създадена от дадено 
научно звено, уточни министър Добрев. “Аз харесвам този подход, защото той насочва 
средствата за наука точно там, където се създават иновациите в полза на бизнеса – обясни 

http://computerworld.bg/42241_na_balgariya_sa_nuzhni_ne_poveche_ot_dva_tehnologichni_parka
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Добрев. - Парите по ОП “Конкурентоспособност” трябва да бъдат за бизнеса и за нещата, от 
които бизнесът се нуждае.”  
На 32 място сме в ЕС по иновации  
Според проучване на Европейската комисия (ЕК) България е на 32 място от 34 страни за 2012 
г., що се касае за иновации. Това каза Евгени Евгениев от Световната банка, по време на 
третото издание на Международната конференция "Индустрия и иновации 2012". Според 
проучване на световния икономически форум, цитирано отново от Евгениев, страната ни е вече 
62-та конкурентоспособна икономика в света (сред 144 икономики), което е скок с 12 места в 
сравнение с 2011 г. По “изтичане на мозъци” България е на 128 място от 144 икономики, по 
качество на обучението по математика - на 68 място, по наличие на услуги за обучение – 90-то, 
а по качество на началното образование – 67 място. Когато говорим за национална иновативна 
система, ние трябва да говорим за обучението, сподели Евгениев.  
Той разкри данни от проучвания на Световната банка, според които България е паднала с 
четири места по “лекота за правене на бизнес” за 2012 г. и е вече 66-та в света.  
“За стартиране на бизнес се справяме сравнително добре – 57-мо място от 185 икономики в 
света, което е с 9 места спад – продължи Евгени Евгениев. - Когато имаме нужда от динамична 
и иновативна система, на нас ни трябва адекватна администрация, която да реагира бързо на 
изискванията на бизнеса, а също така с адекватна регулаторна рамка. У нас трябва да се 
работи сериозно върху хората, които генерират идеите, още от детската градина. Основните 
фактори за успеха в щата Калифорния, което е добре да го следваме и у нас са: доверие в 
системата (включително и бизнес средата), менторите (които да консултират предприемачи и 
това вече се прави от мениджърски фондове) и рисковото финансиране. Трябва да придобием 
успешния модел на Калифорния: провалът е хубаво нещо, стига да стане бързо и срещу по-
малко пари.”  
10 - 20 г. трябва да минат, преди “София тех парк” да постигне очакваните резултати  
Фокусът, който технологичният парк има дългосрочно, това са spin-off компаниите, стартъпите, 
малките и средни предприятия, както и децата. Това каза Елица Панайотова, изпълнителен 
директор на София тех парк, по време на събитието.  
“Целта на проекта за парка е да се постигне концентрация на талант на едно място, но талант, 
който да има предприемаческия дух – продължи Панайотова. - Трите сфери, върху които 
технологичният парк се фокусира са: ИКТ, науки за живота (life sciences), включващи природни 
науки, биотехнологии и др. и енергетика от ново поколение (нови източници на енергия). 
Компаниите-участници в парка трябва да имат развоен компонент (R&D).”  
Панайотова каза, че съвсем скоро паркът ще има нужда от ментори под формата на 
консултативен съвет. За момента проектът София тех парк разчита на публично финансиране – 
еврофондове. Дългосрочно проектът ще бъде отворен към публично-частното партньорство.  
“Проектът е вече на 4 месеца, а вече имаме подписан меморандуми със Софийския 
университет и Техническия университет-София, скоро ще подпишем договор и с БАН – разкри 
Панайотова. - Трябва обаче да минат между 10 и 20 години, преди технологичният парк да 
постигне очакваните резултати. Първата фаза предвижда от 2013 г. да бъдат изпратени млади 
предприемачи във вече функциониращи стартъп инкубатори в чужбина. Следващата трябва да 
стартира през 2014 г., когато ще бъде изградена физическата инфраструктура на парка. Година 
по-късно трябва да бъдат привлечени и запълнени първите лаборатории, както и да се изгради 
инкубаторът за млади предприемачи.  
Екосистемата, която паркът ще развие, ще включва наука, образование, достъп до 
финансиране и менторска мрежа. Всеки предприемач има нужда от подкрепа за това какви са 
стъпките, през които трябва да мине, как трябва да организира процеса, как да си напише 
бизнес плана, кои може да са потенциалните му клиенти, къде може да намери финансиране, 
пазар.”  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/biznes-boyko-borisov-kniga-deljan-dobrev-oplakvania-
12571264?nt=10  
Брой думи: 546  
 
 
Резюме: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията, предложи премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър.  
 
Заглавие: Борисов: Добрев, сложете за бизнеса книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията, предложи премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър.  
Той даде идеята на връчването на 71 договора по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ за около 26 млн. лева. Договорите са по четири процедури – 
"Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", 
"Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", 
"Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на 
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги", предадоха "Фокус" и БГНЕС.  
"За шест години са платени само половината от това, което само от май допълнително сме 
дали - 227 млн. лева, или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, 
каза Борисов.  
До 30 ноември са връчени 492 договора. За сравнение, от началото на програмата до 1 май 
2012 г. са разплатени едва 177 млн. лв., уточни Добрев.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност да изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, похвали се министър-
председателят, който уточни, че мъжът произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по 
всички програми.  
Според Борисов до края на 2012 г. ще бъдат подписани договори за 85% от всички средства по 
ОП "Конкурентоспособност".  
Добрев добави, че до момента договорените средства са 75 на сто, към 1 май са били 45%, 
предаде БТА.  
„Много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по 
законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, да си купят 
машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в навечерието на 
Коледните празници да ви пожелая успех”, каза още премиерът.  
Той се обърна към Добрев да се направи книга за похвали и оплаквания, в която 
представителите на бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, коментира премиерът.  
Добрев каза, че ще бъде оказвана подкрепа на бизнеса при изпълнение на договорите. Работи 
приемна, с която бизнесът може да се свърже с обмяна на опит.  
Борисов добави, че програма „Конкурентоспособност” боксувала при предишното 
правителство, а сега работи много по-бързо, лесно и ефективно.  
"При бившия министър Трайчо Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма 
да се раздвижи, имаше под 10% усвояемост. Тези млади хора работят в момента много добре, 
министър Добрев също и за последните шест месеца са усвоени повече пари, отколкото за 
шест години. Това са действия не на думи, а на дела", изтъкна още премиерът.  
Той уточни, че не случайно моли фирмите една по една да излязат да говорят.  
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща – това са десетки работни места. Има около 

http://dnes.dir.bg/news/biznes-boyko-borisov-kniga-deljan-dobrev-oplakvania-12571264?nt=10
http://dnes.dir.bg/news/biznes-boyko-borisov-kniga-deljan-dobrev-oplakvania-12571264?nt=10
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85% одобрение. На практика за между 20 и 40 дни се плащат средствата", обясни министър-
председателят.  
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/400727.html  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, 
че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. 
до сега - 227 млн.лв.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв.  
По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече от 700 млн. 
лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза още 
Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от средствата 
по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че министерството ще 
продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и припомни, че работи 
постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички въпроси по 
оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
"Конкурентоспособност". Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща - това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
Източник: News.Burgas24.bg  
 

http://news.burgas24.bg/400727.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/400728.html  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, 
че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. 
до сега - 227 млн.лв.  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв.  
По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза 
още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
"Конкурентоспособност". Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща - това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
Източник: News.Ruse24.bg  
 

http://news.ruse24.bg/400728.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1665761  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: "Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото са влезли за шест години", каза премиерът Бойко Борисов при връчването на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 милиона лева.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: За месеци платихме на бизнеса повече, отколкото за 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото са влезли за шест години", каза премиерът Бойко Борисов при връчването на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 милиона лева.  
Той обясни, че 85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината.  
"Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги 
вземат", каза Борисов. Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за 
оплаквания.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата - „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги".  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1665761
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1665791  
Брой думи: 325  
 
 
Резюме: "Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото са влезли за шест години", каза премиерът Бойко Борисов при връчването на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 милиона лева.  
 
Заглавие: Премиерът Борисов: За няколко месеца дадохме повече за бизнеса, отколкото 
за 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото са влезли за шест години", каза премиерът Бойко Борисов при връчването на 
договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 милиона лева.  
Той обясни, че 85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината.  
"Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги 
вземат", каза Борисов. Борисов предложи на министър Делян Добрев да направи книга за 
оплаквания и похвали, за да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка", каза още премиерът.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата - „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги".  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза - имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма", заяви премиерът. Мъжът 
произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми. Според думите му това 
не са малко пари и за радост около 85 % ще бъдат договорени до края на годината.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в 
навечерието на Коледните празници да ви пожелая успех", каза Бойко Борисов.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1665791
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/41287.html  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до "предишните“ с 
липсата на сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, пише Днесбг. „Въпреки че поне стократно съм му казал по тази 
програма да се раздвижи, имаше под 10% усвояване“, обяви премиерът Бойко Борисов. Днес 
Борисов присъства на връчването на 71 договора по програмата на обща стойност около 26 
млн. лева.  
„За шест месеца сме платили два пъти повече, отколкото в последните шест години“, изтъкна 
той и похвали настоящия министър Делян Добрев и екипа му.  
 
Заглавие: Борисов надмина предишните по усвояване на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бившият икономически министър Трайчо Трайков се нареди до "предишните“ с липсата 
на сериозни резултати в усвояването на евросредства по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, пише Днесбг. „Въпреки че поне стократно съм му казал по тази 
програма да се раздвижи, имаше под 10% усвояване“, обяви премиерът Бойко Борисов. Днес 
Борисов присъства на връчването на 71 договора по програмата на обща стойност около 26 
млн. лева.  
„За шест месеца сме платили два пъти повече, отколкото в последните шест години“, изтъкна 
той и похвали настоящия министър Делян Добрев и екипа му.  
„Малкият и среден бизнес е получил над 700 млн. лева и това са действия не на думи, а на 
дела“, допълни премиерът, според когото програмата буксувала при тройната коалиция.  
Според него дори фирмите да назначат по един работник след връчването на днешните 
договори, това са десетки нови работни места, затова „когато цифрите говорят и боговете си 
мълчат“.  
Борисов нареди в приемната на ресорната администрация да има книга за похвали и 
оплаквания. Ако чиновниците са помогнали на бизнеса, ще бъдат стимулирани финансово 
иначе лично министър Делян Добрев трябва да се погрижи за отстраняване на слабостите.  
Доволният бизнес днес беше по-упорит и от медиите в причакването на министър-
председателя. На влизане габровец спрял Борисов и благодарил, че управляващите са 
облекчили процедурите по програмата. Той произвеждал „и пуловери, и бетон“, обаче 
тройната коалиция бавела документите му, а сега въпросът се решил за 15 дни.  
След връчването на договорите Борисов получи дреха като подарък и щедро заяви, че ще я 
даде на предшественика си Сергей Станишев.  
Министърът на икономиката Делян Добрев съобщи, че за периода 2007 година до 1 май 2012 
година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по ОП „Конкурентоспособност“.  
Към момента договорените средства по програмата са 75%. Управляващите обещаха до края 
на годината те да надхвърлят 85%.  
Добрев посочи, че позицията на президента Росен Плевнелиев, който ще наложи вето на 
промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се завишават изискванията за 
получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чуждестранни инвеститори, ще 
помогне на Народното събрание отново да преосмисли тези текстове.  
Министърът отказа да коментира какви трябва да бъдат праговете за получаване на 
разрешението, но посочи, че предложението на ведомството му е било за 600 000 лева.  
 

http://www.19min.bg/news/8/41287.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDEyNTs5OQ==  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: Борисов иска книга за похвали и оплаквания  
Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да има 
взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на фирми 
да пишат от какво са доволни и от какво не.  
 
Заглавие: Заплатата скача с 30 на сто за мандата на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов иска книга за похвали и оплаквания  
Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да има 
взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на фирми 
да пишат от какво са доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, обясни той. Идеята си Борисов сподели 
на връчването на договори по оперативна програма „Конкурентоспособност“ за 26 млн. лв., 
на която присъства и енергийният министър Делян Добрев.  
За 6 месеца по "Конкурентоспособност" са платени два пъти повече средства, отколкото за 6 
години, изтъкна министър-председателят. „Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат”, 
отсече той. Това са над 700 млн. лв. за малкия и средния бизнес. „Има дружества, които са 
получили по около 7 млн. лв. безвъзмездна помощ по европейските програми.  
По един служител да назначат след днешната среща – това са десетки работни места”, обясни 
Борисов. И уточни, че 85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на 
годината. Енергийният министър Делян Добрев допълни, че германски и английски фирми 
проявяват интерес към инвестиране в България. „Нито бизнесмените от Германия, нито 
инвеститорите от Лондон най-вероятно се интересуват от българско постоянно пребиваване.  
Тях ги вълнуват текстовете за допълнителните преференции по отношение на социалните 
осигуровки и това е нещото, по което има пълен консенсус”, коментира министърът по повод 
ветото върху закона за инвестициите. Добрев предлага да се въведе праг от 600 000 лв. 
чуждестранна инвестиция вместо сегашните 4 млн. лв., за да получи инвеститорът статут на 
постоянно пребиваване.  
Общо за мандата на това правителство минималната работна заплата ще бъде увеличена с 
29.2%, обяви още Борисов в парламента.  
„Тъжно е, че някъде по селата има тефтери за вересии. Това, че се повишават спестяванията, 
също е факт. В банките те минават 33 млрд. лв. Има хора, на които парите им стигат”, каза 
премиерът.  
По думите му най-важният приоритет за България по преговорите за Многогодишната 
финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС са средствата за кохезионната политика. Премиерът 
предупреди още, че ще има наказани за нормативен гаф заради внесени два законопроекта за 
промени в Държавния резерв.  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDEyNTs5OQ==
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0
%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев ще връчат утре договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори за 26 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев ще връчат утре договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/413088/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-
%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян 
Добрев връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев 
връчиха договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
"Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години", заяви премиерът.  
"85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат", каза 
Борисов.  
Договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са на стойност 26 млн. лв. Те са 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
http://news.data.bg/2/bulgaria/413156/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая Манолова, 
депутат от БСП.  
Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато хората записват на вересия 
един хляб, една бутилка олио, едно яйце - положението е трагично. Какви мерки ще 
предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита Манолова.  
 
Заглавие: Мая Манолова: България живее на вересия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая Манолова, 
депутат от БСП.  
Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато хората записват на вересия 
един хляб, една бутилка олио, едно яйце - положението е трагично. Какви мерки ще 
предприемете до края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита Манолова.  
Спомням си управление на БСП, когато и купони имаше, и нищо нямаше по магазините, заяви 
премиерът Бойко Борисов. Свикнали са всички да треперят от тях десетилетия наред. Тъжно е 
да има такива тефтери с вересия, но вашата партия е допринесла много за това състояние, 
обяви министър-председателят.  
Той обаче обяви, позовавайки се на данни от БНБ, че макар в някои села да има подобни 
проблеми, се оказва, че спестяванията на хората са се повишили. Малкият и средният бизнес 
се възползват от ОП "Конкурентоспособност" и за последните шест месеца са усвоили 
повече пари.  
По думите на Борисов, правителството е насочило усилията си в подобряване на нивото на 
доходите на гражданите чрез изменение на минималната работна заплата, повишаване на 
бюджетните заплати, както и промени в данъчната политика. Минималната работна заплата 
общо за мандата на правителството ще бъде увеличена с 29, 2 на сто, каза той и коментира, че 
не се наблюдава значителна загуба на покупателна способност на обществото.  
Мая Манолова отказа да влиза в спор за управлението на предишните правителства, "защото в 
четвъртата година на вашия мандат това няма вече значение". Тя обяви, че е дошла от името 
на хората от своя избирателен район - Кюстендил, които "ме помолиха с този въпрос да опитам 
да ви сваля на земята, при проблемите на хората, при реалния живот".  
Вчера вашите депутати гласуваха 5 лв. увеличение на минималните пенсии, 0 лева увеличение 
на майчинските, 0 лв. увеличение на средствата за бизнес. С това вашите депутати узакониха 
вересията. Хората ще продължават да живеят на вересия през следващата година, бизнесът 
също. На вересия ще действа и държавата. Живот на вересия - това е действителността на 
България днес, а политика на вересия е вашето управление, заяви Манолова. "Кога Господ ще 
дойде да си събере дължимото", питат хората от Кюстендилско. Тефтерът на ГЕРБ е със срок 
от 4 години и после народът ще си поиска парите, заключи червеният депутат.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://news.data.bg/2/bulgaria/413231/%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-65121  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Само за шест месеца правителството на ГЕРБ е усвоило почти двойно повече пари по 
ОП "Конкурентноспособност", отколкото за шест години назад.  
 
Заглавие: Трайков и Станишев бавили усвояването на европари  
Подзаглавие:  
Автор: Ива Капкова  
Текст: Само за шест месеца правителството на ГЕРБ е усвоило почти двойно повече пари по 
ОП "Конкурентоспособност", отколкото за шест години назад.  
Това стана ясно от думите на икономическия министър Делян Добрев, по време на връчването 
на нови 57 договора на малкия и средния бизнес за безвъзмездна помощ на обща стойност 
около 26 млн. лева.  
Добрев отчете, че от 1 май досега по програмата на бизнеса са дадени 227 милиона лв., 
докато за целия период от 2007 до 2012 година са усвоени усвоени само 177 милиона.  
Това прави усвояване на европарите за малкия и средния бизнес в размер на 75 %, а в края на 
декември процентът ще скочи на 85, каза министърът на икономиката.  
"Това са действия - не на думи, а на дела", заключи премиерът Бойко Борисов, който похвали 
Добрев и екипа му.  
"Тези млади хора работят в момента много добре, министър Добрев също", каза Борисов. 
Премиерът бе категоричен, че наваксването при усвояването парите за бизнеса по ОП 
"Конкурентоспособност" се дължи на Добрев, докато за изоставането е виновен кабинетът 
Станишев и предишният министър на ГЕРБ Трайчо Трайков.  
"Буксуването се дължеше на предишните правителства и след това на предишния министър 
Трайков, въпреки че много пъти съм му казвал по тази програма да се раздвижи", заяви 
Борисов, който уточни, че при Трайков е имало едва под 10 % усвояване на евросредствата по 
ОП "Конкурентоспособност".  
 

http://www.bnews.bg/article-65121
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50446  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се прецизират 
текстовет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително", каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване на трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС.  
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание", каза 
той.  
Интернет Медия БИГ.БГ  
 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50446
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/400729.html  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Делян Добрев: За последните 6 месеца сме дали повече пари на бизнеса, 
отколкото за последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Министър Добрев уточни, че за периода 
2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега - 227 
млн.лв.  
По Оперативната програма на министерството са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза 
още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще бъдат договорени над 85 % от 
средствата по програмата. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че 
министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и 
припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички 
въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
"Конкурентоспособност". Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща - това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за 
проиновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и 
др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
Източник: News.Blagoevgrad24.bg  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/400729.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/borisov-poracha-da-se-otvori-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-
ot-biznesa  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: „Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията!” Това заръча премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър Делян Добрев по време на официалното връчване днес на 71 договора по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за около 26 млн. лева.  
 
Заглавие: Борисов поръча да се отвори книга за похвали и оплаквания от бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания за бизнеса, за да има връзка 
между него и администрацията!” Това заръча премиерът Бойко Борисов на икономическия 
министър Делян Добрев по време на официалното връчване днес на 71 договора по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за около 26 млн. лева.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, коментира идеята си Борисов.  
Общо около 700 млн. лв. са дадени на малкия и средния бизнес за последните няколко месеца, 
изчисли още на глас премиерът. Според него, до края на 2012 г. ще бъдат подписани договори 
за 85% от всички средства по ОП "Конкурентоспособност". До момента договорените 
средства са 75 на сто, допълни министър Добрев.  
„Много се радвам, че бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен 
начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, да си купят машини, да 
си подобрят условията на работа. Затова ми е много приятно в навечерието на Коледните 
празници да ви пожелая успех”, каза още премиерът.  
Той се похвали още, че при предишното правителство програма „Конкурентоспособност” 
буксувала, а сега работи много по-бързо, лесно и ефективно. Не пропусна да понахока и 
предишния икономически министър Трайчо Трайков  
"При бившия министър Трайчо Трайков, въпреки че стократно съм му казвал по тази програма 
да се раздвижи, имаше под 10% усвояемост. Тези млади хора работят в момента много добре, 
министър Добрев също и за последните шест месеца са усвоени повече пари, отколкото за 
шест години. Това са действия не на думи, а на дела", изтъкна още премиерът.  
"Днес има фирми, които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по 
европейските програми. Това са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По 
един работник да назначат след днешната среща – това са десетки работни места. Има около 
85% одобрение", коментира още министър-председателят.  
От своя страна икономическият министър Делян Добрев обеща, че държавната администрация 
ще помага на бизнеса при изпълнение на договорите. В министерството работи специално 
отворена за целта приемна, с която бизнесът може да се свърже с обмяна на опит, уточни той. 
Фирмите ще получат своите средства между 20 и 40 дни, след като ги поискат, каквато е 
практиката на министерството на икономиката и енергетиката през последните 6 месеца след 
реформата, добави още той.  
 

http://www.manager.bg/news/borisov-poracha-da-se-otvori-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-ot-biznesa
http://www.manager.bg/news/borisov-poracha-da-se-otvori-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-ot-biznesa
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.speshno.info  
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=217508  
Брой думи: 225  
 
 
Резюме: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
 
Заглавие: Нови договори за 26 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
Нови договори на стойност 26 милиона лева бяха раздадени на фирми от малкия и среден 
бизнес по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 71 договора бяха връчени от 
премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Средствата се раздават за научноизследователска дейност, създаване на офиси за 
технологичен трансфер и развитие на предприятия чрез иновативни продукти. Борисов 
представи и резултатите по програма „Конкурентоспособност” от май до ноември 2012 
година.  
Министър Делян Добрев поясни още, че до края на годината се очаква усвояемостта по 
програмата да се увеличи още повече.  
"От края на май месец до сега е 75 процента усвояемостта, до края на годината се очаква да 
достигне до 85 процента, има и център, където може да се допитват фирмите, особено тези, 
които кандидатстват за първи път", каза той.  
Борисов и Добрев стигнаха до консенсус за създаване на книга за оплаквания и похвали, която 
да служи за координация между администрацията и бизнеса. Коментари във връзка с 
Оперативната програма и нейното изпълнение могат да се правят и на официалния сайт на 
програмата.  
 

http://www.speshno.info/news.php?id=217508
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1
%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B
5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%
D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%
B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%
D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Прогнозният бюджет по процедурата е близо 94 млн. лв  
Обявена е процедура по безвъзмездно финансиране на междусистемната газова връзка между 
България и Сърбия. Това става ясно от справка в страницата на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Kандидатстваме за безвъзмездно финансиране на газовата връзка със 
Сърбия до 12 декември  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прогнозният бюджет по процедурата е близо 94 млн. лв  
Обявена е процедура по безвъзмездно финансиране на междусистемната газова връзка между 
България и Сърбия. Това става ясно от справка в страницата на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност". Обявлението е публикувано на 6 декември и е с краен срок 12 
декември.  
С обявената процедура Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
приканва Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) да представи 
проектно предложение за усвояване на средства, изчислени на 93 879 840 лв. Парите се 
предоставят безвъзмездно от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.  
Средствата могат да бъдат изразходвани за редица дейности, свързани с пълното изграждане 
на връзката. Сред тя са придобиване на право на собственост на прилежащи имоти, изготвяне 
на документация за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация и визуализация и 
публичност на проекта.  
Основната цел на междусистемната газова връзка е да осигури диверсифицирани доставки на 
природен газ в България. След свързването на системите на България и Сърбия страната ни 
ще има възможност да пренася газ до Унгария и останалите страни от Централна и Западна 
Европа. Напомняме Ви, че съществува и проект за алтернативни доставки на втечнен природен 
газ от Азербайджан през Грузия, Черно море, Румъния до Унгария - AGRI.  
Интер-конекторната връзка със Сърбия е с проектна дължина от 150 км и трябва да осигури 
доставки на до 1,8 млрд. м3 газ годишно.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.publics.bg/bg/news/9420/K%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%
B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0
%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: Общата стойност на договорите възлиза на над 700 млн. лв  
Договори за 26 млн. лв безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (ОПК) по четири процедури, съобщават от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: Отпуснати са още 26 млн. лв. по ОП Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общата стойност на договорите възлиза на над 700 млн. лв  
Договори за 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" (ОПК) по четири процедури, съобщават от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
Общият брой на договорите е 71. Те бяха връчени в петък на официална церемония в 
присъствието на министър Делян Добрев и премиера Бойко Борисов. Така ще бъдат 
финансирани проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за про-
иновативни технологични центрове и за технологично оборудване на софтуерни компании.  
По данни от страницата на оперативната програма 57 бенефициента ще получат 17 545 300 
лв. за „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”. За „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер" бяха връчени 11 договора на стойност 3 101 328. По процедура „Създаване на нови 
и укрепване на съществуващи технологични центрове” две дружества ще получат 4 237 202. За 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги” една компания ще получи около 1 млн.  
Добрев сподели, че до края на годината по ОПК ще бъдат разплатени до 85% от всичките 
средства. До момента са договорени 75 на сто или 700 млн. лв. (492 договора).  
От 1 май 2012 година до сега са изплатени на бизнеса около 227 млн. лв. Министър Добрев 
направи съпоставка с постъпленията в периода 2007-2012. Тогава са били разплатени едва 177 
млн. лв.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://www.publics.bg/bg/news/9429/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D1%89%D0%B5_26_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/21297/borisov-iska-da-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-za-biznesa/  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за 
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко 
Борисов каза това на връчването на договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 
на стойност 26 млн. лева, предаде „Фокус” в петък.  
 
Заглавие: Борисов иска да бъде направена книга за похвали и оплаквания за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да 
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Министър-председателят Бойко 
Борисов каза това на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева, предаде „Фокус” в петък.  
За шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец 
допълнително сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и 
средния бизнес, каза още Борисов.  
Той се обърна към министъра на икономиката Делян Добрев и каза, че е хубаво да се направи 
книга за похвали и оплаквания, в която представителите на бизнеса да пишат от какво са 
доволни и от какво не.  
„За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост да можем 
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, обясни Борисов.  
„Действително много се радвам, защото бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят 
пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, 
да си купят машини, да си подобрят условията на работа”, посочи още той.  
Борисов изрази задоволство, че „един човек дойде и ми каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”.  
 

http://argumenti-bg.com/21297/borisov-iska-da-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-za-biznesa/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a
_c.327_i.243850.html  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: ОП "Конкурентоспособност" боксувала по времето на Трайков и Тройната коалиция  
"Добрев сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето". С тази 
заръка премиерът Бойко Борисов се обърна към министъра на икономиката Делян Добрев, 
докато връчи на бизнеса 71 договора по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Борисов: Добрев сложете една книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор: Ивелина Георгиева  
Текст: ОП "Конкурентоспособност" боксувала по времето на Трайков и Тройната коалиция  
"Добрев сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето". С тази 
заръка премиерът Бойко Борисов се обърна към министъра на икономиката Делян Добрев, 
докато връчи на бизнеса 71 договора по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Той препоръча в тази книга бенефициентите по оперативната програма да посочат дали са 
доволни, или не и от какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и 
съответно да се отстранят.  
"Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме 
взаимна връзка", заръча Борисов.  
Премиерът се похвали, че за шест месеца по ОП "Конкурентоспособност" са усвоени повече 
средства, отколкото за последните 6 години.  
"Програмата боксуваше при предишното правителство. След това бившият министър Трайков 
имаше под 10% усвояемост, въпреки че стократно съм казвал тази програма да се раздвижи", 
коментира министър-председателят.  
Той похвали работата на екипа на икономическия министър Делян Добрев и самия него по тази 
програма.  
Около 700 милиона лева по оперативната програма "Конкурентоспособност" са влезли 
досега в малкия и среден бизнес, отчете премиерът. Към момента договорените средства по 
програмата са 75%, а до края на 2012 г. ще достигнат 85%.  
"Много се радвам, че бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен 
начин да си ги вземат и да си подобрят условията на работа", коментира още Борисов.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.243850.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Delyan-Dobrev--Razdadohme-227-mln.-lv.-po-OP-
Konkurentnosposobnost-41411  
Брой думи: 139  
 
 
Резюме: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП "Конкурентоспособност" са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега". Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по 
връчване на договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Раздадохме 227 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП "Конкурентоспособност" са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега". Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по 
връчване на договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz.  
„Нашите очаквания са до края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата. Тези пари, 
които ние раздаваме сега са повече от всичките за последните шест години“, посочи още 
министърът. "Когато цифрите говорят и боговете мълчат", добави министър-председателят 
Бойко Борисов по повод критиците на правителството. "Сами виждате че тук има фирми, които 
получават близо 7 млн. лв. това са много пари", допълни той.  
Целият материал на Владимир Маргитин четете в LiveBiz  
 

http://www.livenews.bg/Delyan-Dobrev--Razdadohme-227-mln.-lv.-po-OP-Konkurentnosposobnost-41411
http://www.livenews.bg/Delyan-Dobrev--Razdadohme-227-mln.-lv.-po-OP-Konkurentnosposobnost-41411
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Borisov--Napravete-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-41430  
Брой думи: 151  
 
 
Резюме: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето", нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
"Конкурентоспособност", предаде репортер на LiveBiz.  
 
Заглавие: Борисов: Направете книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето", нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по ОП 
"Конкурентоспособност", предаде репортер на LiveBiz.  
С тази книга бенефициентите ще имат възможност да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно „да се 
регулират“.  
"Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме 
взаимна връзка", поясни Борисов.  
"Програмата боксуваше, това беше и причината да освободя министър Трайков. При него 
имаше под 10% усвояемост, въпреки че стократно съм казвал тази програма да се раздвижи", 
обясни министър-председателят.  
 

http://www.livenews.bg/Borisov--Napravete-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-41430


 

 

147 

М
е
д
и
е
н
 м
о
н
и
то
р
и
н
г 

| 
 1

2
/0

8
/2

0
1
2

 

Дата: 07.12.2012  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/36574  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”, съобщи Фокус.  
 
Заглавие: Борисов връчи договори за 26 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”, съобщи Фокус. 85 % от 
средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се ориентира 
към мястото, където стоят пари, и могат по законен начин да си ги вземат, каза Борисов. За 
шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години. Борисов 
предложи на министър Делян Добрев да направи книга за оплаквания.  
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев връчват договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лв. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по 
четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност 
на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/36574
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471424  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Около 700 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са влезли в 
малкия и среден бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов по време на церемония за връчване 
на 71 договора по четири процедури от програмата.  
"За шест години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали 
- 227 млн.лв.", каза още той. Премиерът отбеляза, че това са не малко средства и посочи, че до 
края на годината ще бъдат договорени 85 процента от средствата по програмата.  
 
Заглавие: Около 700 млн. лв. са влезли в малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 700 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са влезли в 
малкия и среден бизнес, заяви премиерът Бойко Борисов по време на церемония за връчване 
на 71 договора по четири процедури от програмата.  
"За шест години са платили половината от това, което ние само от май допълнително сме дали 
- 227 млн.лв.", каза още той. Премиерът отбеляза, че това са не малко средства и посочи, че до 
края на годината ще бъдат договорени 85 процента от средствата по програмата.  
По данни на министъра на икономиката Делян Добрев до момента договорените средства са 75 
на сто.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четирите процедури 
на програмата – "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
"Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги".  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471424
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471426  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: „За последните шест месеца ние сме усвоили повече от последните шест години и 
това са над 700 млн. лева за малкия и среден бизнес“, заяви премиерът Бойко Борисов, след 
като раздаде договори на фирми, спечелили проекти по оперативна програма 
„Конкурентоспособност" на стойност близо 26 млн. лева.  
 
Заглавие: Борисов: Предишното правителство e виновно за слабото усвояване на 
парите за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „За последните шест месеца ние сме усвоили повече от последните шест години и това 
са над 700 млн. лева за малкия и среден бизнес“, заяви премиерът Бойко Борисов, след като 
раздаде договори на фирми, спечелили проекти по оперативна програма 
„Конкурентоспособност" на стойност близо 26 млн. лева.  
„Има фирми, получили 7 млн. лв., университети, вискотехнологични фирми. По един работник 
да назначат само след днешната среща, това са десетки работни места", добави той.  
За забавянето на усвояването на парите по „Конкурентоспособност" Борисов отново обвини 
предишното управление, както и предшественика на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев от собственото си правителство - Трайчо Трайков.  
„Програмата първо буксуваше при предишното правителство, след това бившият министър 
Трайков имаше под 10% усвояване, въпреки че десетократно съм казвал тази програма да се 
раздвижи", заяви Борисов. Той не пропусна да похвали сегашния икономически министър 
Делян Добрев за добрите резултати, които е постигнал досега.  
Добрев пък получи задача от страна на премиера да сложи в приемната на министерството си 
книга за похвали и оплаквания, каквато имал преди. „Пишете в книгата: „Доволен съм", „Не съм 
доволен", „Доволен съм ...", „Не съм доволен ...", „Не съм доволен от стая номер 6, канцелария 
номер 5" - за да мога като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които 
са ви помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където е имало някаква слабост, 
министърът съответно да може веднага да я отрегулира, така че да имаме взаимовръзка", 
призова Борисов представителите на бизнеса.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471426
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-vetoto-na-promenite-za-chujdite-investitori-shte-
pomogne-da-se-precizirat-tekstovete-717219.html  
Брой думи: 185 
 
 
Резюме: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в повечето 
страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък.  
 
Заглавие: Добрев: Ветото на промените за чуждите инвеститори ще помогне да се 
прецизират текстовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за 
постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира 
текстовете. Това заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на 
подписването на договори по ОП Конкурентоспособност. Добрев бе категоричен, че в 
повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-
нисък.  
Добрев каза, че по отношение на правото на постоянно пребиваване от Министерския съвет са 
били внесени промени за значително по-ниски прагове за получаване на това право. „Видяхте, 
че не се постигна консенсус по тези текстове в НС, сумите бяха завишени значително", каза 
министърът. По думите му позицията на президента ще помогне на Народното събрание да 
преосмисли тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на право на постоянно 
пребиваване не трябва да са значително по-ниски, каквито са в другите страни от ЕС. 
Добрев каза, че не иска той да определя прагове и допълни, че според първоначално 
внесеното предложение на правителството праговете за получаване на правото са били 600 
000 лева. „Дали ще са 600 000, по-малко или повече е решение на Народното събрание", каза 
той. 
 
 

http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-vetoto-na-promenite-za-chujdite-investitori-shte-pomogne-da-se-precizirat-tekstovete-717219.html
http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-vetoto-na-promenite-za-chujdite-investitori-shte-pomogne-da-se-precizirat-tekstovete-717219.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/boiko-pravi-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniq-717162.html  
Брой думи: 224 
 
 
Резюме: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Бойко прави книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили 
повече, отколкото за шест години са влезли. Това каза премиерът Бойко Борисов при връчване 
на договори по „Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Те са на стойност 26 млн. 
лева и са по четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и 
развойна дейност на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи офиси за технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи технологични центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. 85% от средствата по 
програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се ориентира към мястото, 
където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна 
ефективност, да си купят машини, да си подобрят условията на работа, каза Борисов, цитиран 
от "Фокус". За шест месеца са платени два пъти повече средства, отколкото за шест години, 
подчерта той. 
Борисов предложи да се направи книга за похвали и оплаквания, в която представителите на 
бизнеса да пишат от какво са доволни и от какво не. За да мога, като видя после книгата, да 
стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали и стотици милиони са дошли при 
вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я регулираме и да имаме взаимна 
връзка, обясни премиерът. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/boiko-pravi-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniq-717162.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/700-mln.-lv.-ot-op-konkurentosposobnost-sa-izplateni-na-
biznesa-717372.html  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: Около 85% от целия ресурс по програма „Конкурентоспособност” ще бъдат 
договорени до края на годината. Това каза пред журналисти министърът на...  
 
Заглавие: 700 млн. лв. от ОП "Конкурентоспособност" са изплатени на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 85% от целия ресурс по програма „Конкурентоспособност” ще бъдат 
договорени до края на годината. Това каза пред журналисти министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде агенция „Фокус”.  Двамата с премиера Бойко 
Борисов връчиха на компании 71 договора по оперативната програма. Контрактуваните 
средства към 1 май са били 45%, в момента са 75 %.  
Министър-председателят се похвали, че за шест месеца по ОП "Конкурентоспособност" са 
усвоени повече средства, отколкото за последните 6 години.  
За периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до 
сега – 227 млн. лв. По оперативната програма, която трябва да подобри 
конкурентоспособността на българските фирми, са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв. Министър Добрев каза на представителите на бизнеса, че министерството ще 
продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на договорите и припомни, че работи 
постоянна приемна, от която фирмите могат да се информират за всички въпроси по 
оперативната програма.  
Премиерът Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
„Конкурентоспособност“. "Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно", заяви той и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес, посочват пресцентърът на МИЕТ.  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето". С тази 
заръка премиерът се обърна към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Той 
препоръча в тази книга бенефициентите по оперативната програма да посочат дали са 
доволни, или не и от какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и 
съответно да се отстранят.  
"Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме 
взаимна връзка", заръча Борисов, цитиран от iNews.bg.  
 
 

http://b2bnews.bg/index.php/700-mln.-lv.-ot-op-konkurentosposobnost-sa-izplateni-na-biznesa-717372.html
http://b2bnews.bg/index.php/700-mln.-lv.-ot-op-konkurentosposobnost-sa-izplateni-na-biznesa-717372.html
http://inews.bg/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-
konkurentosposobnost-do-kraq-na-2012-g.-717315.html  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 
75%  
 
Заглавие: Добрев обеща да договори 85% от парите по „Конкурентоспособност” до края 
на 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към момента договорените средства по програмата за малкия и среден бизнес са 75%  
Около 85% от целия ресурс по оперативна програма „Конкурентоспособност” ще бъде 
договорен до края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев. 
На официална церемония той връчи 71 договора по четири процедури от програмата на обща 
стойност около 26 милиона лева. Към момента договорените средства по програмата са 75%. 
Министърът на икономиката Делян Добрев припомни, че за периода от 2007 година до май 
2012 година бизнесът е получил едва 177 млн. лева по тази европейска програма. А от май до 
30 ноември са сключени над 492 договора за 700 млн. лева, които в момента се изпълняват. 
За последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като средно на месец 
сумата е близо 50 милиона евро, каза преди дни Добрев. 
Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че по новите договори на ОП 
"Конкурентоспособност" ще бъдат разкрити десетки работни места. 
„Има фирми, които са получили около 7 млн.лв. безвъзмездна помощ по европейските 
програми, това са много пари – университети, високотехнологични компании“, отбеляза 
Борисов. 
Още новини за България четете в Dnes.bg 
По статията работи: Евгения Европейска 
 

http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-konkurentosposobnost-do-kraq-na-2012-g.-717315.html
http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-obeshta-da-dogovori-85-ot-parite-po-konkurentosposobnost-do-kraq-na-2012-g.-717315.html
http://www.dnes.bg/
mailto:evgenia.evropeyska@investor.bg
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1530949999  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Общо 71 договора осигуряват безвъзмездна финансова помощ на стойност 26 млн. 
лв.  
Днес от 10 ч. в зала "Средец" на хотел "Шератон" премиерът Бойко Борисов и министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лв.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общо 71 договора осигуряват безвъзмездна финансова помощ на стойност 26 млн. лв.  
Днес от 10 ч. в зала "Средец" на хотел "Шератон" премиерът Бойко Борисов и министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат договори по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лв.  
Контрактите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер", „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги". Това става ясно от информацията на пресцентъра на МС.  
 

http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1530949999
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/pazari/s/491980943  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП "Конкурентноспособност" са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега". Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по 
връчване на договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Раздадохме 227 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма  
„От началото на месец май до сега по ОП "Конкурентоспособност" са раздадени 227 млн. лв. 
или 75% от самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега". Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по 
връчване на договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz.  
„Нашите очаквания са до края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата. Тези пари, 
които ние раздаваме сега са повече от всичките за последните шест години“, посочи още 
министърът. "Когато цифрите говорят и боговете мълчат", добави министър-председателят 
Бойко Борисов по повод критиците на правителството. "Сами виждате че тук има фирми, които 
получават близо 7 млн. лв. това са много пари", допълни той.  
Премиерът Борисов и икономическият министър Делян Добрев връчиха договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорите са общо 71 по четири процедури 
на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
LiveBiz припомня, че министър Добрев очаква оперативната програма да бъде реализирана 
на 100% до лятото на 2013г.  
Още по темата -  
По ОП "Конкурентоспособност" са сключени договори за 350 млн. евро  
 

http://www.livebiz.bg/pazari/s/491980943
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/leaders/s/848306622  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето", нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по оперативната 
програма, предаде репортер на LiveBiz.  
С тази книга бенефициентите ще имат възможност да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно „да се 
регулират“.  
 
Заглавие: Борисов: Направете книга за похвали и оплаквания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По този начин ще се регулират слабостите в администрацията, смята премиерът  
"Добрев, сложете една книга за похвали и оплаквания, каквито имаше на времето", нареди 
премиерът Бойко Борисов по време на церемония по връчване на договори по оперативната 
програма, предаде репортер на LiveBiz.  
С тази книга бенефициентите ще имат възможност да посочат дали са доволни, или не и от 
какво, за да може да се установят слабостите в администрацията и съответно „да се 
регулират“.  
"Пишете в книгите – доволен съм, не съм доволен, от стая номер 6, канцелария номер 5, за да 
може като видя после книгата да стимулираме тези от администрацията, които са ви 
помогнали, а пък там, където има слабост министърът да може да я регулира, така че да имаме 
взаимна връзка", поясни Борисов.  
"Програмата боксуваше, това беше и причината да освободя министър Трайков. При него 
имаше под 10% усвояемост, въпреки че стократно съм казвал тази програма да се раздвижи", 
обясни министър-председателят.  
„Надявам се сега да сте доволни от работата на екипа на икономическия министър Делян 
Добрев и самия него“, добави той.  
Преди да напусне залата, Борисов отново напомни, че по ОП "Конкурентоспособност" вече са 
усвоени повече средства, отколкото за последните 6 години.  
„За шест години са платени само половината от това, което ние само от май месец 
допълнително сме дали 227 млн. лева или общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и 
средния бизнес“, каза Борисов.  
„Работим значително по-бързо, бизнесът може да получи своите средства между 15 и 40дни 
след като ги поискат".  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, даде пример Борисов.  
 

http://www.livebiz.bg/leaders/s/848306622
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-
%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: "Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да 
си ги вземат", заяви Бойко Борисов  
Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев връчиха 
договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Станева  
Текст: "Бизнесът се ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си 
ги вземат", заяви Бойко Борисов  
Министър - председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Делян Добрев връчиха 
договорите по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
"Когато цифрите говорят, и Боговете си мълчат. За няколко месеца ние сме платили повече, 
отколкото за шест години", заяви премиерът.  
"85 % от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на годината. Бизнесът се 
ориентира към мястото, където стоят пари и могат по законен начин да си ги вземат", каза 
Борисов.  
Договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са на стойност 26 млн. лв. Те са 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/104709-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%82.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/104661-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Те са по Оперативна програма "Конкурентоспособност"  
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев ще връчат утре договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лева.  
 
Заглавие: Борисов и Добрев връчват договори за 26 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор: Филип Епитропов  
Текст: Те са по Оперативна програма "Конкурентоспособност"  
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев ще връчат утре договори по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на 
стойност 26 млн. лева.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на 
програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/104661-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-26-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая Манолова, 
депутат от БСП.  
Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато хората записват на вересия 
един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви мерки ще предприемете до 
края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита Манолова.  
 
Заглавие: Мая Манолова: България живее на вересия  
Подзаглавие:  
Автор: Янина Иванова  
Текст: България живее на вересия. Това заяви от трибуната на парламента Мая Манолова, 
депутат от БСП.  
Огромна част от българите живеят под прага на бедността. Когато хората записват на вересия 
един хляб, едно олио, едно яйце - положението е трагично. Какви мерки ще предприемете до 
края на мандата за повишаване на доходите на хората, попита Манолова.  
Спомням си управление на БСП, когато и купони имаше, и нищо нямаше по магазините, заяви 
премиерът Бойко Борисов. Свикнали са всички да треперят от тях десетилетия наред. Тъжно е 
да има такива тефтери с вересия, но вашата партия е допринесла много за това състояние, 
обяви министър-председателят.  
Той обаче обяви, позовавайки се на данни от БНБ, че макар в някои села да има подобни 
проблеми, се оказва, че спестяванията на хората са се повишили. Малкият и средният бизнес 
се възползват от ОП "Конкурентоспособност" и за последните шест месеца са усвоили 
повече пари.  
Борисов обяви, че правителството е насочило усилията си в подобряване на доходите на 
гражданите чрез изменение на минималната работна заплата, повишаване на бюджетните 
заплати, както и промени в данъчната политика. Минималната работна заплата общо за 
мандата на правителството ще бъде увеличена с 29, 2 на сто, каза той и коментира, че не се 
наблюдава значителна загуба на покупателна способност на обществото.  
Мая Манолова отказа да влиза в спор за управлението на предишните правителства, "защото в 
четвъртата година на вашия мандат това няма вече значение". Тя обяви, че е дошла от името 
на хората от своя избирателен район - Кюстендил, които "ме помолиха с този въпрос да опитам 
да ви сваля на земята, при проблемите на хората, при реалния живот".  
Вчера вашите депутати гласуваха 5 лв. увеличение на минималните пенсии, 0 лева увеличение 
на майчинските, 0 лв. увеличение на средствата за бизнес. С това вашите депутати узакониха 
вересията. Хората ще продължават да живеят на вересия през следващата година. На вересия 
ще продължава да работи и бизнесът. На вересия ще действа и държавата. Живот на вересия - 
това е действителността на България днес, а политика на вересия е вашето управление, заяви 
Манолова. "Кога Господ ще дойде да си събере вересиите", питат хората от Кюстендилско. 
Тефтерът на ГЕРБ е със срок от 4 години и после хората ще си поискат парите, заключи 
червеният депутат.  
 

http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
http://www.novini.bg/news/104743-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.novglas.com  
Връзка: http://www.novglas.com/bg/news/read/19088  
Брой думи: 182  
 
 
Резюме: Борисов: Не са всички, някои пестят в банките  
Тефтери с вересии на жителите на едно кюстендилско село донесе в парламента народният 
представител от Коалиция за България Мая Манолова. Пред депутатите тя прочете част от 
записките в тетрадките на магазинери, в които са вписани задълженията на леля Верка за 
кофичка кисело мляко и на останалите й съселяни за хляб и други жизнено важни продукти.  
 
Заглавие: Мая Манолова: Защо народът пазарува на вересия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов: Не са всички, някои пестят в банките  
Тефтери с вересии на жителите на едно кюстендилско село донесе в парламента народният 
представител от Коалиция за България Мая Манолова. Пред депутатите тя прочете част от 
записките в тетрадките на магазинери, в които са вписани задълженията на леля Верка за 
кофичка кисело мляко и на останалите й съселяни за хляб и други жизнено важни продукти.  
„Такива тефтери има във всички български села. Жалко е, че сте докарали хората дотам, че да 
пазаруват на вересия. И държавата ще продължи да съществува на вересия с бюджета, който 
приехте вчера. Затова хората от кюстендилските села вече питат кога Господ ще слезе на 
земята да си прибере вересиите“, упрекна властта червената депутатка.  
След нея премиерът Борисов призна, че наистина е тъжно, когато има такива тефтери. Но има 
и хора, на които им стигат парите, дори спестяват в банките, похвали се Борисов и не пропусна 
да се похвали с парите, раздадени на малки и средни фирми по програма 
„Конкурентоспособност“.  
Мая Манолова веднага го контрира, че се отнася формално към дереджето на народа и че 
политиката на ГЕРБ е на вересия.  
 

http://www.novglas.com/bg/news/read/19088
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/54630-samo-za-6-meseca-poveche-pari-za-biznesa-otkolkoto-prez-
poslednite-6-godini  
Брой думи: 387  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Само за 6 месеца повече пари за бизнеса, отколкото през последните 6 години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов връчиха 71 договори за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Добрев уточни, че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 
1 май 2012 г. до сега – 227 млн.лв. По Оперативната програма на министерството са 
сключени 492 договори за повече от 700 млн. лв. Към момента договорените средства са 75 %, 
а към 1 май 2012 г. те бяха 45 %, каза още Делян Добрев. Той увери, че до края на годината ще 
бъдат договорени над 85 % от средствата по програмата. Добрев каза на представителите на 
бизнеса, че министерството ще продължава да им оказва подкрепа при изпълнение на 
договорите и припомни, че работи постоянна приемна, от която фирмите могат да се 
информират за всички въпроси по оперативната програма.  
Премиерът Бойко Борисов изрази задоволство от работа на министерството по ОП 
„Конкурентоспособност“. Програмата боксуваше при предишното правителство, а сега 
работи много по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви Борисов и подчерта, че за последните 6 
месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. „Днес има фирми, които са 
получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това са много 
пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат след 
днешната среща – това са десетки работни места“, каза още премиерът Борисов.  
Връчените днес договори са на стойност 26 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ и са по 4 процедури - "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Схемите 
финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за про-
иновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и др.  
Представителите на бизнеса благодариха на правителството за ускорената работа при 
кандидатстването на проектите по оперативната програма, както и за своевременното 
плащане на средствата. Предприемачите заявиха, че преди 1 май 2012 г. техните фирми са 
чакали по 2 години само за разглеждане на проекта им, а сега процесът на одобрение и 
изпълнение вървят значително по-бързо.  
 

http://fakti.bg/biznes/54630-samo-za-6-meseca-poveche-pari-za-biznesa-otkolkoto-prez-poslednite-6-godini
http://fakti.bg/biznes/54630-samo-za-6-meseca-poveche-pari-za-biznesa-otkolkoto-prez-poslednite-6-godini
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57181  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. откри процедура „Изграждане на междусистемна газова 
връзка България – Сърбия”. Бенефициент по нея е Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Отпускат се близо 94 млн.лв за Изграждане на междусистемна газова връзка 
България – Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. откри процедура „Изграждане на междусистемна газова 
връзка България – Сърбия”. Бенефициент по нея е Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
Индикативният бюджет по процедурата е 93 879 840 лв.  
Основната цел на настоящата процедура е чрез изграждане на междусистемната връзка 
България-Сърбия да се осигури възможност за диверсификация на доставките на природен газ 
за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, България ще има 
достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите на страните в Централна и 
Западна Европа.  
Допустими за финансиране са:  
1. Придобиване право на собственост върху земя и други недвижими имоти (включително чрез 
отчуждаване), необходими за изграждане на междусистемната газова връзка България - 
Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България - не повече от 10 на сто 
от общите допустими разходи на проекта;  
2. Придобиване на ограничени вещни права, сервитути, право на преминаване и на други права 
върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта;  
3. Изготвяне и получаване на необходимата документация за проектиране, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България – Сърбия, в частта й, 
попадаща на територията на Република България  
4. Строително-монтажни работи за изграждане и свързване на газовата връзка, включително на 
необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, 
техническа инфраструктура и др.  
5. Aвторски надзор и строителен надзор и изпълнение на предписанията;  
6. Възстановяване на земята, върху която са извършени СМР в първоначалния си вид годна за 
ползване, възстановяване на растителността/озеленяване;  
7. Придобиване на дълготрайни материални активи (включително машини, съоръжения, 
оборудване, апаратура, устройства и др.), необходими за изграждане на газовата връзка, 
включително всички преки дейности/разходи, които са необходими за привеждането им в 
работно състояние и в съответствие с тяхното предназначение;  
8. Придобиване на софтуер, лицензи и др. дълготрайни нематериални активи, необходими за 
изпълнение на проекта;  
9. Закупуване на материали и консумативи;  
10. Външни услуги, свързани с възлагане и изпълнение на дейностите по проекта, вкл. одит;  
11. Организиране и провеждане на срещи и мероприятия, във връзка с изпълнение на проекта;  
12. Прехвърляне и/или учредяване на съответните вещни и/или други права върху построената 
газова връзка и/или възлагане на управлението и поддържането й с оглед експлоатацията й по 
предназначение.  
13. Организация и управление на проекта;  
14. Визуализация и публичност.  
Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република 
България.  
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 12.12.2012 г.  

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57181
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.tvevropa.com  
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/79906  
Брой думи: 225  
 
 
Резюме: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
 
Заглавие: Нови договори за 26 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от 700 милиона лева са усвоени по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” от 1 май до 30 ноември, съобщи министър-председателят Бойко 
Борисов при връчването на нови договори на стойност 26 милиона лева. Премиерът обясни, че 
при бившия енергиен министър Трайчо Трайков усвояемостта е била под 10 процента, а при 
предишното правителство – под 1 на сто.  
Нови договори на стойност 26 милиона лева бяха раздадени на фирми от малкия и среден 
бизнес по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 71 договора бяха връчени от 
премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Средствата се раздават за научноизследователска дейност, създаване на офиси за 
технологичен трансфер и развитие на предприятия чрез иновативни продукти. Борисов 
представи и резултатите по програма „Конкурентоспособност” от май до ноември 2012 
година.  
Министър Делян Добрев поясни още, че до края на годината се очаква усвояемостта по 
програмата да се увеличи още повече.  
"От края на май месец до сега е 75 процента усвояемостта, до края на годината се очаква да 
достигне до 85 процента, има и център, където може да се допитват фирмите, особено тези, 
които кандидатстват за първи път", каза той.  
Борисов и Добрев стигнаха до консенсус за създаване на книга за оплаквания и похвали, която 
да служи за координация между администрацията и бизнеса. Коментари във връзка с 
Оперативната програма и нейното изпълнение могат да се правят и на официалния сайт на 
програмата.  
 

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/79906
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/85_ot_programata_konkurentosposobnost_shte_e_dogovore
na_tazi_godina/  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Чуждите бизнесмени се интересували от преференции, а не от статут на постоянното 
пребиваване.  
До края на годината ще договорим 85% от парите по опртативна програма 
„Конкурентоспособност“, заяви днес министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с 
премиера връчиха на фирми 71 договора за финансиране на научноизследователска дейност. 
Към края на октомври реално до фирмите са достигнали около 15 процента от договорените. 
Преговорите за следващия програмен период вървят добре, очакваме да получим не по-малко 
от този, а именно около 2.3 млрд. лева“, смята министърът.  
 
Заглавие: 85% от програмата "Конкурентоспособност" ще е договорена тази година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чуждите бизнесмени се интересували от преференции, а не от статут на постоянното 
пребиваване.  
До края на годината ще договорим 85% от парите по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, заяви днес министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно 
с премиера връчиха на фирми 71 договора за финансиране на научноизследователска дейност. 
Към края на октомври реално до фирмите са достигнали около 15 процента от договорените. 
Преговорите за следващия програмен период вървят добре, очакваме да получим не по-малко 
от този, а именно около 2.3 млрд. лева“, смята министърът.  
Наложеното от президента вето ще помогне на Народното събрание да преосмисли поправките 
в Закона за инвестициите, коментира Делян Добрев. С текстовете се разрешава срещу 1 млн. 
лв. инвестиция чужденец да получи статут на постоянно пребиваващ. Министерството на 
икономиката предложило в проектозакона размерът да е 600 хиляди лева, но при обсъждането 
от депутатите той е повишен. „Дали ще са по-малко или повече, е въпрос на решение на 
Народното събрание. Има държави в Европа, където праговете са значително по-ниски, в 
Естония например са 68 000 евро“.  
"Нито бизнесмените от Германия, нито инвеститорите от Лондон най-вероятно се интересуват 
от българско постоянно пребиваване, интересуват ги текстовете за допълнителните 
преференции по отношение на социалните осигуровки", коментира министърът.  
 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/85_ot_programata_konkurentosposobnost_shte_e_dogovorena_tazi_godina/
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/85_ot_programata_konkurentosposobnost_shte_e_dogovorena_tazi_godina/
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/13992/1/1/Dogovori-za-26-mln-lv-povishavat-
konkurentosposobnostta.html  
Брой думи: 120  
 
 
Резюме: Общо 71 контракта осигуряват безвъзмездна финансова помощ  
Договори на обща стойност 26 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще 
бъдат връчени днес от министър-председателя Бойко Борисов и Делян Добрев.  
 
Заглавие: Договори за 26 млн. лв. повишават конкурентоспособността  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общо 71 контракта осигуряват безвъзмездна финансова помощ  
Договори на обща стойност 26 млн. лв. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще 
бъдат връчени днес от министър-председателя Бойко Борисов и Делян Добрев. Събитието е с 
начален час 10 ч. днес, 7 декември. Връчването на контрактите ще стане в зала "Средец" на 
столичния хотел "Шератон", съобщиха от правителствената пресслужба.  
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общо 71 и са подписани по 
четири процедури на оперативната програма. Те са "Подкрепа за научноизследователската и 
развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи технологични центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".  
 

http://economymagazine.bg/news/13992/1/1/Dogovori-za-26-mln-lv-povishavat-konkurentosposobnostta.html
http://economymagazine.bg/news/13992/1/1/Dogovori-za-26-mln-lv-povishavat-konkurentosposobnostta.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14003/1/1/Borisov-iska-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-
kum-administraciyata.html  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: Премиерът присъства на подписвването на договори за 26 млн. лева по ОП 
„Конкурентоспособност“  
Да се направи книга за похвали и оплаквания, в която бизнесът да дава оценката си за 
работата на администрацията. Това предложи премиерът Бойко Борисов на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Според премиера така ще може да се поправят слабостите в системата и съответно да се 
стимулират тези от администрацията, които са помогнали на бизнеса.  
 
Заглавие: Борисов иска книга за похвали и оплаквания към администрацията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът присъства на подписването на договори за 26 млн. лева по ОП 
„Конкурентоспособност“  
Да се направи книга за похвали и оплаквания, в която бизнесът да дава оценката си за 
работата на администрацията. Това предложи премиерът Бойко Борисов на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Според премиера така ще може да се поправят слабостите в системата и съответно да се 
стимулират тези от администрацията, които са помогнали на бизнеса.  
„Сега ми беше много приятно един човек, който дойде и каза – имах забатачени документи, 
бавеха се, имаше опасност за изпусна евросубсидията, но за 15 дни ми се оправиха 
документите, взех си парите и днес съм пак тук по друга програма”, посочи премиерът, цитиран 
от "Фокус". Мъжът произвежда пуловери, прави бетон и има проекти по всички програми, 
добави Борисов.  
Коментарът си той направи на връчването на договори по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лева. За шест години са платени само 
половината от това, което ние само от май месец допълнително сме дали 227 млн. лева или 
общо около 700 млн. лева са дадени към малкия и средния бизнес, каза Борисов.  
Той заяви, че "бизнесът се ориентира към мястото, откъдето стоят пари и могат по законен 
начин да си ги вземат, да си подобрят своята енергийна ефективност, да си купят машини, да 
си подобрят условията на работа". "Затова ми е много приятно в навечерието на Коледните 
празници да ви пожелая успех”, каза още премиерът.  
 

http://economymagazine.bg/news/14003/1/1/Borisov-iska-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-kum-administraciyata.html
http://economymagazine.bg/news/14003/1/1/Borisov-iska-kniga-za-pohvali-i-oplakvaniya-kum-administraciyata.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14011/1/1/Dogovoreni-sa-75-ot-parite-za-
konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 
години преди това, каза Делян Добрев  
Договорените към момента средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" достигат 
75% от предвидените за България.  
 
Заглавие: Договорени са 75% от парите за конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години 
преди това, каза Делян Добрев  
Договорените към момента средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
достигат 75% от предвидените за България. Това увери министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов връчи 71 
договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма. Икономическият 
министър припомни, че към 1 май 2012 г. са били договорени 45% от парите, като обеща до 
края на тази година да бъдат договорени над 85% от средствата по програмата.  
"За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години преди 
това. В периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. 
до сега - 227 млн. лв. По "Конкурентоспособност" са сключени 492 договори за повече от 700 
млн. лв.", коментира Делян Добрев, цитиран от пресслужбата на икономическото министерство.  
Добрев увери представителите на бизнеса, че министерството ще продължава да им оказва 
подкрепа при изпълнение на договорите и припомни, че работи постоянна приемна, от която 
фирмите могат да се информират за всички въпроси по оперативната програма.  
 

http://economymagazine.bg/news/14011/1/1/Dogovoreni-sa-75-ot-parite-za-konkurentosposobnost.html
http://economymagazine.bg/news/14011/1/1/Dogovoreni-sa-75-ot-parite-za-konkurentosposobnost.html
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Дата: 07.12.2012  
Източник: www.twitter.com  
Връзка: https://twitter.com/LiveNewsBg  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: #livebizbg Делян Добрев: Раздадохме 227 млн. лв. по ОП "Конкурентноспособност": До 
края на годината да бъдат усв... http://bit.ly/YIffQj  
 
Заглавие:  witter: livenews  @LiveNewsBg  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Делян Добрев: Раздадохме 227 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност": „От началото 
на месец май до сега по ОП "Конкурентоспособност" са раздадени 227 млн. лв. или 75% от 
самата програма, без да включваме договорите, които подписвате сега". Това каза министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по връчване на 
договори по оперативната програма, предаде репортер на LiveBiz. 
„Нашите очаквания са до края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата. Тези пари, 
които ние раздаваме сега са повече от всичките за последните шест години“, посочи още 
министърът. "Когато цифрите говорят и боговете мълчат", добави министър-председателят 
Бойко Борисов по повод критиците на правителството. "Сами виждате, че тук има фирми, които 
получават близо 7 млн. лв. това са много пари", допълни той. 
Премиерът Борисов и икономическият министър Делян Добрев връчиха договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорите са общо 71 по четири процедури 
на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
LiveBiz припомня, че министър Добрев очаква оперативната програма да бъде реализирана 
на 100% до лятото на 2013г. 
  
Още по темата - 
По ОП "Конкурентоспособност" са сключени договори за 350 млн. евро 
 

https://twitter.com/LiveNewsBg
http://www.livebiz.bg/kompanii/s/233057237

