
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

18 декември 2012 
 



 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

8
/2

0
1
2

 

Медиен мониторинг 
18 декември 2012 

Съдържание 
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4 

 

Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5 

Няма намерена информация. ............................................................................................................5 

 

Национални печатни медии ...................................................................................................................6 

Източник: в. 24 часа ............................................................................................................................6 

Заглавие: Прекратяват евросхема за клъстери от 28 декември ....................................................6 

 

Източник: в. Capital Daily, Тежка индустрия......................................................................................7 

Заглавие: Инвестиции в нови условия ..............................................................................................7 

 

Източник: в. Capital Daily, Тежка индустрия................................................................................... 10 

Заглавие: Една добра година за минната индустрия ................................................................... 10 

 

Източник: в. Capital Daily, Тежка индустрия................................................................................... 13 

Заглавие: Крачка напред, две назад, следва повторение ........................................................... 13 

 

Източник: в. Capital Daily, Тежка индустрия................................................................................... 15 

Заглавие: Кой финансира инвестиции в енергоефективна икономика ...................................... 15 

 

Регионални печатни медии ................................................................................................................. 19 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 19 

 

Периодични печатни издания ............................................................................................................. 20 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 20 

 

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 21 

Източник: www.mediapool.bg ........................................................................................................... 21 

Заглавие: Закон ще прави “моделирана революция” за еврофондовете .................................. 21 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 23 

Заглавие: ПУ спечели 1,4 млн.лв. за проекти по ОП “Конкурентоспособност“ ...................... 23 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 24 

Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен .................................................................................. 24 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 25 

Заглавие: Правят технологичен център в Казанлък..................................................................... 25 

 

Източник: www.stroitelstvo.bg .......................................................................................................... 26 

Заглавие: Как се усвояват европейските фондове....................................................................... 26 

 

 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

8
/2

0
1
2

 

Източник: www.plovdiv24.com ......................................................................................................... 28 

Заглавие: ПУ спечели 1,4 млн.лв. за проекти по ОП "Конкурентоспособност" ...................... 28 

 

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 29 

Заглавие: Правят технологичен център в Казанлък..................................................................... 29 

 

Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 30 

Заглавие: „Бедният Северозапад” договори 62 млн. лв. ............................................................. 30 

 

Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 32 

Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен .................................................................................. 32 

 

Източник: www.bnr.bg ...................................................................................................................... 33 

Заглавие: Равносметка от усвояване на еврофондовете в България за 2012 г. ...................... 33 

 

Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 35 

Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен .................................................................................. 35 

 

Източник: www.projectmedia.bg ....................................................................................................... 36 

Заглавие: Прекратява се приемът за „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” ... 36 

 

Източник: www.facebook.com .......................................................................................................... 37 

Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка. ....................................... 37 

 

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

8
/2

0
1
2

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.12.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 18 

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 18 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 18.12.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 30  
 
 
Резюме: Прекратяват евросхема за клъстери от 28 декември, става ясно от решение на 
договарящия орган по програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Прекратяват евросхема за клъстери от 28 декември  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прекратяват евросхема за клъстери от 28 декември, става ясно от решение на 
договарящия орган по програма "Конкурентоспособност". С нови насоки за кандидатстване 
схемата ще тръгне в началото на 2013 г.  
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Дата: 18.12.2012  
Източник: в. Capital Daily, Тежка индустрия  
Страница: 1,2,3  
Брой думи: 1461  
 
 
Резюме: През лятото екип на предаването "Мегаструктури" на телевизионния канал National 
Geographic дойде в България, за да снима преминаването и монтирането на два реактора на 
"Лукойл Нефтохим Бургас". Това бяха най-тежките товари, преминавали някога през 
територията на страната, макар и само в краткото разстояние от пристанището в Бургас до 
завода за преработка на нефт. Мегамашините бяха може би най-видимата част на новите 
инвестиции, които през тази година българската индустрия направи, или поне започна.  
 
Заглавие: Инвестиции в нови условия  
Подзаглавие: Кризата накара компаниите да намаляват разходите и да търсят повече 
ефективност  
Автор: Весела Николаева  
Текст: През лятото екип на предаването "Мегаструктури" на телевизионния канал National 
Geographic дойде в България, за да снима преминаването и монтирането на два реактора на 
"Лукойл Нефтохим Бургас". Това бяха най-тежките товари, преминавали някога през 
територията на страната, макар и само в краткото разстояние от пристанището в Бургас до 
завода за преработка на нефт. Мегамашините бяха може би най-видимата част на новите 
инвестиции, които през тази година българската индустрия направи, или поне започна.  
НАЙ-ГОЛЯМАТА  
Реакторите са част от огромна инвестиция на "Лу-койл" в България - стойността й е общо 1.48 
млрд. долара, а след завъртането й работата на рафинерията в Бургас трябва да стане много 
по-ефективна. Това е и най-голямата инвестиция в България за тази година. Изграждането на 
новата инсталация трябва да приключи за три години, т.е. към края на 2015 г. След 
приключването й преработката на суровия петрол ще се прави при по-високи температура и 
налягане и така от суровината ще се извлича повече гориво като краен продукт. За изпълнител 
на строежа е избрано италианското поделение на френската компания Technip, но за много 
дейности ще се наемат и български подизпълнители. Новото вложение на "Лукойл" ще създаде 
поръчки и за сектора на електрониката и електротехниката, обясни Георги Зарев, председател 
на надзорния съвет на "Елиа".  
Всъщност доста от големите инвестиции на една част от индустрията създават поръчки на 
друга част - електротехниката например ще спечели и от новия завод на КЦМ край Пловдив, 
както и от поръчки на добивни компании (още на стр. ... и ..).  
ОЛОВНИЯТ ЗАВОД НА КЦМ  
Новият завод за преработка на олово на КЦМ е другата голяма инвестиция в българската 
индустрия - той ще струва 80 млн. евро и е основната част от програмата на компанията за 
модернизация и разтирение на производството. Строежът на завода започна през март и 
трябва да приключи през септември следващата година. Новият завод ще заеме мястото на 
стария, като спиране на производството няма да има. Осемте досегашни пещи ще бъдат 
заменени от една, която да е по-ефективна. Така разходите за енергия трябва да паднат 
наполовина, а производството да се увеличи с близо 10%. Освен това по думите на 
ръководството това ще е най-екологичният и чист завод за олово в Европа. Финансирането е 
основно със заем от Уникредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие - 
95 млн. евро, а част от сумата за новите инвестиции са от собствени средства на КЦМ. Освен 
за новия завод компанията ще ги използва и за модернизиране на производството на цинк, като 
цялата инвестиционна програма е за общо 100 млн. евро.  
АМБИЦИЯ ОТ ШУМЕН  
Постоянни инвестиции за подобряване на капацитета прави и шуменската "Алкомет". 
Производителят на алуминиеви изделия обяви инвестиционен план от общо 26.8 млн. лв. за 
миналата и за тази година. С тях се финансират нова леярска линия и пречиствателна система, 
като с това капацитетът на производство на фолио трябва да се увеличи със 70%. Част от 
парите са собствени средства на компанията, а другите са осигурени от програма на ЕС за 
развитие на конкурентоспособността. За следващата година и за 2014 г. планира изграждане на 
две нови линии, монтиране на две електрически и на две газови пещи. Предишната инвестиция 
на "Алкомет" от миналата година беше свързана с енергийна ефективност и намали разходите 
на компанията.  
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ЧЕТВЪРТИ ПОРЕД  
Шведско-твейцарската компания ABB започна строителството на четвъртото си предприятие в 
България. Производителят на електрическо оборудване вече има три фабрики в страната, а 
новата му инвестиция до Пловдив ще бъде втората, изградена на зелено. Заводът трябва да 
започне работа до края на 2013 г., общата стойност на инвестицията в него ще е около 23 млн. 
долара, а планът е в него да бъдат наети около 600 дути. Предвижда се новият завод да бъде 
вътрешен доставчик на щвейцарската група АВВ за продукти за ниско и средно напрежение. 
Става въпрос за различни компоненти за разпределение и доставка на електрическа енергия 
като прекъсвачи, намотки, използвани както в индустриални предприятия, така и от 
домакинствата, включително части за електрически табла. Строителството ще се изпълнява от 
пловдивския "Сиенит холдинг", а сградите ще са разположени върху терен от 15 хил. кв.м.  
ПОВЕЧЕ ЗЛАТО, ПО-МАЛКО РАЗХОДИ  
От преработващата в добивната индустрия - инвестиция от над 200 млн. долара планират от 
"Челопеч майнинг". Тя ще е за нов проект за използване на отпадъците от производство на 
концентрат, с което може да се добива повече злато. Раз-тирението и модернизацията на 
мината вече са изпълнени, а от догодина се планира да започне и същинският проект за 
оползотворяване на концентрата. С това разходите на "Челпеч" значително ще намалеят, а 
добивът на злато ще се увеличи с около 2.4 тона годитно. Изпълнението на програмата трябва 
да приключи до 2017 г.  
ЕДИН ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИТОР  
Наскоро Германско-българската индустриално-търговска камара представи проучване, според 
което по-голяма част от германските мениджъри в България отново биха инвестирали тук. Не 
знаем със сигурност дали биха направили големи вложения, но добър пример е 
производителят на магнитни сензори "Фесто производство". До края на идното лято 
дружеството, което е в София, смята да удвои производствените и складовите си площи, както 
и персонала си. Вложението ще е за над 10 млн. евро, като парите са вътретен заем от 
компанията майка.  
ШВЕЙЦАРЦИ, ОТ СОФИЯ  
Швейцарската компания Reichle & De-Massari AG (R&M) през октомври официално откри завода 
си за производство и асемблиране на фиброоптични компоненти и платформи в София. 
Общата инвестиция в проекта е 9.7 млн. лв., като в нея не влиза сумата от близо 8 млн. лв. за 
закупуване на сградата на предприятието. Цялата инвестиция е обезпечена със собствени 
средства на компанията. Персоналът на предприятието е минал обучение в Швейцария, като 
според разчети на R&M до края 2013 г. в производството ще бъдат заети до 150 работници.  
В края на 2011 г. стана ясно, че твейцарската компания ще премести част от производството си 
в София. Причината за това ретение бете поскъпването на твейцарския франк, което е 
направило продуктите по-малко конкурентни, както и задоволяване на нарасналото търсене на 
оптични кабели. София е избрана и заради човеткия фактор - местният търговски екип, който 
постепенно е спечелил доверието да отговаря за целия регион. Алтернативите за твейцарската 
фабрика са били дали да е в Далечния изток, например в Индия, или в Европа.  
ПОДЕМЪТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ  
Също с енергийна ефективност и намалени разходи е свързан и новият проект на "Огняново К", 
най-големият производител на варови продукти в България. В средата на октомври 
дружеството откри нова пещ в завода си край Сливница, за която са похарчени общо 20 млн. 
лв. С нейна помощ разходите за енергия трябва да паднат наполовина, суровината ще може да 
се оползотворява двойно, а качеството ще се подобри, обяви при откриването на 
съоръжението Матиас Шоборг, съсобственик в шведската Plena Grpoup, от която е част и 
българското предприятие. Не на последно място е и инвестицията на "Гипс" - Кошава, в нов 
завод за печене на гипс. Заводът беше открит в началото на октомври и е струвал на 
собствениците 8 млн. евро. Една част от тях са осигурени от банков кредит, а другите са по 
програма "Конкурентоспособност" на Европейския съюз. Капацитетът на новия завод е 80 
хил. тона продукция на година, а с него енергийните разходи на предприятието трябва да 
паднат с 40%.  
ОТНОВО НА КАРТАТА НА АВТОИНДУСТРИЯТА  
Въпреки скромния си старт българската автомобилна индустрия се превръща в пример за 
успешно развитие. След години на застой през тази в България отново започнаха да се 
сглобяват автомобили. "Литекс моторс" - съвместното предприятие между китайската фирма и 
българската холдингова група "Литекс комерс", започна производство на модели на Great Wall в 
завода си до Ловеч. Там вече се сглобява бюджетният хечбек Voleex C10, а от следващата 
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година се планира производството да включи пикапа Steed 5 и един от най-популярните 
китайски SUV - Hover 5.  
Японската "Язаки" произвежда автомобилни кабели в завода си в Ямбол за компании като 
Renault, а през тази година компанията отвори още едно производство - в Сливен, което ще 
работи основно за Ford.  
Друг разрастващ се инвеститор е френската Montupet, която прави алуминиеви компоненти в 
Русе. През тази година предприятието инвестира около 15 млн. евро в разширяване на 
мощностите и отвори ново производствено хале от 10 000 кв.м. В момента тя доставя на Audi, 
BMW, Ford, Dacia и Volvo.  
Един от последните инвеститори в сектора за автокомпоненти е южноафриканската ALC. В 
завода си в село Мусачево край София тя произвежда кожени тапицерии за седалките на 5-а и 
7-а серия на BMW.  
Като цяло инвестициите в кризата не са престанали - за някои от тях сега всъщност се е 
оказало точното време. С тях компаниите успяват да намалят разходите си, да увеличат 
производителността и капацитета си - все неща, високо ценени при икономически трудности. 
Възможно е да сме пропуснали да споменем още някоя голяма нова инвестиция, но дори и с 
пропуск тенденцията е ясна - трудностите не отказват компаниите, които успяват да намерят 
нови пазари и да бъдат гъвкави. А щом имаш такива предимства, финансирането с европейски 
програми, собствени средства и заеми не е толкова трудно. Стига плановете да си заслужават.  
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Резюме: Добра година за рудодобивните компании и още по-добра за част от производителите 
на неметални полезни изкопаеми. Така изглежда 2012 г. през погледа на националната 
статистика. Спадът при въгледобива обаче, който формира 40% от общото производство в 
минерално-суровинната индустрия, е причината за отчетеното минимално понижение (с 0.04%) 
в бранша като цяло към края на септември в сравнение със същия период на миналата година. 
Почти без промяна остава и броят на заетите. За последната година са издадени близо 100 
концесии за добив на полезни изкопаеми, показва справка в регистъра на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: Една добра година за минната индустрия  
Подзаглавие: Производството на руди нарастна, но поскъпването на електроенергията сви 
въгледобива  
Автор: Иглика Филипова  
Текст: Добра година за рудодобивните компании и още по-добра за част от производителите на 
неметални полезни изкопаеми. Така изглежда 2012 г. през погледа на националната статистика. 
Спадът при въгледобива обаче, който формира 40% от общото производство в минерално-
суровинната индустрия, е причината за отчетеното минимално понижение (с 0.04%) в бранша 
като цяло към края на септември в сравнение със същия период на миналата година. Почти без 
промяна остава и броят на заетите. За последната година са издадени близо 100 концесии за 
добив на полезни изкопаеми, показва справка в регистъра на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ).  
Окрупняване на бизнеса  
Производството на метални руди е нараснало със 7.3% за първите девет месеца на годината 
по данни на Националния статистически институт (НСИ). Значително увеличение се наблюдава 
при добива на оловно-цинкови руди, след като през пролетта на тази година "Минстрой 
холдинг" на Николай Вълканов в партньорство с "КЦМ-2000" купи закъсалата "Горубсо - Мадан" 
от бившия собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев. Сделката стана под натиск на 
правителството, тъй като работниците в мината не бяха получавали заплати от месеци, а 
условията на труд бяха под всякаква критика. Срещу цена от малко над 30 млн. лв. Вълканов 
получи и концесиите на компанията, както и достъп до находището "Върба - Батанци", за което 
имаше концесия, но оборудването беше на Захариев. Така на практика собственикът на 
"Минстрой холдинг", който контролира и "Горубсо - Златоград", стана най-големият 
производител на оловно-цинкови руди в България. "Между 30 и 40% се повиши добивът в 
Мадан и Златоград за последната година", каза Вълканов и добави, че заплатите на 
работниците също са увеличени. Сега във всяко от предприятията се произвеждат над 1000 т 
концентрат на месец в сравнение със 750 т през 2011 г.  
Златен ръст  
С една трета нарасна производството и в .Челопеч майнинг", която разработва най-голямата 
златна мина в Европа. До края на годината компанията, която е дъщерна на канадската Dundee 
Precious Metals (DPM), очаква да добие между 1.7 и 1.85 млн. тона руда в сравнение с 1.35 млн. 
тона за 2011 г. Причината за ръста е приключилото в началото на октомври разширение на 
рудника и предстоящото пускане в експлоатация на подземната трошачка и лентата за 
извозване на рудата, с което производството ще достигне 2 млн. тона годишно. Това е част от 
двегодишен проект на стойност 150 млн. долара, който включва и завършилата през миналата 
година модернизация на обогатителната фабрика. Преди това компанията преработваше по 
900 хил. тона руда годишно.  
Прогрес беше постигнат и по друг проект на DPM в България. Става дума за плановете й да 
добива златно-сребърни руди край Крумовград, където работи второто й българско дъщерно 
предприятие "Болкан минерал енд майнинг". В средата на септември тричленен състав на 
Върховния административен съд потвърди решението на министъра на околната среда да 
одобри инвестиционното предложение на компанията. Въпреки че съдебното решение беше 
обжалвано на втора инстанция, от DPM очакват делото да бъде разгледано до края на 
годината и да им даде възможност да започнат работа още в началото на 2013 г. Компанията 
ще вложи над 150 млн. долара в проекта. Находището ще се разработва девет години, като за 
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този период трябва да бъдат произведени около 20 тона злато и 10 тона сребро под формата 
на концентрат.  
Медни инвестиции  
През тази година бяха направени инвестиции в медодобивния бранш, където работят две от 
най-големите минни предприятия - "Елаците мед" и "Асарел-Медет". "За нас 2012 е година на 
съхраняване на потенциала на дружеството", казаха от "Елаците мед". Сред по-големите 
проекти на компанията е започналият строеж на нова пречиствателна станция за руднични 
отпадни води, който трябва да бъде завършен през 2013 г. Той включва иновативна за 
България технология и е разработен от японската Mitsubishi Materials Techno Corporation и 
българската "Геопроект". От дружеството коментираха, че производството на минна маса през 
2012 г. се е запазило на миналогодишното ниво, но не посочиха конкретни числа. За 2011 г. 
"Елаците мед" беше отличена като компанията с най-добри производствени резултати в 
сектора от Българската минно-геоложка камара (БМГК).  
В началото на май в "Асарел-Медет" беше открита обновената обогатителна фабрика, която е 
част от проекта на компанията за повишаване на ефективността чрез технологична 
модернизация. Общата инвестиция е около 16.7 млн. лв., от които 3.3 млн. лв. са безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма "Конкурентоспособност". Основната част от 
средствата са използвани за оборудване, което да увеличи извличането на метал от рудата. 
Въведена беше и интегрирана система за управление и анализ (ERP система).  
Открития  
"Асарел-Медет" навлезе и в златодобивния бизнес, след като по-рано тази година купи "Трейс 
рисорсиз" от канадската Euromax Resources в сделка за общо 3.5 млн. канадски долара (около 
5.3 млн. лв.). С придобиването на "Трейс рисорсиз" компанията получи правата за проучване на 
находищата "Брезник" и "Ракитово".  
Макар че е регистрирана в Канада и акциите й се търгуват на борсата в Торонто, Euromax 
Resources работи на Балканите (Македония, България и Сърбия) и има местни ръководни и 
технически екипи. Досега компанията се занимаваше основно с геологопроучвателните 
дейности, но през последните месеци заяви амбиции да навлезе и в рудодобива. Дъщерното й 
дружество "Евромакс сървисиз" е титуляр на разрешение за търсене и проучване в три площи - 
"Трън", "Бабяк" и "Златарица", като в най-напреднал етап на развитие е първият проект, за 
който компанията има регистрирано геоложко откритие и подадено заявление за търговско 
откритие. През януари ще бъде подадено и инвестиционното намерение за добив на 
златосъдържащи руди от "Трън". За експлоатация са изчислени запаси от 17.7 млн. тона руда с 
35 тона злато и 451 тона сребро. За последните 8 години дружеството е инвестирало 6.3 млн. 
долара за проучване на находището.  
Токов удар  
На фона на силните резултати на рудодобивните предприятия спадът при производството на 
въглища с 10.4% изглежда разочароващ. Намалението идва от по-слабия добив в "Мини 
Марица-изток", където се произвеждат 90% от въглищата в страната. Според компанията, която 
е 100% собственост на държавата, причината е в пониженото търсене заради поскъпването на 
електроенергията. Основните клиенти на мините са ТЕЦ "Марица-изток 2", ТЕЦ "Контур глобал 
Марица-изток 3", ТЕЦ "AES Гълъбово" и производителят на брикети "Брикел". "Динамиката на 
електроенергийния пазар неминуемо се отразява върху оперативната работа на дружеството и 
изпълнението на годишния план по добив", коментираха от компанията. Оттам уточниха, че при 
планиран добив от 32.6 млн. тона за 2012 г. реалният на база заявките от клиентите ще бъде 
30.8 млн. тона.  
Освен свитото потребление обаче компанията имаше и други проблеми. В началото на 
годината миньорите излязоха на протест за премии заради по-високия добив през 2011 г., 
когато дружеството произведе рекордните в 60-годишната си история 33 млн. тона въглища. 
През август пък за пореден път беше сменен директорът на компанията, като целта според 
МИЕТ беше "да се подобри координацията и темпото на работа в дружеството". На мястото на 
Евгени Стойков, който пое поста едва шест месеца по-рано, беше назначен Теодор Дребов от 
дирекция "Природни ресурси и концесии" към министерството. Вероятно на него държавата ще 
разчита да ускори работата по инвестиционните проекти на компанията, част от които са 
финансирани от международния фонд "Козлодуй".  
Изненадващ ръст  
Най-голям ръст статистиката отчита при неметалните полезни изкопаеми, които пострадаха 
най-много от кризата. Там производството се е увеличило със 17%, а продажбите са нараснали 
с 14%. Резултатът обаче се оказа изненадващ дори за фирмите от бранша. Основен принос за 
него има производството на трошен камък, който се използва при изграждането на пътища, 
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където ръстът е над 40%. "Инфраструктурното строителство и добивът на материали са 
концентрирани в няколко по-големи фирми, които предоставят данни на НСИ, което вероятно е 
причината за това повишение", коментираха от сектора. Не толкова оптимистично обаче стоят 
нещата при добива на инертни материали, където не всички по-малки фирми успяват да 
продължат работа. Спад се наблюдава както при производството на пясък (глинест, каолинов и 
фелдшпатов), така и при чакъла.  
Стратегически  
Големият пробив за минната индустрия през тази година беше изготвянето на дългоочакваната 
национална стратегия за развитие на минерално-суровинния сектор. Документът вече мина 
през обществено обсъждане и предстои да бъде одобрен от Министерския съвет. Той 
предвижда разработването на различни подходи за отделните видове подземни богатства в 
зависимост от стратегическото им значение и наличие. Ще се насърчава добивът на метални 
руди и индустриални материали, както и създаването на нови декоративни марки 
скалнооблицовъчни материали. Заради масовия незаконен добив при строителните материали 
се предвижда засилване на контрола над кариерите. От бранша продължават да настояват и за 
въвеждане на наказателна отговорност за нелегалните фирми. Друго искане е да бъдат 
определени точни срокове за отделните процедури при проучването и добива на полезни 
изкопаеми, тъй като в момента администрацията може безкрайно да бави отделни етапи. "Ще 
поискаме да бъде изготвена пътна карта, тъй като за потенциалните инвеститори е 
задължително да знаят колко време е необходимо, за да стартират проектите си", коментира 
изпълнителният директор на БМГК Иван Андреев.  
През тази година българската добивна индустрия стана първата в Европа, която разработи 
свой собствен стандарт за устойчиво развитие. Компаниите, които решат да го въведат, се 
ангажират да прилагат най-добрите практики в сектора.  
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Резюме: Нагоре-надолу, напред-назад - ръстовете и спадовете в машиностроителния бранш 
са пряко свързани със състоянието на европейската икономика. Причината е, че много от 
българските фирми в сектора са поддоставчици на големи западни компании, изпълняват 
поръчки на западни клиенти и продават зад граница при наличие на клиенти. Затова всяко 
мръдване на западноевропейския бизнес означава оживление и на машиностроителните 
дружества в страната. И обратното. Това обяснява колебливата крива на икономическите 
резултати в бранша, отчетени от официалната статистика.  
 
Заглавие: Крачка напред, две назад, следва повторение  
Подзаглавие: Машиностроителният сектор очаква по-добра 2013 година  
Автор: Мара Георгиева  
Текст: Нагоре-надолу, напред-назад - ръстовете и спадовете в машиностроителния бранш са 
пряко свързани със състоянието на европейската икономика. Причината е, че много от 
българските фирми в сектора са поддоставчици на големи западни компании, изпълняват 
поръчки на западни клиенти и продават зад граница при наличие на клиенти. Затова всяко 
мръдване на западноевропейския бизнес означава оживление и на машиностроителните 
дружества в страната. И обратното. Това обяснява колебливата крива на икономическите 
резултати в бранша, отчетени от официалната статистика.  
Септември не беше особено щедър към машиностроителите. С изключение на производството 
на окомплектовка и части за автомобили при останалите подсектори тенденцията в износа е 
отрицателна в сравнение с август 2012 и септември 2011, отчита браншовата камара.  
Данните за деветмесечието обаче обръщат тренда -налице е ръст в експорта на машини 
(108.7%) и на транспортни средства (119. 9%). Единствено при производството на метални 
изделия има спад от над 90% и за септември, и за деветте месеца на годината.  
От Браншовата камара по машиностроене посочиха, че положителни резултати отчитат 
производителите на металообработващи и на дървообработващи машини. Стабилно на 
международния пазар присъстват и производителите на инструменти, на мото- и електрокари, 
на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Увеличение има и в 
продажбите на селскостопанска техника за вътрешния пазар. Сравнително добре са 
натоварени мощностите на леярските фирми, изброява председателят на камарата инж. Илия 
Келешев (виж интервюто с него). Много добри са и резултатите на поддоставчиците за 
автомобилната индустрия като "Мадара" - Шумен , "Иксетик Пловдив", " Монтюпе" -Русе, 
"Дружба" - Разград.  
Инвестиции и мениджмънт  
Силна 2011 г. отчита Александър Атанасов, управител на "Накмаш 97" - Ботевград. 
Дружеството се занимава с металообработване и произвежда нестандартни машини и 
оборудване. "До 2008 г. ние бяхме фирма без самочувствие. През юли и август 2009 г. дори 
бяхме останали без работа и мислех, че през 2010 г. ще приключим. По това време 
инвестирахме в машина за 1.2 млн. лв. и точно около тази машина се завъртя всичко. На 1 
февруари 2010 г. получихме много голяма поръчка, през 2011 г. с 46 души направихме 3.5 млн. 
лв. оборот. Очакванията ни за 2012 г. са още по-оптимистични", разказва Атанасов. И уточнява, 
че основните поръчки са за автомобилостроенето в Щутгарт.  
Собственикът на фирмата обяснява добрите резултати с преструктурирането на компанията. 
"Копираме изцяло структурата на германската фирма "Хелер" - двама души администрация, 
четирима инженери, две чистачки. Всички работим в общ офис със седем бюра близо до 
производствените помещения, така че никой не чука, когато влиза при нас. Имаме едно 
камионче и един автомобил. Когато други се мъчеха да правят пари и офиси, ние правехме 
производство  
и купувахме машини." Компанията е ползвала европейски субсидии по три проекта, 
финансирани от програмите ФАР и "Конкурентоспособност". "Прескочихме кризата", казва 
Атанасов. И се готви да купува още една машина, за която "Накмаш 97" ще има конкуренция 
само в Чехия.  
Трудна 2012, но по-добра от 2011 г. отчита Нишан Бъздигян, управител на "Раис" - Пазарджик. 
Дружеството е с 20-годишен опит и произвежда фрезови и стругови машини с ЦПУ "През 
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последното тримесечие поръчките ни намаляха, което е резултат от проблемите в Европейския 
съюз. Имаме сериозна конкуренция и зад граница, и в страната от внос", разказва Нишан 
Бъздигян . После подчертава предимствата на "Раис" - бърз сервиз и подобри цени, качество и 
отлично оборудване. "Колкото и да не достигат средствата, не може без инвестиции. Имаме 
свое развойно звено, детайлите и възлите, които се изработват при нас, не отстъпват по 
качество на световни образци. За съжаление България не е популярна с тези си възможности. 
Малко световни търговци знаят, че у нас има такова производство", отчита Нишан Бъздигян.  
Оптимизмът е заразителен  
Ангел Джумеров, изпълнителен директор на "Биомашиностроене" - Пловдив, също очаква 
около 10% ръст на производството през тази година в сравнение с предходната. Компанията 
произвежда оборудване за хранително-вкусовата промишленост, фармацията, козметичната 
индустрия. Работи като поидизпълнител на световни инженерингови фирми и продава в ЕС, 
Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Израел. "В строителство на производствения 
корпус досега са инвестирани 2.5 млн. лв. По програма "Конкурентоспособност" 
реализирахме проект за технологична модернизация за 900 хил. лв., половината от които са 
безвъзмездни", коментира Джумеров. Според него сред плюсовете на "Биомашиностроене" са 
високото качество, конкурентните цени, квалификацията на инженери и изпълнители, добрият 
мениджмънт. "През 2013 г. очакваме около 10% ръст. Трябва да реализираме два проекта за 
около 3 млн. лева - за разширение на производствената база и за въвеждане на ERP система. 
Част от парите са пак по "Конкурентоспособност", обяснява Ангел Джумеров. И добавя: 
"Пазарите не са осигурени дългосрочно. Но нямаме основание за песимизъм, мобилизирали 
сме се. Хората във фирмата са много мотивирани - те получават едни от най-високите 
възнаграждения в страната, всичко е по трудов договор и се изплаща по банков път."  
Софийската фирма "Амет" произвежда машиностроителни и електронни окомплектоващи 
изделия за медицинска апаратура. "През 2012 г. запазваме обемите си от миналата година", 
обясни Жанет Попова, управител на дружеството. "В днешните времена на криза сигурно е 
добре, че не сме съкращавали хора и сме запазили същите обороти. Но пък не сме постигнали 
никакъв ръст. Надяваме се през 2013 г. да направим това, защото има раздвижване в 
европейската икономика", коментира Жанет Попова. Компанията е инвестирала в технологична 
модернизация 500 хил. евро, от които половината са безвъзмездни средства по програма 
"Конкурентоспособност". Плюсовете на "Амет" са: бърза реакция, гъвкавост, възможност за 
изработване на по-малки и по -къси серии, качествена работа, добри специалисти, по-добро 
позициониране като цена в сравнение с конкуренти от Средна и Западна Европа, изброява 
Попова. Плюс за фирмата е и отделът за електроника, който разработва и предлага собствени 
иновативни продукти. "Има криза, но и оптимизъм. В Европа продължават да се интересуват от 
нас. При добро позициониране можем да очакваме добри резултати", обобщава Жанет Попова.  
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Резюме: Собственици на хлебозавод изваждат от употреба две стари пещи с капацитет 380 
хляба на час и въвеждат в действие две нови лентови пещи за 504 хляба на час. Освен това 
поставят изолация на стени, ремонтират покрива и сменят дограмата във фирмата. За общата 
инвестиция от 164 125 евро те получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро по 
програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика". В резултат на нововъведенията 
предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро 
преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването. Това е пример, който 
дават експертите на Прокредит банк, кредитирала реализацията на мерките за енергийна 
ефективност в тази фирма.  
 
Заглавие: Кой финансира инвестиции в енергоефективна икономика  
Подзаглавие: Фирмите могат да получат безвъзмездни средства и кредити при облекчени 
условия  
Автор: Мара Георгиева  
Текст: Собственици на хлебозавод изваждат от употреба две стари пещи с капацитет 380 
хляба на час и въвеждат в действие две нови лентови пещи за 504 хляба на час. Освен това 
поставят изолация на стени, ремонтират покрива и сменят дограмата във фирмата. За общата 
инвестиция от 164 125 евро те получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро по 
програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика". В резултат на нововъведенията 
предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро 
преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването. Това е пример, който 
дават експертите на Прокредит банк, кредитирала реализацията на мерките за енергийна 
ефективност в тази фирма.  
ФОНД "КОЗЛОДУЙ"  
Международният фонд "Козлодуй" е друга възможност за финансиране на мерки за енергийна 
ефективност. Той е създаден със споразумение между Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР) и България, подписано на 15 юни 2001 г. и ратифицирано със закон през 
2002 г. Администратор на средствата е ЕБВР, а управлението на усвояването им от българска 
страна се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Фондът е 
създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС, за намаляване на 
последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй". 
Той финансира и съ-финансира подготовката и изпълнението на проекти в две области: - 
Дейности за извеждане на блокове 1 - 4 от експлоатация (проекти в т.нар. ядрен прозорец) и  
- Мерки за намаляване на негативните последици в сектор енергетика, които подпомагат 
необходимото преструктуриране, рехабилитация и модернизация на производството, преноса и 
разпределението на енергия, както и повишаването на енергийната ефективност (проекти в 
"неядрения" прозорец).  
Договорената безвъзмездна помощ до края на 2009 г. беше 550 млн. евро, от които 60% за 
"ядрен" и 40% за "неядрен" прозорец. За периода 2010 - 2013 г. е договорена помощ от 300 
млн. евро, от които 120 млн. евро за "неядрена" енергетика.  
Приоритетите на фонда в "неядрения" прозорец са:  
- сигурност на енергийните доставки  
- рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на 
енергия  
- енергийна ефективност  
- околна среда.  
Според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев вече има сключени 
споразумения за 47 млн. евро. Средствата са за мерки за енергийна ефективност и ще се 
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и 
детските градини. Предстои процедура за избор на строител и строителен надзор, след което 
ще започне изпълнението на мерките.  
ПРОГРАМАТА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА"  
Тя се изпълнява съвместно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризмът 
(МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).  
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Схемата е с бюджет от 300 млн. лв. и ще работи до края на 2013 г., когато приключва 
сегашният срок за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз (ЕС).  
150 млн. евро идват по линия на оперативна програма "Конкурентоспособност" и са 
безвъзмездни. С тях се финансират дейности по три компонента. Първият е за инвестиции, 
попадащи в т.нар. режим "минимална помощ" (de minimis). Съгласно правилото de minimis 
предприятията могат да получат до 391 166 лв. за период от три поредни финансови години. 
Средствата са предназначени за покупка на материали и оборудване, които са директно 
допустими по програмата. Те са включени в специален предварително одобрен списък (LEME 
- list of eligible materials and equipment). Финансира се също извършването на строително-
монтажни работи, които имат отношение към намаляване на разходите за енергия във 
фирмата. Парите може да се използват и за покупка на инсталации с комбинирано 
производство на топлина и енергия (когенерационни), както и за използване на отопление и 
вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието 
(соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти).  
Вторият компонент е "Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ". По 
него се финансира закупуването на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, 
съоръжения), както и на патенти, лицензи, ноу-хау и др. - всички те, имащи отношение към 
енергийната ефективност в компанията.  
Може да се кандидатства и с проекти за извършване на енергиен одит ("обследване за 
енергийна ефективност"), както и за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на 
системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарта за енергиен 
мениджмънт ISO 50001. Всички тези разходи са по компонент 3, наречен "Услуги, попадащи в 
режим "минимална помощ".  
Безвъзмездната помощ (грант) за предприятията ще бъде между 30 и 50% от стойността на 
инвестицията, но не повече от 2 млн. лв. за един проект. Размерът й ще зависи от избрания 
подход за изпълнение. При т.нар. технологично ориентирани проекти субсидията е по-малка -
30%, но пък и изискванията са по-облекчени. При тези проекти не се изисква извършване на 
енергиен одит, а кандидатът може да избере необходимите му материали и оборудване от 
списъка LEME.  
За по-големите и по-сложни инвестиции грантът е 40%, но в този случай фирмата 
задължително минава през енергиен одит. Компаниите могат да получат допълнително 10% 
безвъзмездно, ако изпълняват определени условия - например доброволно провеждане на 
енергиен одит при малките проекти, инвестиции в когенерации, използване на възобновяеми 
енергийни източници за собствените нужди на предприятието, преминаването към по-
екологично гориво. Ще се насърчават и проекти за въвеждане на системи за енергийно 
управление или изпълнявани в някои по-енергоемки сектори като производство на хлебни и 
тестени изделия, подготовка и предене на текстилни влакна, производство на стъкло, 
производство на керамични изделия, на цимент и др.  
За да бъдат допуснати, фирмите трябва да осигурят най-малко 80% от общите разходи по 
проекта предварително. Това може да стане чрез заем от банка, със собствени средства или с 
комбинация от двете.  
Други 150 млн. евро са предоставени от Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) под формата на нисколихвени кредити на банки партньори: Алианц банк България, 
Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредит банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк. Кандидатите 
за този вид безвъзмездна финансова помощ трябва да преминат две предварителни проверки - 
за съответствие с техническите изисквания за допустимост и с изискванията за избор на 
изпълнител (извършена от т.нар. асистент по проекта) и за финансова допустимост (извършена 
от някоя от банките партньори).  
Предстои МИЕТ да избере две компании - асистенти по програмата - технически и по 
верификацията, които ще оценяват допустимите инвестиции и ще отпускат субсидиите. Докато 
това се случи, оценката на проектите ще се извършва от Агенцията за енергийна ефективност.  
Улеснение за фирмите е, че биха могли още в началото да разберат от асистента по проекта 
дали техните оферти отговарят на нормативните изисквания, без да е нужно да чакат 
административна проверка на целия проект и едва след това да представят изискваните три 
оферти от доставчиците на оборудването (каквато беше досегашната практика за процедурите 
по програма "Конкурентоспособност").  
Хубавото на тази програма е също, че не е нужно да се изчаква да се съберат достатъчно 
кандидати, за да бъдат оценени. Всяко проектно предложение се оценява веднага след 
постъпването и при необходимост се връща, за да бъде коригирано.  
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Предварителният енергиен одит, който ще се прави на предприятията, също ще се покрива с 
одобрените субсидии, като максималната сума за тази цел е до 20 хил. лв. Вече има и списък с 
одобрени енергийни одитори.  
КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ KFW  
Две банки - Прокредит банк и Райфайзенбанк, предлагат бизнес кредити "Енергийна 
ефективност" по специална гранто-ва схема на Програмата за енергийна ефективност, 
финансирана от Европейския съюз, KfW (Германската банка за развитие) и CEB (Банката за 
развитие към Съвета на Европа).  
Максимална стойност на кредита, за който може да бъде получена субсидия, е 2.5 млн. евро. 
Срокът на погасяване е до 15 години, има възможност за договаряне на гратисен период. 
Лихвата и обезпечението се определят индивидуално за всеки отделен инвестиционен проект.  
Право да кандидатстват имат юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни 
професии. Средствата могат да бъдат използвани за подобряване на енергийната ефективност 
на производството чрез покупка на машини, оборудване, технологии, софтуер и др., за 
подобряване на енергийната ефективност на сгради, свързани с дейността на бизнеса, за 
намаляване на вредните емисии въглероден диок-сид (CO2) и други газове. Предимство на 
кредита е, че до 15% от главницата са безвъзмездна помощ.  
Проектите подлежат на одобрение от консултант на KfW, както и от WW. Субсидията се 
получава само след изпълнение на проекта в съответствие с критериите на кредитната линия и 
валидацията му от независим енергиен експерт (безплатна за клиента).  
Парите обаче се отпускат под условие -от одобрения за кредит кандидат се иска да докаже, че 
е спестил минимум 20% енергия в сравнение с текущото енергийно потребление на процеса, 
който ще се модернизира с помощта на кредита, и/или намаление на емисиите вредни газове.  
ФОНД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"  
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) предлага финансови 
продукти в три основни категории:  
- Кредити: за общини (при лихва 5 - 9%, срок до 5 години и искане за самоучастие в размер 10 - 
25%) и за корпоративни клиенти и физически лица (при лихва 6 - 10%, срок до 5 години и искане 
за самоучастие в размер 10 - 25%)  
- Частични гаранции по кредити  
- Портфейлни гаранции: за компании за енергийни услуги - ESCO (за привличане на повече 
ESCO фирми в този бизнес и за осигуряване на по-добри условия за работа на ESCO фирмите 
чрез гарантиране на риска от страна на техните партньори - бенефициенти по проектите); за 
саниране на многофамилни жилищни сгради (за начален тласък на пазара на ЕЕ инвестиции в 
жилищния сектор чрез осигуряване на пазарни продукти, преодоляващи липсата на национално 
законодателство в тази област).  
Неотдавна министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев обяви, че 
държавата ще осигури допълнително 100 млн. лв. за финансиране на общините чрез фонда за 
енергийна ефективност. Досега фондът оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. МИЕТ 
съвместно с Министерството на финансите обсъжда финансирането на общините да става при 
още по-облекчени условия. Една от идеите е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен 
гратисен период.  
НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  
Над 38 млн. евро за 66 проекта. Безвъзмездно. Това е най-краткото резюме на резултатите от 
първия етап от Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ЕИП), при който основен донор е отново Норвегия (с 
участието и на Исландия и Лихтенщайн). Тази година предстои продължение на двата 
механизма и България ще получи безвъзмездно 126.6 млн. евро. Средствата през новия 
финансов период са насочени към няколко приоритетни области - опазване и управление на 
околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен 
ред, културно наследство, развитие на гражданското общество, стипендии.  
Програмата "Иновации за зелена индустрия" ще се управлява от норвежката държавна агенция 
"Иновация Норвегия" (IN). За нея са предвидени почти 13.7 млн. евро. Ще се насърчават 
партньорски проекти. За "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници" са 
отделени близо 13.3 млн. евро. Програмен оператор е икономическото министерство, а 
програмен партньор - Норвежката дирекция за енергийни и водни ресурси (NVE).  
Задължително условие за участие е наличието на партньор от Норвегия. Чуждата фирма или 
организация трябва да са ясни предварително и да участват в обосновката на проекта. 
Посолството на Норвегия в България ще оказва съдействие за намирането на партньори.  
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Размерът на безвъзмездната помощ (грант) за един проект е от 200 хил. евро до 1 млн. евро. 
Право да кандидатстват имат частни фирми, които съществуват поне една година и дейността 
им е близка до дейността на програмата, както и неправителствени организации.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 17.12.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-
%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html  
Брой думи: 445  
 
 
Резюме: Единственото ново е опростяване на правилата за фирмите и неправителствените 
организации  
Със закон ще бъде направена “моделирана революция” за еврофондовете. Така най-кратко 
описа бъдещите промени министърът по еврофондовете Томислав Дончев при представянето 
на документа. Той обединява всички сегашни нормативни актове, като отменя министерско 
постановление 55, засягащо бизнеса и неправителствените организации (НПО). Така 
единственото ново е опростяването на правилата за фирмите и НПО при избор на изпълнител 
и даване на възможност за оспорване на актовете.  
 
Заглавие: Закон ще прави “моделирана революция” за еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Лили Границка 
Текст: Единственото ново е опростяване на правилата за фирмите и неправителствените 
организации  
Със закон ще бъде направена “моделирана революция” за еврофондовете. Така най-кратко 
описа бъдещите промени министърът по еврофондовете Томислав Дончев при представянето 
на документа. Той обединява всички сегашни нормативни актове, като отменя министерско 
постановление 55, засягащо бизнеса и неправителствените организации (НПО). Така 
единственото ново е опростяването на правилата за фирмите и НПО при избор на изпълнител 
и даване на възможност за оспорване на актовете.  
За достигане до съвършенството – един управляващ орган на всички оперативни програми, 
каквато беше първоначалната революционна идея, все още не сме дорасли, посочи министър 
Дончев. Затова той нарече закона “моделирана революция”, която няма да доведе до 
сътресения в системата.  
Документът все пак ще създаде неудобство, но за администрацията. Причината е, че две 
години - през 2014 и 2015 г. чиновниците ще трябва да довършват проектите от сегашния 
програмен период по старите правила и да работят по новите за следващия програмен период 
2014 – 2020 г.  
Плановете са законът да мине през Министерския съвет през март. Преди това ще бъде 
подложен на публично обсъждане на страницата за еврофондовете в интернет.  
Облекчения за бизнеса  
Законът предвижда редица облекчения за бизнеса, който кандидатства основно по програмите 
“Конкурентосопособност”, “Човешки ресурси” и “Развитие на селските райони”. Законът 
отменя ПМС 55 и въвежда нов опростен ред за избор на изпълнител. Например, ако дадена 
фирма трябва да си купи техника, то това ще стане чрез публична покана до три фирми. 
Поканите ще се публикуват и на eufunds.bg. Така всеки заинтересован също ще може да 
подаде оферта, ако иска, обясни министър Дончев.  
Освен това се въвежда нов ред за оспорване на актовете. Предвижда се фирмите и НПО-та да 
имат право да обжалват първо пред ресорния министър, а след това и пред Върховния 
административен съд всеки административен акт, издаден от управляващия орган на 
програмата.  
По този начин се уеднаквява сегашната практика. В момента се прилагат три модела. По някои 
оперативна програми като “Конкурентоспособност” например няма възможност да се обжалва 
отхвърлянето на даден кандидат. По други обжалването става по реда на Административно-
процесуалния кодекс, трети пък прилагат Гражданско-процесуалние кодекс.  

http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-news200830.html
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Опростява се и изпълнението на малки проекти до 100 000 лв. На такива проектни 
предложения няма да се прави техническа оценка. Така срокът за одобрение или отказ е един 
месец. Освен това ще бъдат обект на одитна проверка само веднъж.  
Намаляване на административната тежест  
За намаляване на административната тежест се предвижда унифицирани формуляри и насоки 
за кандидатстване.  
Дава се възможност за изцяло електронна комуникация – от кандидатстването, през 
изпълнението до отчитането на проекта.  
С цел по-голяма прозрачност ще има публично обсъждане на индикативната годишна работна 
програма за следващата календарна година.  
Ще бъде създадено и специално звено за обучения на чиновниците работещи с 
еврофондовете.  
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12640601  
Брой думи: 50  
 
 
Резюме: Иновативен технологичен център и офис за технологичен трансфер ще реализира 
Пловдивският университет “Паисий Хилендарски“ с финансиране от 1,4 млн. лева по ОП 
“Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: ПУ спечели 1,4 млн.лв. за проекти по ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Иновативен технологичен център и офис за технологичен трансфер ще реализира 
Пловдивският университет “Паисий Хилендарски“ с финансиране от 1,4 млн. лева по ОП 
“Конкурентоспособност“. Средствата са от успешно спечелени конкурси, като договорите бяха 
подписани преди дни. Центърът и офисът ще осъществяват по иновативно ноу-хау връзката 
между бизнеса и науката, обясни зам.-ректорът.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12640601
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12639466  
Брой думи: 192 
 
 
Резюме: Договарящият орган на ОП “Конкурентоспособност" одобри за финансиране първо 
проектно предложение по процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика“ на стойност 
29 млн. лв.  
 
Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договарящият орган на ОП “Конкурентоспособност" одобри за финансиране първо 
проектно предложение по процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика“ на стойност 
29 млн. лв.  
Договарящият орган на Оперативна програма “Конкурентоспособност" одобри за 
финансиране първо проектно предложение по процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна 
ефективност и зелена икономика“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ на 
одобрения проект е 29 777,92 лв. Фирмата е от София и развива дейност в сектор 
“Професионални дейности и научни изследвания". Това съобщи управляващият орган ОП 
"Развитие на конкурентноспособността на бъгарската икономика 2007-2013". Програма 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” беше обявена на 28 юни 2012 г. Тя е съвместна 
инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка 
за възстановяване и развитие. Схемата насърчава устойчиви енергийни решения за малките и 
средните предприятия. Тя дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и въвеждане на мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт. 
Максималната безвъзмездна помощ, която може да бъде получена от бенефициент по 
програмата, е 2 млн. лева, а минимален праг няма. Помощта може да представлява до 50% от 
стойността на проекта.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12639466
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12639222  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: Общ проект ще реализират Община Казанлък, “Строителна механизация“ АД и 
Университета за архитектура, строителство и геодезия.  
 
Заглавие: Правят технологичен център в Казанлък  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общ проект ще реализират Община Казанлък, “Строителна механизация“ АД и 
Университета за архитектура, строителство и геодезия.  
Проектът е за изграждане на технологичен център и е уникален в световен мащаб. Той ще бъде 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Идеята е центърът да подпомогне достъпа на специалистите във водния сектор, като 
представителите на ВиК дружествата, общините, проектантите, фирмите и студентите до нови 
знания и технологии и да стимулира прилагането в практиката на резултатите от научните 
изследвания.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше връчен от премиера Бойко Борисов на 
официална церемония на 7-ми декември, в присъствието на министъра на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12639222
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.stroitelstvo.bg  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1970261  
Брой думи: 815  
 
 
Резюме: Към 31 октомври 2012 г. са договорени близо 95% от общия бюджет по програмите 
(7.58 млрд. евро). През 2012 г. са сключени договори за 2.33 млрд. евро, или 30% от общия 
бюджет. Възприет е подход на наддоговаряне за избягване на автоматична загуба на средства 
(правилото n+2/3). До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни 
програми да бъде договорен 100%.  
 
Заглавие: Как се усвояват европейските фондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към 31 октомври 2012 г. са договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7.58 
млрд. евро). През 2012 г. са сключени договори за 2.33 млрд. евро, или 30% от общия бюджет. 
Възприет е подход на наддоговаряне за избягване на автоматична загуба на средства 
(правилото n+2/3). До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни 
програми да бъде договорен 100%.  
Размерът на общо платените средства е близо 2.46 млрд. евро. До 31 октомври 2012 г. са 
усвоени 953 млн. евро (12% от общия бюджет). Съкращава се времето за верифициране и 
сертифициране на разходите.  
таблица стр. 14 долу  
"Транспорт"  
Изградени са 16 км нови жп линии във връзка с електрификацията и реконструкцията на 
линията Свиленград – турска граница. По линията Пловдив – Бургас са рехабилитирани 126 км 
жп линии.  
По АМ "Тракия" са пуснати в експлоатация 82 км нов автомагистрален участък при целева 
стойност 26.5 км.  
По проекта за столичното метро са пуснати в експлоатация 13 метростанции и 13.2 км 
метролинии. Чрез реализацията на етап III от проекта до края на 2014 г. ще се осигури и връзка 
с летище София.  
От ЕИБ е осигурено съфинансиране в размер на 105 млн. евро за софийското метро и се 
предвижда 15 млн. евро да бъдат отпуснати във връзка с реконструкцията и електрификацията 
на жп линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, в участъка Първомай – Свиленград.  
"Околна среда"  
Приключени са 116 проекта, от които 21 инвестиционни са пуснати в експлоатация - 20 по ос 1 и 
1 по ос 2, до голяма степен благодарение на нов подход и преминаването към процедура на 
директно предоставяне.  
По ос 1 за инфраструктурата за питейни и отпадъчни води са изградени 3 нови ПСОВ - в Сопот, 
Троян и Хисаря. Изградена и реконструирана е 125.93 км водопроводна мрежа и 160.02 км 
канализационна мрежа, към която са присъединени или ще се ползват 195 355 е.ж.  
Пусната е в експлоатация регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Ботевград.  
Продължава обявената през 2011 г. процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 екв.ж".  
Помощ за реформата във водния сектор е стартиралият на 21 юли 2012 г. проект с 
бенефициент МРРБ за 8.6 млн. евро.  
"Регионално развитие"  
Изпълнените до момента 228 проекта подобряват градската среда, над 1.1 млн. души ползват 
изградени и рехабилитирани паркове, озеленени площи, детски площадки, пешеходни зони, 
велоалеи, тротоари, обновени 382 сгради на образователната, социална и културна 
инфраструктура. Подобрена е образователната инфраструктура на 173 училища.  
Рехабилитирани са 372 км републиканска пътна мрежа, сред които 3.582 км пътна мрежа в 
участъците от път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга и пътна връзка на пътен 
възел "Младост".  
Укрепени са над 588 хил. кв.м свлачища.  
В 62 общини в градските агломерации се изпълняват проекти за 53 млн. евро, с които ще бъдат 
изградени 133 центъра за настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища.  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1970261
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Изпълнява се 1 договор за безвъзмездна финансова помощ за преструктуриране на 8 пилотни 
ДМСГД за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца до 3 г.  
"Развитие на човешките ресурси"  
В рамките на Националния план за действие по заетостта за 2012 г. е осигурено финансиране 
за обучение и заетост в размер на 73 млн. лв. средства за активна политика от държавния 
бюджет и около 350 млн. лв. По програми за младежи в рамките на Националния план за 
действие по заетостта за 2012 г. е осигурено финансиране за обучение и заетост за 27 млн. лв. 
за годината.  
От началото на 2012 г. са създадени над 9700 нови работни места. От началото на програмния 
период в обучения са включени 68 000 безработни лица, броят на включените в заетост след 
обучение надвишава 51 000 души.  
"Конкурентоспособност"  
Създадени са инвестиции в размер на 206 млн. евро. Успешно са реализирани 12 НИРД 
проекта, подкрепени за въвеждане на пазара. Създадени са 6 инструмента за финансов 
инженеринг с общ ресурс 350 млн. евро с цел преодоляване на проблема с липсата на 
достатъчно собствени средства за проектна реализация в българския бизнес и др.  
ОП "Административен капацитет"  
Органите на съдебната власт, въвели системи за управление на делата, са 146 от общо 174 
съдилища и прокуратури.  
По ос "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" 
повече от 50% от всички администрации спазват стандартното време за предоставяне на 
услуга (20 мин.) благодарение на ОПАК.  
По предоставяните услуги on-line чрез средствата по ОПАК се предлагат 2100 услуги по 
електронен път, което 2 пъти надвишава зададената цел.  
"Техническа помощ"  
Важен принос на програмата е ИСУН, който дава възможност на бенефициентите да се 
информират за всички етапи при управлението на европейски проекти.  
Основен акцент е пълното изграждане на 28-те областни информационни центъра, които 
предоставят информация за възможностите за финансиране през настоящия програмен 
период.  
Изработен е моделът СИБИЛА за оценка на въздействието на финансирането от ЕС върху 
макроикономическата ситуация в България.  
Подготвя се Договорът за партньорство за периода 2014–2020 г. и аналитично подпомагане на 
изготвянето на Националната програма за развитие: България 2020.  
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/403119.html  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: Иновативен технологичен център и офис за технологичен трансфер ще реализира 
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" с финансиране от 1,4 млн. лева по ОП 
"Конкурентоспособност". Средствата са от успешно спечелени конкурси, като договорите бяха 
подписани преди дни.  
 
Заглавие: ПУ спечели 1,4 млн.лв. за проекти по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Иновативен технологичен център и офис за технологичен трансфер ще реализира 
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" с финансиране от 1,4 млн. лева по ОП 
"Конкурентоспособност". Средствата са от успешно спечелени конкурси, като договорите 
бяха подписани преди дни.  
Центърът и офисът ще осъществяват по иновативно ноу-хау връзката между бизнеса и 
науката, обясни зам.-ректорът на висшето училище проф. д-р Невена Милева. В рамките на 
пресконференция утре, 18 декември, от 10:00 ч. в заседателната зала на Ректората на ПУ 
"Паисий" Хилендарски", ул. "Цар Асен" №24, ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов, проф. 
Милева и екипите по двата проекта ще дадат информация за етапите и възможностите на 
технологичния център и офиса за технологичен трансфер.  
 

http://news.plovdiv24.bg/403119.html
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1012182  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: Общ проект ще реализират Община Казанлък, "Строителна механизация" АД и 
Университета за архитектура, строителство и геодезия.  
 
Заглавие: Правят технологичен център в Казанлък  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общ проект ще реализират Община Казанлък, "Строителна механизация" АД и 
Университета за архитектура, строителство и геодезия.  
Проектът е за изграждане на технологичен център и е уникален в световен мащаб. Той ще бъде 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Идеята е центърът да подпомогне достъпа на специалистите във водния сектор, като 
представителите на ВиК дружествата, общините, проектантите, фирмите и студентите до нови 
знания и технологии и да стимулира прилагането в практиката на резултатите от научните 
изследвания.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше връчен от премиера Бойко Борисов на 
официална церемония на 7-ми декември, в присъствието на министъра на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1012182
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%D1%82-
%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0
%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html  
Брой думи: 515  
 
 
Резюме: В Община Монтана от началото на 2012 г. са сключени общо 15 проекта на стойност 
62 749 224 лв., от които безвъзмездна финансова помощ са 56 781 730 лв.  
 
Заглавие: „Бедният Северозапад” договори 62 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В Община Монтана от началото на 2012 г. са сключени общо 15 проекта на стойност 62 
749 224 лв., от които безвъзмездна финансова помощ са 56 781 730 лв.  
10 от общ 15-те проекта през 2012 г. са на фирми:  
6 от тези бизнес проекти са по схемата „Безопасен труд – фаза 1“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, която се оказа една от най-атрактивните схеми за бизнеса на 
национално ниво, тя допуска 100% финансиране за малки и средни предприятия, а големите 
участват с 20% собствен принос от общата стойност на бюджета. А дейностите по проекта 
трябва да подобрят здравословните и безопасни условия на труд.  
2 проекта са по схемата „Технологична модернизация на малките и средни предприятия“ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“  
1 проект е за изграждане на бизнес инкубатор по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“  
1 проект за насърчаване на трайно безработните  
Другите 5 проекта:  
3 проекта са на община Монтана – за водния цикъл по Оперативна програма „Околна среда“ и 
за културно-историческия туризъм (Антична крепост – Монтана) и маркетинг на дестинациите 
(„Уикенд Северозапад“) по Оперативна програма „Регионално развитие“  
2 проекта са на РИОСВ – за устойчово развитие на резерватите „Чупрене“, „Горна кория“ и 
„Ибиша“ и за разработване на план за защитена зона Берковица по Оперативна програма 
„Околна среда“  
Тези данни отчете Областен информационен център – Монтана (ОИЦ-Монтана) и представи 
плановете си за 2013 г. пред журналисти, местни координатори по оперативните програми и 
партньори.  
Статистиката сочи, че през 2012 г. експертите в центъра са организирали 26 информационни 
срещи, 6 работни срещи с медиите, информационна среща с ученици от 11 и 12 клас, 
съвместно с Европа директно – Враца, както и са участвали във форуми и събития на Областна 
администрация – Монтана и Регионална библиотека „Гео Милев“ – гр. Монтана, на които са 
представили дейностите и услугите на центъра.  
510 експерта от областна и общинска администрация, фирми, бенефициенти, училища, 
читалища, неправителствени организации и представители на широката общественост са се 
запознали с Кохезионната политика на Европейския съюз, Структурните и Кохезионния фонд, 
седемте оперативни програми в България, както и с възможностите за разработване на 
проекти.  
Индивидуалните въпроси, зададени към експертите в офиса, по телефона или изпратени по 
електронната поща са 234. Посетителите имат възможност да използват „тъч скрийн“ 
устройство, снабдено с два сензорни екрана. Чрез него може да се правят допълнителни 
справки и да се търси информация за еврофондовете, оперативните програми и актуалните 
схеми.  
Експертите в центъра отчитат най-голям интерес към проекта за енергийно обновяване на 
българските домове, към програмите, които осигуряват заетост на безработни младежи, за 
възможностите за безвъзмездно финансиране чрез еврофондовете на бизнес идея в начален 
етап, за финансиране на екотуризъм и къщи за гости, към схемите „Безопасен труд“ и „Развитие 
на професионалното образование и обучение съвместно с работодателите“ по Оперативна 

http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html
http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html
http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html
http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html
http://www.economynews.bg/%E2%80%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%E2%80%9D-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-62-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-news39760.html
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програма „Развитие на човешките ресурси“ и схема „Енергийна ефективност и зелена 
икономика“ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, не са малко и въпросите 
затова какъв вид услуги, предлага ОИЦ-Монтана.  
През следващата година експертите ще продължат да предоставят информация за 
възможностите на оперативните програми, за процеса на планиране на новия програмен 
период 2014-2020, за мерките, които ще се финансират от новите оперативни програми, за 
успешно изпълнени проекти на областно ниво.  
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%E2%80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%E2%80%9D-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD-news39763.html  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Договарящият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ одобри за 
финансиране първо проектно предложение по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ на 
одобрения проект е 29 777,92 лв. Фирмата е от София и развива дейност в сектор 
„Професионални дейности и научни изследвания“. Това съобщи управляващият орган ОП 
"Развитие на конкурентноспособността на бъгарската икономика 2007-2013".  
 
Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договарящият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ одобри за 
финансиране първо проектно предложение по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ на 
одобрения проект е 29 777,92 лв. Фирмата е от София и развива дейност в сектор 
„Професионални дейности и научни изследвания“. Това съобщи управляващият орган ОП 
"Развитие на конкурентноспособността на бъгарската икономика 2007-2013". Програма 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” беше обявена на 28 юни 2012 г. Тя е съвместна 
инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка 
за възстановяване и развитие. Схемата насърчава устойчиви енергийни решения за малките и 
средните предприятия. Тя дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и въвеждане на мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт. 
Максималната безвъзмездна помощ, която може да бъде получена от бенефициент по 
програмата, е 2 млн. лева, а минимален праг няма. Помощта може да представлява до 50% от 
стойността на проекта.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%E2%80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%E2%80%9D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD-news39763.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%E2%80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%E2%80%9D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD-news39763.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%E2%80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%E2%80%9D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD-news39763.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%E2%80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%E2%80%9D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD-news39763.html
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: 
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/Bulgaria_EU/Pages/Evrofondove_ravnosmetka_171212.aspx  
Брой думи: 1002  
 
 
Резюме: България има устойчив темп на договаряне и разплащане на средствата от ЕС за 
периода 2007-2013 г. Това е основният извод в отчета на Комисията по усвояване на 
еврофондовете в НС към края 2012 г., посочи в интервю за Радио България досегашният й 
шеф – вече евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Моника Панайотова. По думите й положителната 
тенденция е резултат от взетите мерки за ефективно и в срок усвояване на средствата, за 
оптимизиране на процедури, електронно подаване и отчитане на проекти.  
 
Заглавие: Равносметка от усвояване на еврофондовете в България за 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна Обретенова  
Текст: България има устойчив темп на договаряне и разплащане на средствата от ЕС за 
периода 2007-2013 г. Това е основният извод в отчета на Комисията по усвояване на 
еврофондовете в НС към края 2012 г., посочи в интервю за Радио България досегашният й 
шеф – вече евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Моника Панайотова. По думите й положителната 
тенденция е резултат от взетите мерки за ефективно и в срок усвояване на средствата, за 
оптимизиране на процедури, електронно подаване и отчитане на проекти.  
Към декември 2012 г. договорените средства са над 97 на сто. Тоест, до края на 2013 г. ще 
постигнем целта сто процента. Важно е обаче, че 1/3 от договорените досега пари е точно през 
2012 г. Разплатените средства са 32 на сто, като през 2012 г. са разплатени 40 процента от 
всички разплатени досега общо над 5 млрд. лв. Акцентът по-нататък ще е върху ефекта от 
усвояването. Ако сме се научили сега да правим правилно нещата, в следващия програмен 
период ще можем да се фокусираме върху приоритети и проекти, които ще дадат добавена 
стойност и за гражданите, и за обществото, и за бизнессредата. Т.е., каква е директната полза 
за хората, колко хора са обхванали отделните оперативни програми, колко километра пътища 
са построени, как е оптимизиран срокът, за да свършиш дадена работа. За да живееш в по-
чиста среда, да имаш много по-зелени площи и по-обучени кадри, много по-развити 
технологично малки и средни фирми с помощта на европарите. За целта заложихме и т.нар. 
модел НИЕ (нужди, инвестиции и ефект от тях).  
Панайотова посочи, че добри примери има по всички оперативни програми. Например, по 
„Транспорт” столичното метро е фаворит и по договаряне, и по разплащане за 2012 г. То се 
ползва от над 300 хил. граждани ежедневно, осигурява връзка с други видове транспорт и 
намалява времето им за път, нивата на шум и замърсяване на околната среда, облекчава 
трафика. По „Регионално развитие” са реновирани 173 училища с 34 хил. ученици, а над 1 млн. 
души ползват обновена градска среда – озеленени площи, детски площадки, пешеходни зони, 
велоалеи, тротоари. С 3,4 процента се е повишил пък производственият капацитет на фирмите 
по ОП „Конкурентноспособност”. По „Развитие на човешките ресурси” само в 2012 г. са 
създадени над 9700 нови работни места. А общо над 68 хил. безработни са преквалифицирани 
от началото на програмата. От тях 51 хил. след това са били включени и в програмите за 
заетост. ОП „Административен капацитет” е преизпълнила два пъти целта си и вече има 2100 
електронни услуги за граждани и бизнес.  
Освен статистика и темпове на усвояване на европарите, анализът сочи също материалния и 
нематериалния им ефект върху всички бенефициенти в страната, поясни Панайотова. 
Шестдесет на сто от всички публични и инвестиционни разходи са от еврофондове с цел 
създаване на растеж и заетост. Реалният ефект от тях за 2007-2013 г. ще се види едва в 2015 
г., с изпълнението на всички договорени проекти. Резултатите сега са по-скоро тенденции, но 
са важни за правилното програмиране на периода 2014-2020 г. Анализът се базира и на анкета 
сред хората и бизнеса в страната, допълни още тя.  
Всички респонденти отбелязват, че свързват членството на България в ЕС най-вече с 
усвояване на европарите и свободното движение на територията на ЕС. Има много успешни 
проекти в много селища, но има и какво още да се подобри. Това е много важно за т. нар. 
интегрирани териториални инвестиции на регионален принцип. Интересна тенденция е, че в 
градовете с най-нисък процент на БВП на глава от населението – Ловеч, Перник, Враца, идват 
най-много свежи европари. В по-големи градове като София ефектът на европарите върху БВП 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/Bulgaria_EU/Pages/Evrofondove_ravnosmetka_171212.aspx
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на глава от населението не е така висок, защото там има много съпътстващи инвестиции, а и 
броят на жителите им е голям. Основен проблем и тенденция е демографската криза заради 
застаряването на населението, също миграцията села-градове и оттам – обезлюдяването им. 
Това трябва да се има предвид при планиране на следващия период, за да не се създават 
„бели петна” и някои селища да останат без финансиране от ЕС, в това число тези със 
специфични природни дадености в планински райони, райони с риск за маргинализация и 
социално изключване. Важен извод е, че парите трябва да се инвестират там, където частният 
бизнес интерес не е голям или инвестицията е прекалено обемна и не е по силите на този 
бизнес. За да могат частните инвестиции да увеличат допълнително ефекта от европарите. 
Трябва да се изграждат големи инфраструктурни проекти, за да се развие инвестиционна 
среда. Мултиплициращият ефект е другият важен фокус. Защото при инвестирано 1,00 евро 
ефектът средно за ЕС е 1,21 евро.  
Къде е България спрямо другите страни в ЕС?  
По принцип положението е различно, защото всяка страна има различни оперативни програми 
и модели за управление на евросредствата – поясни Панайотова. – Важното е да постигнем 
зададения модел и да ускорим темпа на договарянето им. В някои програми се наблюдава дори 
наддоговаряне, за да не се загубят европари, например „Околна среда”. Освен това, досега 
Националната стратегическа референтна рамка слагаше прекалено високи цели и не отчиташе 
догонващия ефект на българската икономика спрямо средноевропейската. Нормално е да не 
може да се отчете икономическата ситуация, развила се в Европа заради кризата, но прекалено 
високите цели обезсмислят реализацията им. Затова в новата рамка, т.нар. Договор за 
партньорство, трябва да има постижими цели, отговарящи на моментното развитие на 
икономиката ни, за да мотивират добре управляващите органи. Според мен успехът ни е в 
изградените стабилни системи за управление и контрол на евросредствата. Затова заедно с 
Швеция, Дания и Финландия, България е сред четирите страни в ЕС без нито една спряна 
програма досега.  
Моника Панайотова е убедена, че Бюджет 2013 г. гарантира успешно, и то ускорено 
приключване на европроектите. Тя посочи, че при вноска от 908 млн. лв. в бюджета на ЕС, 
България очаква да получи над 3,2 млрд. лв. от еврофондовете, т.е. три пъти повече. А с 
националното съфинансиране по седемте програми в размер на 666 млн. лв., сумата става 3,8 
млрд. лв. Освен това, по Програмата за развитие на селските райони и рибарството ще се 
усвоят още над 4 млрд. лв. догодина и за целта в Бюджет 2013 г. са заложени още 894 млн. лв. 
национално съфинансиране.  
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/purviqt-zelen-proekt-odobren-723789.html  
Брой думи: 22  
 
 
Резюме: Договарящият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри за финансиране първо 
проектно предложение по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" на стойност 
29 млн. лв.  
 
Заглавие: Първият „зелен” проект одобрен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договарящият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри за финансиране първо 
проектно предложение по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" на стойност 
29 млн. лв.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/purviqt-zelen-proekt-odobren-723789.html
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57236  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Предвиждат се промени в схемата, новите условия ще бъдат публикувани през 
януари 2013 г  
Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 прекратява процедурата за подбор на проекти по схема 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Заповедта влиза в сила от 28 декември 
2012 г. Всички проектни предложения, подадени до тази дата, включително, ще бъдат 
разгледани и оценени.  
 
Заглавие: Прекратява се приемът за „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предвиждат се промени в схемата, новите условия ще бъдат публикувани през януари 
2013 г  
Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 прекратява процедурата за подбор на проекти по схема 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Заповедта влиза в сила от 28 декември 
2012 г. Всички проектни предложения, подадени до тази дата, включително, ще бъдат 
разгледани и оценени.  
Като аргумент за репението от Управляващия орган на програмата посочват необходимост от 
промяна на Насоките за кандидатстване с цел подобряване на условията.  
Предвижда се през първото тримесечие на следващата година процедурата за подкрепа 
развитието на клъстерите в България да бъде повторно отворена с краен срок за 
кандидатстване не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.  
Подготвяните промени засягат основно допустимия минимален брой членове на клъстера по 
Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията за кандидатстване по Компонент 2.  
Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ 
през януари 2013 г.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57236
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Дата: 17.12.2012  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: Прекратява се процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите 
в България” - 15/12/2012  
 
Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 взе решение № РД-16-  
1751/12.12.2012 г. за прекратяване на открита процедура за подбор на проекти, покриващи 
определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. 
Прекратяването е в изпълнение на решение от единадесетото заседание на Комитета за 
наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“. Всички проектни предложения, подадени до 
28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прекратява се процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България” - 15/12/2012  
 
Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 взе решение № РД-16-1751/12.12.2012 г. за прекратяване 
на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, 
без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Прекратяването е в изпълнение на 
решение от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност“. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. 
включително, ще бъдат разгледани и оценени.  
 
След направен анализ от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на 
подадените проектни предложения по процедурата беше отчетена необходимостта от промяна 
на Насоките за кандидатстване с цел подобряване на условията. Предвижда се през първото 
тримесечие на следващата година процедурата за подкрепа развитието на клъстерите в 
България да бъде повторно отворена с краен срок за кандидатстване не по-кратък от 60 дни от 
датата на обявяване на процедурата. Подготвяните промени засягат основно допустимия 
минимален брой членове на клъстера по Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията 
за кандидатстване по Компонент 2. Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет 
страницата на ОП „Конкурентоспособност“ през януари 2013 г.  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=652  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  

 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts

