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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
21.12.2012 г.  

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 
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 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 20.12.2012  

Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  

Продължителност в мин.: 7  
Брой думи: 1111  
 

 
Резюме: Тема: Пари за бизнес  
Гост: Грета Добрева, зам.-главен директор на ОП Конкурентоспособност  

 
Водещ: Грета Добрева търпеливо изчака, зам.-главен директор на Програма 
„Конкурентоспособност”, с една тема, която на пръв поглед звучи далечна за голяма част от 

зрителите. Но за всеки, който прави бизнес и иска продукцията да е по-евтина, с по-малки 
разходи в тези времена на криза, е полезно да знае как да стигне до едни пари, които да му 
помогнат да си осъвремени техниката, да си намали разходите и продукцията му накрая да е 

наистина по-способна от гледна точка на конкуренцията. Добре дошли.  
Грета Добрева: Добър ден на вас и на вашите зрители.  
Водещ: Останаха ли пари от тази програма, има ли в момента възможност още хора да 

кандидатстват и да си сменят, да речем оборудването или вече се мисли за следващ 
програмен период, както го наричат чиновниците и в Брюксел, и нашите?  
Грета Добрева: Да използвам и вашите думи, има още останали пари, които все още 

предприятията ползват. Същевременно, мислим и за новия програмен период. Програмата е на 
обща стойност 2,273 млрд. лв., като в момента около 90% от тази сума вече е в процес на 
изпълнение. Това, което предстои и което все още могат, е отворено за предприятията, това е 

процедурата, която е свързана с Енергийна ефективност и зелена икономика. Там имаме 150 
млн. евро.  
 

Текст: Тема: Пари за бизнес  
Гост: Грета Добрева, зам.-главен директор на ОП Конкурентоспособност  
Водещ: Грета Добрева търпеливо изчака, зам.-главен директор на Програма 

„Конкурентоспособност”, с една тема, която на пръв поглед звучи далечна за голяма част от 
зрителите. Но за всеки, който прави бизнес и иска продукцията да е по-евтина, с по-малки 
разходи в тези времена на криза, е полезно да знае как да стигне до едни пари, които да му 

помогнат да си осъвремени техниката, да си намали разходите и продукцията му накрая да е 
наистина по-способна от гледна точка на конкуренцията. Добре дошли.  
Грета Добрева: Добър ден на вас и на вашите зрители.  

Водещ: Останаха ли пари от тази програма, има ли в момента възможност още хора да 
кандидатстват и да си сменят, да речем оборудването или вече се мисли за следващ 
програмен период, както го наричат чиновниците и в Брюксел, и нашите?  

Грета Добрева: Да използвам и вашите думи, има още останали пари, които все още 
предприятията ползват. Същевременно, мислим и за новия програмен период. Програмата е 
на обща стойност 2,273 млрд. лв., като в момента около 90% от тази сума вече е в процес на 

изпълнение. Това, което предстои и което все още могат, е отворено за предприятията, това е 
процедурата, която е свързана с Енергийна ефективност и зелена икономика. Там имаме 150 
млн. евро.  

Водещ: Които могат да бъдат получени?  
Грета Добрева: Които могат да бъдат получени. Срокът за кандидатстване е краят на октомври 
2013 г.  

Водещ: Тоест за какво? Имам някаква идея, свързана с производство на...  
Грета Добрева: Всякакъв вид производство, освен това, което е ограничено. Но не искам в 
момента да изпадам в подробности. Тоест един кандидат иска да си купи машина, с която да 

намали ...  
Водещ: Сметките за ток, потреблението.  
Грета Добрева: Конкретно тази процедура е насочена към това.  

Водещ: И какво имаш право да получиш – пълната сума или 50%, а другите трябва да си ги 
осигуриш сам? Каква е по принцип...  
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Грета Добрева: Значи, конкретно за тази процедура, за която говорим максималната стойност 

е 2 млн. лв., като сума, която може да бъде получена. И в зависимост от категорията 
предприятие, тоест дали е микро, малко или средно стойността, която трябва да може да се 
съфинансира е от 30 до 50%.  

Водещ: В полза, примерно ако е малко предприятие, което едва свързва двата края, много 
разход за ток има, колко от покупката на нещо по-малко енергоемко ще бъде поето?  
Грета Добрева: 70%.  

Водещ: 70%. Тоест в полза е на по-малкия бизнес в случая?  
Грета Добрева: Да.  
Водещ: Колко бенефициенти, всъщност колко фирми са се възползвали до момента?  

Грета Добрева: Значи, от началото на програмата са кандидатствали над 6 500 предприятия 
– микро, малки, средни и част от тях големи предприятия. Имаме сключени договори с над 2 
200 кандидата и 750 успешни приключили проекта. От тези 750 над 304 са чисти инвестиции. 

Същевременно, извинявайте, че ви прекъсвам, имаме над 1 600 разкрити работни места, 
въпреки че акцентът не е на програмата това. Но това е допълнителен ефект от парите, които 
се дават по тази програма.  

Водещ: Следи ли се впоследствие, когато се направи някаква такава инвестиция, какво става с 
фирмата? Дали просто не купува някакви неща, опитва се нещо да направи и пак стига до 
фалит в тези трудни времена, или действително се проследява за по-дълъг период от време 

какво следва от наливането на тези пари?  
Грета Добрева: Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, която е 
управляващ орган на оперативните програма извършва проверка в рамките на три или пет 

години, в зависимост от категорията предприятие след приключване на проекта дали тази 
инвестиция е запазила, не е променила собствеността...  
Водещ: Дали е имало смисъл и дали не е имало някоя шашма, която да е само за използване 

на ...  
Грета Добрева: Имайте предвид, че ние непрекъснато сме в контакт с бенефициентите и се 
опитваме да им обясним какви биха били последиците от непродължаване на тази инвестиция 

или от неправомерни действия от тяхна страна.  
Водещ: Следващият период, в който отново едни милиарди ще бъдат поставени като 
възможност за усвояване – кога, кой, как, къде ще може да кандидатства?  

Грета Добрева: Все още е рано да говорим за кой, кога и къде ще може да кандидатства. Това, 
което знаем към момента общата рамка е, че със следващия програмен период, който обхваща 
годините 2014 – 2020 отново акцентът ще бъде поставен на технологично развитие и иновации, 

ще има акцент и върху конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, ще има 
акцент, който е много актуален върху зелената енергия и енергийната ефективност, върху 
популяризирането на българската икономика на нови пазари.  

Водещ: А сега от тези пари, ако се върнем сега, в този период неусвоени и върнати пари 
твърдите, че няма да има и разчитате тези остатъци да бъдат усвоени, които има сега – 150 
млн.?  

Грета Добрева: За 2012 г. реално нямаме никакъв проблем с усвояването и с разплащането. 
Това, което е предизвикателство за управляващия орган за следващата година – 2013 г., това 
са 583 млн. лв.  

Водещ: За какво?  
Грета Добрева: Които ще бъдат насочени към инструменти за финансов инженеринг.  
Водещ: По-простичко казано, какво означава това? Може ли с пример?  

Грета Добрева: С пример, това означава примерно гаранции, които едно малко и средно 
предприятие ще получи от банката, за да реализира своя инвестиционен проект.  
Водещ: Тоест има идея да произвежда да речем някакъв продукт.  

Грета Добрева: Да произвежда някакъв продукт, да си купи...  
Водещ: ... да си купи тостер. И какво, започва, има някакъв риск дали ще се реализира на 
пазара и има гаранция да поеме какво?  

Грета Добрева: Гаранция, която взема от банката, за да може да финансира този, 
закупуването на машината, с която ще произведе продукцията.  
Водещ: Съответното нещо. Може ли още някакъв пример от това, което е получило 

финансиране за конкурентоспособност да придобият по-плътна представа хората, които си 
мислят сега да опитат?  
Грета Добрева: Това, за което се сещам, имаме няколко успешни проекта в сладкарския 

бизнес. Няколко бенефициенти са закупили машини, с които въвеждат нова технология за 
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производство на бисквити и сладки изделия. И тази технология е нова и за европейския пазар, 

което прави техните изделия...  
Водещ: ... новите машини, или то и двете включва?  
Грета Добрева: Ами, те включват и двете. Значи, машината е самото оборудване, а 

технологията като поточна линия е начинът, по който, тоест количеството и вида суровина, 
които влагаш и съответно крайният продукт.  
Водещ: Добре. Мисля,че успяхме да онагледим онова, което сте свършили в момента и което 

предстои, остава като възможност и като пари. Има една приказка – каквото и да си говорят, 
става дума за пари. В случая няма нищо странно да е точно така. По тази програма целта е да 
се подпомогне бизнесът – малкият, средният и не само. Грета Добрева ни гостува. Благодаря 

ви.  
Грета Добрева: И аз ви благодаря.  
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Национални печатни медии  
 
 

Дата: 21.12.2012  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 7  

Брой думи: 427  
 
 

Резюме: ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение 
за финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия 
етап на инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 

предприятия"). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 
отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  

 
Заглавие: ПроКредит Банк подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд по 
ДЖЕРЕМИ 2  

Подзаглавие: Банката започва да отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес от началото 
на 2013 година  
Автор:  

Текст: ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение за 
финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап 
на инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 

предприятия"). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 
отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  

Споразумението бе подписано от г-н Ричард Пели, Главен изпълнителен директор на 
Европейския инвестиционен фонд, а от страна на ПроКредит Банк - от г-н Петър Славов, 
Председател на УС и Изпълнителен директор и г-жа Марияна Петкова, Член на УС и 

Изпълнителен директор.  
ПроКредит Банк се договори с фонда да получи средства по оперативната програма от 50 
млн. евро. Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне 

общо 100 млн. евро кредити, за да финансира дейността на основната си целева група - 
малките и средни предприятия.  
Тези 100 млн. евро, които ПроКредит Банк ще отпуска от януари 2013 г., са със значително 

облекчени условия за обезпечение и чувствително по-ниски лихви - два пъти пониски от 
стандартните за банката. Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% 
годишно до 6,25% в зависимост от сумата. Кредитите ще се отпускат както за оборотни, така и 

за инвестиционни цели. Фирмите ще могат да се възползват от подобрите условия под 
формата на кредити на вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида 
финансиране, срокът ще бъде от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 

месеца. ПроКредит Банк ще отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на 
документи и без годишна такса за управление на заема.  
"Това, че първи подписваме споразумението, отново показва високото доверие на Европейския 

инвестиционен фонд към нас, а и положителната му оценка за свършената от банката работа 
до момента. ПроКредит Банк е банката финансирала най-много фирми в България по линия на 
ДЖЕРЕМИ, като вече сме отпуснали повече от половината средства, договорени по 

гаранционното споразумение от м. юли м.г.", заяви г-н Петър Славов по повод подписването на 
новия договор.  
Новият финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ в България е с общ бюджет от 150 

млн. евро и на практика стартира със споразумението с ПроКредит Банк.  
ДЖЕРЕМИ е инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, част 
от която е и ЕИФ. Целта е използването на част от средствата по структурните фондове чрез 

т.нар. инструменти за финансов инженеринг. Така ресурсите се насочват през банкови и 
небанкови финансови посредници и се улеснява достъпът на малките и средни предприятия до 
финансирането.  
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Дата: 21.12.2012  

Източник: в. Политика  
Страница: 23,24  
Брой думи: 397  

 
 
Резюме: До април в икономическото министерство ще чакат компаниите, заинтересовани да 

проучват за газ и нефт блок "Терес1' в дълбоките води на Черно море да закупят конкурсна 
документация. До дни се очаква в официалния вестник на ЕС да бъдат публикувани 
конкурсните условия. След това фирмите ще имат 120 календарни дни за закупуване на 

конкурсните книжа. Това обясни икономическият министър Делян Добрев във вторник пред 
журналисти.  
 

Заглавие: До април чакаме оферти за блок "Терес" в Черно море  
Подзаглавие: Искаме поне €25 млн. вложения при проучването за газ и нефт  
Автор: Теодора ТОДОРОВА  

Текст: До април в икономическото министерство ще чакат компаниите, заинтересовани да 
проучват за газ и нефт блок "Терес" в дълбоките води на Черно море да закупят конкурсна 
документация. До дни се очаква в официалния вестник на ЕС да бъдат публикувани 

конкурсните условия. След това фирмите ще имат 120 календарни дни за закупуване на 
конкурсните книжа. Това обясни икономическият министър Делян Добрев във вторник пред 
журналисти.  

"Блок 1-22 Терес" се намира в изключителната икономическа зона на България в дълбоките 
води на Черно море. Той е с площ от 4032 кв. км. На север блок "Терес" е залепен до блок "Хан 
Аспарух". За него в края на август вече беше подписан договорът за проучване с консорциум 

начело с френската компания Total. На юг "Терес" граничи с териториалните води на Турция, в 
които неотдавна бяха открити големи количества нефт.  
Компанията, която ще спечели конкурса, ще получи разрешение за търсене и проучване за срок 

от 5 години с право на две продължения от по 2 г. В случай на търговско откритие на газ или 
нефт същата компания ще има право да вземе без конкурс концесията за добив.  
За петте години, през които спечелилият кандидат ще извършва проучванията, трябва да 

вложи в полевите дейности, включени в работната му програма, най-малко 25 млн. евро. За 
всяка година на търсене и проучване бъдещият титуляр ще трябва да плаща и по малко над 
161 хил. лв. за такса площ.  

Други изисквания към кандидата са свързани с дейностите по работната му програма. Тя 
трябва да включва най-малко 2D и 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел, с 
който да се очертаят перспективни точки за сондиране. Освен това трябва да бъде оценен 

петролният потенциал и да бъде прокаран поне един сондаж.  
Министър Делян Добрев съобщи още, че до няколко дни се очаква да бъде подписано и 
финансирането на газовата връзка между България и Сърбия. По програма 

"Конкурентоспособност" за нея се отпускат 48 млн. евро. Миналия петък премиерът Бойко 
Борисов и сръбският му колега Ивица Дачич подписаха в Брюксел меморандум за 
разбирателство по проекта за междусистемната връзка.  

Тя ще бъде с дължина 180 км и капацитет 1,8 млрд. куб. м годишно. Очакваната стойност на 
връзката е НЮ-120 млн. евро. Стартът на изграждането й се планира за юли 2014 г. Освен за 
газовата връзка до края на годината се очаква да бъде подписан и договорът но ОП 

"Конкурентоспособнст" за София тех парк. Финансирането по проекта е за 50 млн. евро.  
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Дата: 21.12.2012  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 11  
Брой думи: 426  

 
 
Резюме: ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение 

за финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия 
етап на инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия"). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 

отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси. Споразумението беше подписано от г-н Ричард Пели, главен 
изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, а от страна на ПроКредит Банк - 

от г-н Петър Славов, председател на УС и изпълнителен директор и г-жа Марияна Петкова, 
член на УС и изпълнителен директор. ПроКредит Банк се договори с фонда да получи средства 
по оперативната програма от 50 млн. евро. Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро 

собствен ресурс и ще отпусне общо 100 млн. евро кредити, за да финансира дейността на 
основната си целева група - малките и средни предприятия. Тези 100 млн. евро, които 
ПроКредит Банк ще отпуска от януари 2013 г., са със значително облекчени условия за 

обезпечение и чувствително по-ниски лихви - два пъти по-ниски от стандартните за банката. 
Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно  до 6,25% в 
зависимост от сумата. Кредитите ще се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни 

цели. Фирмите ще могат да се възползват от по-добрите условия под формата на кредити на 
вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът ще бъде 
от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк ще отпуска 

кредитите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за 
управление на заема. "Това, че първи подписваме споразумението, отново показва високото 
доверие на Европейския инвестиционен фонд към нас, а и положителната му оценка за 

свършената от банката работа до момента. ПроКредит Банк е банката финансирала най-много 
фирми в България по линия на ДЖЕРЕМИ, като вече сме отпуснали повече от половината 
средства, договорени по гаранционното споразумение от месец юли миналата година", заяви 

Петър Славов по повод подписването на новия договор.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк пуска нови евтини кредити за бизнеса  

Подзаглавие: Банката подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд по 
ДЖЕРЕМИ 2  
Автор:  

Текст: ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение за 
финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап 
на инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 

предприятия"). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 
отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси. Споразумението беше подписано от г-н Ричард Пели, главен 

изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, а от страна на ПроКредит Банк - 
от г-н Петър Славов, председател на УС и изпълнителен директор и г-жа Марияна Петкова, 
член на УС и изпълнителен директор. ПроКредит Банк се договори с фонда да получи средства 

по оперативната програма от 50 млн. евро. Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро 
собствен ресурс и ще отпусне общо 100 млн. евро кредити, за да финансира дейността на 
основната си целева група - малките и средни предприятия. Тези 100 млн. евро, които 

ПроКредит Банк ще отпуска от януари 2013 г., са със значително облекчени условия за 
обезпечение и чувствително по-ниски лихви - два пъти по-ниски от стандартните за банката. 
Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в 

зависимост от сумата. Кредитите ще се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни 
цели. Фирмите ще могат да се възползват от по-добрите условия под формата на кредити на 
вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът ще бъде 

от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк ще отпуска 
кредитите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за 
управление на заема. "Това, че първи подписваме споразумението, отново показва високото 

доверие на Европейския инвестиционен фонд към нас, а и положителната му оценка за 
свършената от банката работа до момента. ПроКредит Банк е банката финансирала най-много 
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фирми в България по линия на ДЖЕРЕМИ, като вече сме отпуснали повече от половината 

средства, договорени по гаранционното споразумение от месец юли миналата година", заяви 
Петър Славов по повод подписването на новия договор.  
Новият финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ в България е с общ бюджет от 150 

млн. евро и на практика стартира със споразумението с ПроКредит Банк. ДЖЕРЕМИ е 
инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, част от която е и 
ЕИФ. Целта е използването на част от средствата по структурните фондове чрез т.нар. 

инструменти за финансов инженеринг. Така ресурсите се насочват през банкови и небанкови 
финансови посредници и се улеснява достъпът на малките и средни предприятия до 
финансирането.  
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Дата: 21.12.2012  

Източник: в. Репортер  
Страница: 9  
Брой думи: 156  

 
 
Резюме: Догодина няма да има нови работни места, както и увеличение на инвестициите 

Икономическият растеж със сигурност ще е под 2%, което означава стагнация. Ако погледнем 
данните назад във времето, ще видим, че трудно се създават работни места в икономиката, 
когато растежът е под 2 на сто. Така че през 2013 г. едва ли можем да очакваме някакъв ръст 

на заетостта. В условията на криза и липсата на работни места пазарът на труда е най-важен и 
тази реформа трябва да се направи догодина. Другите реформи, като здравеопазване и 
образование са структурни и важни, но са по-дългосрочни.  

 
Заглавие: Петър Ганев, икономист в "Институт за пазарна икономика": Безработицата 
остава проблем №1  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Догодина няма да има нови работни места, както и увеличение на инвестициите 

Икономическият растеж със сигурност ще е под 2%, което означава стагнация. Ако погледнем 
данните назад във времето, ще видим, че трудно се създават работни места в икономиката, 
когато растежът е под 2 на сто. Така че през 2013 г. едва ли можем да очакваме някакъв ръст 

на заетостта. В условията на криза и липсата на работни места пазарът на труда е най-важен и 
тази реформа трябва да се направи догодина. Другите реформи, като здравеопазване и 
образование са структурни и важни, но са по-дългосрочни.  

Най-големият икономически риск догодина може да е в неизпълнението на бюджета, но ако там 
няма проблем, проблемът ще е в нещата, които не се случват-липса на реформи, на растеж и 
работни места.  

Много вероятно е да има понижение на лихвите по кредитите за бизнеса. Новите програми за 
европейски средства като Jeremie например, които стартират също ще допринесат за 
понижението на лихвите. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 19.12.2012  
Източник: Троянски глас  

Страница: 1,2  
Брой думи: 577  
 

 
Резюме: Голяма част от публичните проекти няма да се явяват на конкурс, а ще получават 
автоматично финансиране  

 
Заглавие: Правим интегриран план за градско развитие  
Подзаглавие: Троян ще получи сериозно финансиране по ОПРР през следващия програмен 

период, което няма да ощети селата по отношение на Програмата за развитие на селските 
райони  
Автор: Румяна МОКАНОВА  

Текст: Голяма част от публичните проекти няма да се явяват на конкурс, а ще получават 
автоматично финансиране  
Троян със сигурност влиза в схемата на градовете, които ще правят интегрирани планове за 

градско развитие. Добрата новина съобщи кметът Донка Михайлова на редовно заседание на 
Консултативния съвет за икономическо развитие, което се проведе на 11 декември в салона на 
Общината.  

Включването на нашия град в споменатата схема е ключово за развитието му през следващия 
програмен период (2014 -2020), защото ще бъде един от целевите градове, които ще получават 
финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" (новото име на настоящата ОП 

"Регионално развитие"). Те ще усвоят 62% от средствата по програмата, т.е. това ще са 
българските градове, които ще се радват на сериозно финансиране през годините до 2020.  
Нашият град ще бъде целеви по първа приоритетна ос - "Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", което по никакъв начин няма да ощети селата ни. И точно тук е другият важен 
момент, защото за разлика от сегашния програмен период, населените места в община Троян 
ще бъдат пълноценни бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони.  

До края на тази година се очаква Общината да подпише договор, след което ще започне и 
подготовката на интегрирания план за градско развитие. Финансирането, което ще получи 
Троян, за да започне работата по плана е между 200 000 и 300 000 лева.  

Същностната част на интегрирания план за градско развитие е списъкът с проекти, които ще се 
реализират през следващия програмен период. Важното тук е, че много от тези проекти няма 
да минават през конкурс. Те ще получат автоматично финансиране от европейските фондове. 

Основната част от проектите ще бъдат финансирани по ОП "Региони в растеж" (ОПРР), но ще 
могат да се получават средства и по ОП "Околна среда" (ОПОС) и ОП "Развитие на човешките 
ресурси" (ОПРЧР). Кметът даде и пример: "Ако решим, че ще изграждаме един социален 

комплекс, инфраструктурата ще се поеме от ОПРР, а т.нар. "меки мерки" - развитието на 
социалните услуги, от ОПРЧР".  
Проектите на местния бизнес също ще могат да намерят място в интегрирания план за градско 

развитие, но засега не е ясно дали и те, подобно на публичните, ще получават автоматично 
финансиране от ОП "Конкурентоспособност". Спор по това се води между Министерството на 
регионалното развитие и Министерството на икономиката, което настоява проектите, търсещи 

европейско финансиране за бизнеса, да минават през конкурс. Така, според това ведомство, 
което вероятно ще надделее в спора, ще бъде спазено изискването за свободна конкуренция - 
нещо, което е характерно за бизнеса.  

Единственият минус в цялата тази отлична перспектива е, че в рамките на интегрираните 
планове няма да бъдат финансирани подробни устройствени планове (ПУП) и работни проекти, 
което означава, че в следващия бюджет трябва да бъде отделен сериозен ресурс за 

проектиране иначе в началото на 2014 г. Общината няма да има готовност да търси средства. 
Но това едва ли ще се случи, като се знае колко сериозни усилия положи администрацията, за 
да промени статута на Троян по отношение на интегрираните планове. Припомняме, че в тази  

схема влизат: столицата (грпд от първо ниво), 6-те големи града в страната (второ ниво), 
областните центрове (трето ниво) и четвърто ниво - градове, които според Националната 
концепция за пространствено развитие, са определени като малки градове с микрорегионално 

значение. Те са 90 на брой и от тях са отделени 13, които са градове четвърто ниво+. Иначе 
казано, те са определени като градове с възможности и потенциал за развитие през следващия 



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

2
/2

1
/2

0
1
2
 

програмен период. Троян е сред тези градове наред със Севлиево, Самоков, Сандански, Гоце 

Делчев и други.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Резюме: Владимир Тошев, депутат от Парламентарната група на ГЕРБ, заместник -
председател на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
средства, в интервю за предаването на Радио „Фокус” „Това е България”  

 
Заглавие: Владимир Тошев: През 2013г. ще наддоговорираме средствата, отпуснати от 
ЕС за този планов период  

Подзаглавие:  
Автор: Маргарита КОЛЕВА  
Текст: Владимир Тошев, депутат от Парламентарната група на ГЕРБ, заместник -председател 

на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските средства, в 
интервю за предаването на Радио „Фокус” „Това е България”  
Водещ: Темата за усвояването и управлението на европейските средства ще коментираме с 

депутата от ГЕРБ Владимир Тошев, зам.- председател на Парламентарната комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските средства. Г-н Тошев, вашата парламентарна 
комисия вече обсъди направеното в сферата на управлението на средствата от Европейския 

съюз (ЕС) в България през 2012-та година. Какво можем да отчетем като резултати, като 
тенденции?  
Владимир Тошев: Да, в комисията преди около 2-3 седмици приехме поредния годишен доклад 

за напредъка на България по усвояването на евросредствата. Добри неща отчетохме в 
доклада. Те са резултат, разбира се, от анализ на цифрите, които са ни подавани от 
различните министерства, управляващите, контролните органи по различните оперативни 

програми. С две думи – до момента в България сме договорирали по всичките оперативни 
програми, т.е. по всички начини, по които можем да взимаме евросредства – над 98 процента от 
средствата. По-радостното е, че над 32 процента от тях вече са разплатени. Понеже 

процентите не са много ясни на хората, които са по-далече от тази тематика, да кажа и 
абсолютните цифри. От общо 15 милиарда лева, които ние можем да усвояваме, над 11 
милиарда са договорирани, а са усвоени над 5 милиарда. И още едно сравнение да направя – 

когато стартирахме, в предприсъединителните програми, т.е. - преди 6 години, когато влязохме 
в ЕС, ние бяхме усвоили под 1 процент. Имаме значителен напредък. Имаме и доста неща, 
които трябва да преодоляваме занапред, но важното е, че догодина – 2013-та, ние ще 

договорираме, дори ще наддоговорираме всички средства, които са ни отпуснати за този 
планов период.  
Водещ: Можем ли да кажем до кои сектори достигат най-много средства от европейските 

фондове и в кои най-малко?  
Владимир Тошев: Отличник е транспортът, по обясними причини, защото там на практика най-
много средства се отделят за един проект. Това е напълно обяснимо, но е пък важно, че там 

успяхме да се преборим да тръгнат нещата много бързо. Хубаво е, че предприехме заедно с 
министерствата и управляващите органи в почти всички програми, на първо място в 
Оперативна програма (ОП) „Транспорт” и по ОП „Околна среда”, един принцип на 

наддоговаряне. Т.е. - ако имаме, примерно, 100 лева за 10 проекта, ние договаряме 12 проекта 
за 120 лева, съвсем простичко казано. Идеята е, ако някой от проектите, които са договорирани, 
се окаже не достатъчно издържан и не успее да бъде реализиран, да не загубим средства, а с 

тези пари, които остават, да се работи по следващ проект. Много добре вървят Оперативните 
програми „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”. Аз мога да кажа и 
няколко цифри, които са изключително важни, защото така, както говорим на едро, хората 

трудно разбират, че става въпрос точно за тях. При над 170 училища в България, ремонтирани 
с евросредства по ОП „Регионално развитие”, ние имаме на практика една осъвременена и 
модерна учебна база, която дава основание да търсим по-голям ефект от образованието. В 

социалната сфера – над 1.5 млн. граждани са се възползвали от реновираните тротоари, 
градинки, улици и т.н., включително - и културната инфраструктура. Специално по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” създадохме 9 700 работни места, обучени са над 68 000 

http://www.focus-news.net/?id=f23122
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безработни, като най-хубавото е, че имаме една устойчивост на използване на тези средства в 

социалната сфера и от тези почти 70 000 човека, над 50 000 са вече настанени трайно на 
работа. В никакъв случай не стига, но имаме заложено пълно усвояване на средствата и по ОП 
„Конкурентоспособност”, която беше една доста неатрактивна програма в началото, но 

когато ние поехме управлението, успяхме да убедим бизнеса в нейната полезност. Със сложни 
предоговаряния с нашите европейски партньори успяхме да постигнем и компромиса не само 
да ползваме тези средства за така наречените „Меки мерки” - обучения, семинари, срещи, 

обмяна на опит и така нататък, а да даваме една част от средствата и за трайни материални 
ресурси. Тоест - за даване на обучени работници на бизнеса, плюс обзавеждане, машини и така 
нататък - което им е необходимо.  

Водещ: Господин Тошев, кои са основните предизвикателства, които остават пред усвояването 
на европейските средства? От какво зависи да печелим повече проекти, да ги защитаваме и да 
усвояваме средствата по тях?  

Владимир Тошев: Все още нямаме достатъчно административен капацитет, юридически лица, в 
нисшите равнища - в по-малките предприятия и в по-малките общини. Големите общини, 
областните центове, вече създадоха свои звена, които добре работят, но в по-малките общини 

изпитват затруднение. Затова ние в комисията, много настойчиво работим с администрацията. 
С Министерския съвет и успяхме в една значителна степен да либерализираме 
документацията. Все пак, един проект, независимо на каква стойност е, изисква огромен обем 

от документи. Тук искам да кажа, че ние сме все още в недостатъчно изравнено положение с 
останалите европейски партньори. Не бих искал да политизирам темата, но знаете, че ние 
бяхме със спрени програми преди 4 години. Тук искам да похваля България, българите. Всеки 

българин трябва да се чувства горд - само 4 държави са без спряна Оперативна програма към 
момента. Това са Финландия, Швеция, Дания и България. Ние нямаме никакви сериозни 
пропуски, нямаме финансови корекции. Това означава намаляване на средства - да го кажа 

ясно. При допустимост на грешките 2 процента, България е доста под единия процент, това е 
радостно за нас. Проблемите остават в неуеднаквената документация по различните 
Оперативни програми, когато един бизнесмен в реалната индустрия, в селското стопанство, 

транспорта, или нещо друго, когато кандидатства по една Оперативна програма, попълва едни 
формуляри, когато участва по друга, попълва различни. С министър Дончев имаме уговорката, 
че трябва да се работи за формализиране на тази документация и нейното намаляване, но 

това е свързано не само с България, това е свързано и с доверието, което все повече и повече 
печелим с нашите европейски партньори.  
Водещ: Накрая на нашия разговор - какви ще са целите ви през 2013 година? Знаем, че това е 

важна година, защото тя е последна от настоящия програмен период 2007-2013.  
Владимир Тошев: Специално от комисията сега подготвяме годишната работна програма на 
Народното събрание. Това също е една новост, която въведохме преди 3 години, сега ще 

имаме четвъртата работна програма. Важното е, че ние се стиковахме напълно с 
изпълнителната власт. Те си работят в тяхната сфера по реалните проекти, ние работим по 
транспонирането на европейското законодателство и подкрепата на нашето за по-добро 

усвояване на евросредствата. Конкретно на вашия въпрос - два тежки момента имаме за 2013 
година. Приключването на периода 2007-2013 с максимален стремеж да договорираме изцяло 
евросредствата. Периодът свършва в края на 2013 година, обаче имаме право да усвояваме 

парите до 2015 година по проекти, които са сключени до 2013 година. И още по-важното е, че 
трябва да довършим пролетта разговорите в Европейския съюз. Имаме много добри позиции по 
новата финансова рамка на България. Основната ни борба там е да успеем да спасим 

средствата по кохезионната политика. Това е политиката, по която ние получаваме пари за 
изравняване стандарта ни с останалите западни държави. Все има още неясноти в това звено, 
защото хората, които дават парите, искат да помагат не само на по-изостаналите по обясними 

причини държави като нас, а и да се подпомагат тези, които са в дългова и финансова криза. 
Мисля, че с разумен компромис ще успеем да постигнем тези две цели и да реализираме 
добрата си позиция от стабилното финансово положение в България, реализирайки го за 

следващия програмен период - 2014-2020 година.  
Водещ: Аз ви благодаря много за времето, което отделихте за нашите слушатели и за 
информацията, която ни предоставихте, господин Тошев.  

Владимир Тошев: Аз бих искал да приключа с едно пожелание за Коледа, все пак наближават 
празниците. Нека да се веселим, нека да сме щастливи и най-важното – нека да сме единни и 
да сме заедно, защото имаме шансове! Можем и ако успеем да се обединим за важните неща, 

значими за сегашните и бъдещи поколения на България, ние ще успеем и ще настигнем 
другите по-бързо, отколкото очакваме.  
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Резюме: ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0078„Подобряване условията за безопасен труд в „Еко 

Проект“ ООДПроектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз  

 
Заглавие: Еко Проект ООД приключва годината със стартирал проект по схемата 
„Безопасен труд“  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0078„Подобряване условията за безопасен труд в „Еко 

Проект“ ООДПроектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз  

Еко Проект ООД приключва годината със стартирал проект по схемата „Безопасен труд“  
„Еко Проект“ ООД стартира своята дейност точно преди 8 години, на 20.12.2004г. Днес 
дружеството е един от основните производители на полиетиленови тръби и фитинги за влагане 

в инфраструктурното производство - водопренос, газопренос, напоителни системи, 
канализация, отводняване и дренаж, протенция на оптичен кабел. В годините на криза и 
фалити на фирми от строителния бранш, фирмата излиза на пазара с нови продукти и създава 

нови работни места.  
Интересът на „Еко Проект“ ООД към европейско финансиране датира още от началото на 
програмния период. Дружеството сключва своя първи договор за безвъзмездна финансова 

помощ през 2009г. по ОП „Развитие Конкурентоспособността на българската икономика“.  
Проект BG051РО001-2.3.02-0078 „Подобряване условията за безопасен труд в „Еко 
Проект“ООД“, съфинансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 

2013г. чрез Европейски Социален Фонд е първият спечелен европейски проект, насочен към 
човешкия фактор в производствения процес. Здравословната работна среда и превенцията на 
трудовия травматизъм ще доведат до подобряване организацията на трудовата дейност във 

фирмата като цяло и до придобиване на знания и умения за разпознаване и контрол на 
опасностите, свързани с работното място, от всеки работник, в частност. Проектът 
„Подобряване условията за безопасен труд в „Еко Проект“ООД“ стартира на 01.10.2012г. 

Неговата продължителност е 12 месеца. Към настоящия момент са проведени тръжните 
процедури за избор на изпълнители по основните дейности, подписани са 7 договора, 
преведени са авансовите плащания към фирмите.  

През месец декември „Цитолаб“ ЕООД- изпълнител на Анализ на състоянието и проектирането 
на организацията на трудовата дейност, започна първия етап от своята работа - изработването 
на методология и референтна рамка за критериите на анализа, който ще продължи 2 месеца. 

Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт „БГИК“ 
ООД е втора фирма, спечелила тръжна процедура за избор на изпълнител. Тя е за 
Разработване и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия 

на труд BS OHSAS 18001:2007. Нейната дейност стартирва през м.януари 2013г. с първия етап 
„Подготовка и планиране“. Отново през м.януари се очаква да започне и изграждането на 
Аспирационно - вентилационната система в производствения участък. Фирма - изпълнител е 

„ДНЛ-Електроникс“ ООД. „Бултекс 99“ ЕООД е доставчикът на лични предпазни средства. 
Защитните каски, обувки, работно облекло и аксесоари ще бъдат доставени отново в началото 
на следващата календарна година.  

По случай своя 8-ми рожден ден „Еко Проект“ ООД си подарява една успешно приключила 
трудова година, а след девет месеца, в края на септември 2013г. си пожелава да се поздрави и 
с успешно приключил проект по схемата „Безопасен труд“ по ОП РЧР и ЕСФ.  

Този документ е разработен във връзка с проект BG051PO001-2.3.02-0078 “Подобряване 
условията за безопасен труд в „Еко Проект“ ООД, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2007-2013, съфинансирана 

от Европейски Социален Фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
„Еко Проект“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12659515
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отразява официалното становище на Европейския съюз, ОП „Развитие на човешките 

ресурси“2007-2013 или Министерство на труда и социалната политика.  
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Дата: 20.12.2012  

Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news.php?id=12664240  
Брой думи: 439  

 
 
Резюме: Банката започва да отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес от началото на 

2013 година.  
ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение за 
финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап 

на инициативата ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 
отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-

ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд по 

ДЖЕРЕМИ 2  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Банката започва да отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес от началото на 2013 
година.  
ПроКредит Банк е първата финансова институция, която подписа ново споразумение за 

финансиране при облекчени условия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап 
на инициативата ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”). По линия на новото споразумение, от началото на 2013 г., банката ще започне 

отпускането на бизнес кредити не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
Споразумението бе подписано от г-н Ричард Пели, Главен изпълнителен директор на 

Европейския инвестиционен фонд, а от страна на ПроКредит Банк – от г-н Петър Славов, 
Председател на УС и Изпълнителен директор и г-жа Марияна Петкова, Член на УС и 
Изпълнителен директор.  

ПроКредит Банк се договори с фонда да получи средства по оперативната програма от 50 
млн. евро. Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне 
общо 100 млн. евро кредити, за да финансира дейността на основната си целева група - 

малките и средни предприятия.  
Тези 100 млн. евро, които ПроКредит Банк ще отпуска от януари 2013 г., са със значително 
облекчени условия за обезпечение и чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от 

стандартните за банката. Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% 
годишно до 6,25% в зависимост от сумата. Кредитите ще се отпускат както за оборотни, така и 
за инвестиционни цели. Фирмите ще могат да се възползват от по-добрите условия под 

формата на кредити на вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида 
финансиране, срокът ще бъде от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 
месеца. ПроКредит Банк ще отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на 

документи и без годишна такса за управление на заема.  
„Това, че първи подписваме споразумението, отново показва високото доверие на Европейския 
инвестиционен фонд към нас, а и положителната му оценка за свършената от банката работа 

до момента. ПроКредит Банк е банката финансирала най-много фирми в България по линия на 
ДЖЕРЕМИ, като вече сме отпуснали повече от половината средства, договорени по 
гаранционното споразумение от м. юли м.г.“, заяви г-н Петър Славов по повод подписването на 

новия договор.  
Новият финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ в България е с общ бюджет от 150 
млн. евро и на практика стартира със споразумението с ПроКредит Банк.  

ДЖЕРЕМИ е инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, част 
от която е и ЕИФ. Целта е използването на част от средствата по структурните фондове чрез 
т.нар. инструменти за финансов инженеринг. Така ресурсите се насочват през банкови и 

небанкови финансови посредници и се улеснява достъпът на малките и средни предприятия до 
финансирането.  
 

http://dnes.dir.bg/news.php?id=12664240
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Дата: 20.12.2012  

Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=366778  
Брой думи: 409  

 
 
Резюме: Пускат парите за сръбската газова връзка и за София тех парк  

До април в икономическото министерство ще чакат компаниите, заинтересовани да проучват за 
газ и нефт блок „Терес“ в дълбоките води на Черно море да закупят конкурсна документация. 
До дни се очаква в официалния вестник на ЕС да бъдат публикувани конкурсните  условия. 

След това фирмите ще имат 120 календарни дни за закупуване на конкурсните книжа. Това 
обясни икономическият министър Делян Добрев във вторник пред журналисти.  
 

Заглавие: До април чакаме оферти за блок „Терес” в Черно море  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Пускат парите за сръбската газова връзка и за София тех парк .  
До април в икономическото министерство ще чакат компаниите, заинтересовани да проучват за 
газ и нефт блок „Терес“ в дълбоките води на Черно море да закупят конкурсна документация. 

До дни се очаква в официалния вестник на ЕС да бъдат публикувани конкурсните условия. 
След това фирмите ще имат 120 календарни дни за закупуване на конкурсните книжа. Това 
обясни икономическият министър Делян Добрев във вторник пред журналисти.  

"Блок 1-22 Терес“ се намира в изключителната икономическа зона на България в дълбоките 
води на Черно море. Той е с площ от 4032 кв. км. На север блок „Терес“ е залепен до блок „Хан 
Аспарух“. За него в края на август вече беше подписан договорът за проучване с консорциум 

начело с френската компания Total. На юг „Терес“ граничи с териториалните води на Турция, в 
които неотдавна бяха открити големи количества нефт.  
Компанията, която ще спечели конкурса, ще получи разрешение за търсене и проучване за срок 

от 5 години с право на две продължения от по 2 г. В случай на търговско откритие на газ или 
нефт същата компания ще има право да вземе без конкурс концесията за добив.  
За петте години, през които спечелилият кандидат ще извършва проучванията, трябва да 

вложи в полевите дейности, включени в работната му програма, най-малко 25 млн. евро, научи 
„Монитор“. За всяка година на търсене и проучване бъдещият титуляр ще трябва да плаща и по 
малко над 161 хил. лв. за такса площ.  

Други изисквания към кандидата са свързани с дейностите по работната му програма. Тя 
трябва да включва най-малко 2D и 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел, с 
който да се очертаят перспективни точки за сондиране. Освен това трябва да бъде оценен 

петролният потенциал и да бъде прокаран поне един сондаж.  
Министър Делян Добрев съобщи още, че до няколко дни се очаква да бъде подписано и 
финансирането на газовата връзка между България и Сърбия. По програма 

„Конкурентоспособност“ за нея се отпускат 48 млн. евро.  
Миналия петък премиерът Бойко Борисов и сръбският му колега Ивица Дачич подписаха в 
Брюксел меморандум за разбирателство по проекта за междусистемната връзка. Тя ще бъде с 

дължина 180 км и капацитет 1,8 млрд. куб. м годишно. Очакваната стойност на връзката е 100-
120 млн. евро. Стартът на изграждането й се планира за юли 2014 г.  
Освен за газовата връзка до края на годината се очаква да бъде подписан и договорът по ОП 

„Конкурентоспособност“ за София тех парк. Финансирането по проекта е за 50 млн. евро.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=366778
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Дата: 20.12.2012  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57256  
Брой думи: 204  

 
 
Резюме: Разплатени са 5,1 млрд.лв., договорени - 98% от предвидените евросредства  

Тази година има и много сериозен ръст в договарянето на средствата. Те в момента са над 98 
процента, като една трета от договорените средства са се случили през тази година. 
Разплатените до този момент са 5,1 млрд. лева. Само за тази година плащанията надхвърлят 

като само за тази година плащанията по европейските фондове и програми надхвърлят 2,2 
млрд. лв. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев в 
интервю за БТА.  

 
Заглавие: Т.Дончев: Тази година има сериозен ръст в договарянето на средствата  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Разплатени са 5,1 млрд.лв., договорени - 98% от предвидените евросредства.  
Тази година има и много сериозен ръст в договарянето на средствата. Те в момента са над 98 

процента, като една трета от договорените средства са се случили през тази година. 
Разплатените до този момент са 5,1 млрд. лева. Само за тази година плащанията надх върлят 
като само за тази година плащанията по европейските фондове и програми надхвърлят 2,2 

млрд. лв. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев в 
интервю за БТА.  
Ако от 2007 г. до края на 2011 г. България е успяла да плати 2,9 млрд. лв., то плащанията до 

момента за годината, преди още тя да е приключила, са за над 2,2 млрд. лв., което означава, че 
това е сума, сравнима с предишните пет години и това не е финалът.  
Мминистър Томислав Дончев определи като "шампионски" показателите на ОП "Транспорт" - 

97,2 процента договорени и над 41 процента осъществени плащания. ОП 
"Конкурентоспособност" е с по-нисък темп на договаряне - малко над 76 процента, но пък с 43 
процента реализирани плащания.  

„Дай Боже, като министър трябва да приключа мандата си със 100 процента договорени 
средства и поне половината платени, а това е до средата на следващата година" пожела си 
Томислав Дончев.  

 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57256
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Дата: 20.12.2012  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431&ref=ts&fref=ts   
Брой думи: 886  

 
 
Резюме: ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН, КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И 

КАКВО ПРЕДСТОИ  
На 20 декември 2012 г. в залата на Областен информационен център – Смолян се проведе 
информационна среща за журналисти от местните медии. Целта на срещата бе да се отчете 

дейността на Центъра през изминалата година, както и да се представят набелязаните 
дейности за следващата 2013 година.  
 

Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН, КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И КАКВО 
ПРЕДСТОИ  
На 20 декември 2012 г. в залата на Областен информационен център – Смолян се проведе 

информационна среща за журналисти от местните медии. Целта на срещата бе да се отчете 
дейността на Центъра през изминалата година, както и да се представят набелязаните 
дейности за следващата 2013 година.  

В рамките на представянето Областен информационен център отчете проведени двайсет 
информационни събития в общините от област Смолян, разпределени тематично в два цикъла. 
Първият цикъл информационни срещи бе свързан с представяне на екипа на ОИЦ -Смолян, 

основните цели и дейности на центъра, както и актуалните схеми за финансиране на различни 
инициативи в рамките на Оперативните програми в България. Вторият цикъл информационни 
срещи бе с основна цел представяне и дискутиране на приоритетите за развитие на България и 

Европа през следващия програмен 2014-2020 период, както и провеждане на изнесени приемни 
в общините от областта. Общо във всички събития по общини са взели участие 338 
представители на различните групи от заинтересовани страни в област Смолян. По време на 

отчетния период ОИЦ – Смолян проведе и целева среща с представители на малкия и среден 
бизнес в област Смолян, на която беше дискутирана Европейската инициатива за подкрепа на 
предприятията в България – JEREMIE, както и възможностите за подкрепа за малкия и среден 

бизнес от страна на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, среща 
организирана в партньорство с Бюро по труда – Смолян и представители на местните клонове 
на банките, които обслужват гаранционния фонд по JEREMIE. В рамките на специално 

организиран семинар бяха обсъдени реализирани проекти от социалната сфера от страна на 
неправителствените организации, общини и регионални структури на министерствата в област 
Смолян. Основна цел на проведените срещи бе и подпомагане развитието на партньорствата 

между различните групи от организации и стимулиране обмена на добри идеи чрез повече 
неформални срещи и дискусии.  
Областен информационен център – Смолян взе и активно участие при реализирането на 

информационните кампании на Управляващите органи на Оперативните програми, в това 
число, кампанията по проект „Енергийно обновяване на Българските домове“ в рамките на 
Оперативна програма Регионално развитие, както и в популяризационните инициативи на ОП 

Развитие на човешките ресурси и ОП „Конкурентоспособност“. При реализацията на една от 
най – атрактивните инициативи, ОИЦ – Смолян събра точно 299 рисунки в конкурса „Как искам 
Европейския Съюз да промени моя град“, а Диаманди Хаджихристев от IV ОУ „Стою Шишков“- 

град Смолян и Йоанна Атанасова от СОУ „Христо Ботев“ – град Девин грабнаха призовите 
награди – Mp3 плеъри и възможността да участват в националния кръг на конкурса. В рамките 
на останалите инициативи ОИЦ – Смолян успешно представи дейността си в иницативата 

„Европа за нас“, проведена в София и събираща на едно място всички Оперативни програми в 
България, в рамките на информационна кампания „Икономическо възстановяване на България 
и Европа“ в Смолян, организирана и проведена от страна на информационния център „Европа 

Директно“ – Смолян, реализира успешни участия и представяне на актуални теми в Регионални 
съвети за развитие в Южен централен район на планиране, както и в Областни Съвети за 
развитие на Област Смолян, организира и проведе „Час по Европа“ в СОУ „Васил Дечев“ 

Чепеларе и в детската градина в с. Оряховец, община Баните. В допълнение представители на 
ОИЦ – Смолян представиха дейността на Мрежата от Областни информационни центрове в 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431&ref=ts&fref=ts
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страната на ИНФОРМ – инициатива, събираща експертите по информация и публичност в 

Европейските държави във Варшава, Полша, както и участва на същото събитие в Париж, 
Франция. ОИЦ – Смолян подкрепи организацията и провеждането на практическо обучение за 
работа с Информационната система за управление и наблюдение на единния информационен 

портал на структурните фондове на ЕС, проведено от страна на експерти от Министерски 
Съвет в Смолян. По време на отчетния период ОИЦ – Смолян проведе и четири 
информационни срещи за местните медии, в рамките на които се дискутираха различни 

актуални теми.  
За периода март – декември 2012 година, ОИЦ – Смолян отчита проведени 26 събития, 
присъствали, 436 човека, отразени 213 публикации в медиите. В същото време експертите в 

ОИЦ – Смолян са посрещнали 270 посетителя в Центъра, получили са 455 запитвания по 
различни теми и са отправили 520 отговора на място, по електронна поща или телефон и в 
социалните мрежи.  

През втората част от срещата ОИЦ – Смолян представи планираните дейности за 2013 година, 
така както са набелязани в Индикативния годишен работен план на Центъра. През следващата 
година е планирано провеждането на шест броя информационни срещи с представители на 

медиите, в рамките на които ще се дискутират актуалните възможности за финансиране, ще се 
проследи етапа на програмиране на следващия 2014-2020 програмен период, ще се обсъдят 
добрите практики при реализацията на проекти по Оперативните програми в Област Смолян, 

както и научените уроци от изминаващия вече 2007-2013 година програмен период. ОИЦ – 
Смолян ще провежда и информационни събития в общините от Областта, ще продължи 
успешната инициатива за реализация на изнесени приемни по места, ще събира отново на 

едно място представители на различните групи от заинтересовани страни за обсъждане на 
успешно реализираните инициативи и ще проведе редица специални събития, като конкурси, 
открити уроци, инициативи с деца, ученици и студенти, популяризиращи Европейската политика 

на сближаване, както и възможностите за подобряване на качеството на живот в Смолянска 
област, които Европейския съюз предоставя.  
Областен информационен център – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центъра 

за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 


