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Телевизии и радиостанции
Дата: 11.01.2013
Източник: Радио Фокус
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 14
Брой думи: 1850

Текст: Водещ: Намираме се във времето на предаването „Пари за вашия бизнес”, в което Ви
представяме възможностите и начините за кандидатстване по отворените схеми на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”,
както и успешните примери на бенефициенти, които вече са изпълнили или изпълняват схеми
по програмата. Днес ще говорим за новооткритата схема „Развитие на приложните
изследвания в изследователските организации в България”, която бе отворена на 20 декември
2012 г. Всичко за нея ще ни каже Ралица Куцарова, главен експерт в Главна дирекция
"Европейски фондове за конкурентоспособност".
В края на миналата година, на 20 декември по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” бе отворена за кандидатстване още
една схема. Нейното име е „Развитие на приложните изследвания в изследователските
организации в България”. Преди да Ви представим новата схема, припомням и другите
възможности за кандидатстване по Оперативната програма към настоящия момент. Това е
схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" и инициативата “Jeremie”. Миналата
седмица споменах, че срокът на програмния прозорец е към своя край, но все пак до края на
октомври имате възможност да кандидатствате по три схеми с различен краен срок.
Процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е постоянно отворена, като
крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври 2013 г. Тя цели
подобряването на ефективността и производителността на полезните за околната среда
технологии, използвани в малките и средни предприятия и намаляването на енергоемкостта и
неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за околната среда
енергоспестяващи производствени технологии. Другата отворена схема е инициативата
“Jeremie”, която е насочена към развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството
мв рамките на Европейския съюз с цел изпълнение на целите на Лисабонската стратегия и
предоставянето на по-големи ползи за малките и средни предприятия по структурните фондове
на Европейския съюз. А сега ще представим и третата възможност – схемата „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България”. Всичко за нея ще
научим в следващия разговор с Ралица Куцарова, главен експерт в Главна дирекция
"Европейски фондове за конкурентоспособност".
Репортер: Г-жо Куцарова, на 20 декември миналата година отворихте нова схема за
кандидатстване – "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България". Разкажете ни накратко за процедурата!
Ралица Куцарова: Точно така. Това е нова процедура по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Процедурата е насочена към, както и заглавието показва, към
подкрепа за изследователските организации в България. По-конкретно се предоставя
финансиране за закупуване на оборудване, което да бъде използвано за провеждане на
изследователска и развойна дейност, по-конкретно за провеждане на приложни изследвания,
както и закупуване на материали и консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация на
закупеното по проекта оборудване в рамките на проекта . Това са накратко дейностите по
процедурата. Бюджетът на процедурата е 10 млн. Евро или 19,5 млн., малко над 19,5 млн.
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Резюме: Водещ: Намираме се във времето на предаването „Пари за вашия бизнес”, в което Ви
представяме възможностите и начините за кандидатстване по отворените схеми на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, както и успешните
примери на бенефициенти, които вече са изпълнили или изпълняват схеми по програмата.
Днес ще говорим за новооткритата схема „Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България”, която бе отворена на 20 декември 2012 г. Всичко
за нея ще ни каже Ралица Куцарова, главен експерт в Главна дирекция "Европейски фондове
за конкурентоспособност".
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Лева, като част от средствата се осигуряват от Европейския съюз, Европейските фонд за
регионално развитие, а другата част, 15% от тези средства са национално съфинансиране от
националния бюджет.
Репортер: Г-жо Куцарова, като говорим за финансиране по схемата, има ли минимален праг и
максимален праг на парите, които ще бъдат отпускани на конкретен бенефициент?
Ралица Куцарова: Точно така. Поставили сме такива минимални и максимални прагове.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да се получи от
програмата по всеки отделен индивидуален проект, е 100 000 лева, а максималният размер на
помощта за отделния проект е 4 млн. Лева. Както виждате, това е един голям диапазон на
средствата, които се отпускат, така че всеки кандидат, спрямо възможностите да съфинансира
проекта и спрямо оборудването, което предвижда да купи, определя в тези граници как да...
какъв размер на помощта да избере за своя проект.
Репортер: В самото начало на определяне на схемата имате ли някакви прогнозни очаквания
колко бенефициенти евентуално ще могат да се възползват от тази схема?
Ралица Куцарова: Имайки предвид големия диапазон на допустимите средства, за които могат
да кандидатстват, както вече споменах – 100 000 – 4 млн. Лева, е трудно да прогнозираме
бенефициентите с какви проекти ще кандидатстват. Предвид факта, че схемата е за 10 млн.
Евро, в зависимост от това дали са на максималния праг, могат да бъдат финансирани
например пет проекта. Ако кандидатите изберат по-малка сума на проектите, с които да
кандидатстват, могат да бъдат финансирани доста повече проекти. Дори при стойност на
минимума на схемата, 100 000, може да бъдат финансирани, да кажем, 200 проекта. Така се
получава. Очакваме вероятно в диапазона 20 – 30 проекта да бъдат финансирани.
Репортер: какви са сроковете за подаване на документи за кандидатстване?
Ралица Куцарова: кандидатите могат да подават своите проектни предложения до 15 март,
тъй като това е схема с краен срок за кандидатстване. Кандидатите имат възможност да
кандидатстват, както чрез електронната система ..., по електронен път да подадат своите
проектни предложения, така и на ръка в деловодството на Министерството на икономиката.
Така че в зависимост от предпочитания от тях начин ... за кандидатстване и за пращане на
проекта по пощата в рамките на деня 15 март могат да подадат проекта в рамките на
деловодството на Министерството на икономиката на посочения адрес в документацията в
рамките на работния ден до 17:30 ч. Така че имат доста време кандидатите да подготвят своите
проектни предложения.
Репортер: Можем ли да кажем, че има някакви особености в документите за кандидатстване –
нещо, на което кандидат-бенефициентите трябва да обърнат специално внимание или
документи, които е необходимо те сами да подготвят, а не са по образец?
Ралица Куцарова: като цяло, предвид, че и дейностите, които се финансират по процедурата,
не са разнородни – както споменах, са два вида дейности – закупуване на оборудване и на
материали и консумативи – предвид това, не е сложна схемата и не считаме, че документите,
които изискваме да бъдат попълнени, биха затруднили точно кандидатите, към които е
насочена процедурата. Необходимо е да подготвят, както при всички схеми, формуляр за
кандидатстване, който да попълнят и придружителни документи към него, различни
декларации. И в зависимост от статута на конкретния кандидат, различни подкрепящи
документи – за създаването на кандидата, документи, с които посочват, че отговарят на
конкретните изисквания по схемата. Например, някои документи са приложими само за
конкретни кандидати, които трябва да бъдат представени. Тъй като има изискване висшите
училища да са единият от допустимите кандидати по схемата, да са получили последна оценка
при институционална акредитация в рамките от 6 до 10 точки, е необходимо кандидатите да
представят документ, който да валидира това условие за кандидатстване. Това е условие само
за тези кандидати. Съответно и документът се представя само от тези кандидати. Така че има
такива особености в набора от документи, които всеки кандидат трябва да представи, но всичко
това е описано в документацията по процедурата и всеки кандидат може да се запознае с
изискванията.
Репортер: Разбира се, дори на сайта на Министерството на икономиката и на Управляващия
орган също присъстват тези документи и всеки може да се запознае с тях.
Ралица Куцарова: Точно така.
Репортер: Г-жо Куцарова, Вие споменахте вече кои са едни от възможните бенефициенти и
допустими кандидати за кандидатстване. Това са висшите училища. Можем ли да дадем и
други примери?
Ралица Куцарова: Да. Други допустими кандидати са институти или академични
специализирани звена на Българската Академия на науките, както и експериментални
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лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от закона за администрацията,
както и юридически лица с нестопанска цел, които разходват имуществото си за развитието на
науката, техниката и технологиите, като юридическите лица трябва да бъдат създадени с
обществено полезна дейност. Трябва да притежават именно такава обществено полезна
дейност по документите си за създаване. По отношение на висшите училища, пак искам да се
върна към тях, е възможно те да кандидатстват с повече от един проект, тъй като допустими са
и факултетите към висшите училища и действащи към факултетите обслужващи звена, които
извършват изследователска дейност. И тъй като те нямат отделна правосубектност, се налага
да кандидатстват чрез висшите училища и така сме допуснали възможността едно висше
училище да подаде повече от едно проектно предложение.
Репортер: Разбира се, след подаването на документите всеки започва да се подготвя и за
изпълнението. В случай, че този проект бъде одобрен, какви ще бъдат сроковете за изпълнение
на дейностите по схемата, след като бъдат обявени всички допустими кандидати?
Ралица Куцарова: Да, след извършването на оценката и сключването на договорите с
одобрените кандидати кандидатите имат 18 месеца, в които да изпълнят своите проекти. Така
че надяваме се този срок при една добра организация да бъде достатъчен за кандидатите.
Репортер: Кажете ни какъв е съветът на експертите към кандидатите?
Ралица Куцарова: Необходимо е кандидатите да се запознаят детайлно с цялата
документация, да подготвят своето проектно предложение, като го разпишат ясно и добре
обосновано, да използват възможността за задаване на въпроси на официалния e-mail, който е
посочен в документацията за задаване на въпроси по тази процедура. Също така ги съветвам
да се възползват от възможността да участват в информационни дни, които предстои да бъдат
организирани по процедурата и като цяло, да следват указанията за попълване на отделните
точки от формуляра за кандидатстване, като представят конкретна и добре систематизирана
информация, най-общо казано. Освен това, тъй като са публикувани критериите за оценка на
проектите, кандидатите следва да се запознаят с тези критерии и така да разпишат своите
проектни предложения, така да подготвят формулярите си за кандидатстване, че да поставят
акцент върху тези аспекти, които имат по-голяма тежест в оценката на кандидатите.
Репортер: Вие споменахте вече, че ще има информационни дни и по тази схема. Има ли вече
предварителна информация кога можем да очакваме тези информационни дни или е в процес
на установяване още?
Ралица Куцарова: Предвиждаме да проведем информационните дни в рамките на втората
половина на месеца, като на интернет страницата до няколко дни ще бъдат публикувани,
интернет страницата на програмата, ще бъдат публикувани локациите и датите за провеждане
на процедурата. За момента мога да кажа, че предвиждаме три информационни дни – в София,
Пловдив и Варна, на които ще представим много подробна информация за процедурата, за
това как кандидатите да подготвят своите проектни предложения и кандидатите ще имат
възможност да задават своите въпроси, на които експертите от дирекцията ще могат да
отговорят на място.
Репортер: Нека накратко да повторим, че сроковете, в които може да се подават документи за
кандидатстване, е 15 март тази година.
Ралица Куцарова: Точно така, да.
Репортер: Чудесно! Ще предстоят информационни дни в края на месеца. Ще следим и ние
информацията. Г-жо Куцарова, много ви благодаря за отделеното време!
Ралица Куцарова: И аз благодаря! Лек ден!
Водещ: В края на днешното предаване искам да Ви припомня къде може да намерите още
информация
за
отворените
схеми
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика”. Това е сайтът на Управляващия орган
на Оперативната програма. Ако имате въпроси, можете да ги задавате по телефона, по email или лично в централния или регионалните сектори на Главна дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност" в София и другите големи градове – Пловдив, варна, Стара
Загора, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Враца. Точните адреси, както и
контактите можете да откриете също на сайта на Управляващия орган. Не ни остава нищо
друго, освен да се разделим за днес. Ще Ви припомня и контактите за връзка с радио „Фокус”.
Телефон: 0882 802 802 или e-mail: radiofocus@focus-news.net. На тях очакваме вашите идеи за
теми в предаването и въпросите, които искате да зададете чрез нас. Останете с радио „Фокус”
и новините на “Voice of America” в 10:30.
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Брой думи: 225
Резюме: "Алианц Банк България" подписа на 7 януари споразумение с Европейския
инвестиционен фонд (ЕИф) по новия етап на инициативата ДЖЕРЕМИ (съвместни европейски
ресурси за микро, малки и средни предприятия). Договорите подписаха Ричард Пели, главен
изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, а от страна на "Алианц банк
България" - Светослав Гаврийски, председател
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Заглавие: "Алианц Банк" подписа за 15 млн. евро по ДЖЕРЕМИ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Алианц Банк България" подписа на 7 януари споразумение с Европейския
инвестиционен фонд (ЕИф) по новия етап на инициативата ДЖЕРЕМИ (съвместни европейски
ресурси за микро, малки и средни предприятия). Договорите подписаха Ричард Пели, главен
изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, а от страна на "Алианц банк
България" - Светослав Гаврийски, председател
на УС и главен изпълнителен директор, и Дорчо Илчев, член на УС и изпълнителен директор.
"Алианц банк България" договори с ЕИФ отпускането на средства в размер на 15 млн. евро.
Банката ще добави допълнително 15 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне общо 30 млн.
евро кредити, за да финансира дейността на малките и средните предприятия, които
продължават да бъдат неин основен фокус.
Кредитите, които "Алианц банк България" започва да отпуска от началото на тази година, са с
облекчени условия за обезпечение и значително по-ниски лихви от стандартните за банката.
финансиране ще се предоставя както за оборотни, така и за инвестиционни цели под формата
на кредити с погасителни вноски, кредитни линии и др. В зависимост от вида финансиране
срокът ще бъде от една до 10 години.
фактът, че банката подписва споразумението с ЕИФ само два месеца след като получи целево
финансиране за МСП от Европейската инвестиционна банка, е знак за високото доверие и
продължаването на едно ползотворно сътрудничество, чрез което банката ще разполага с 60
млн. евро за финансиране на своите клиенти при облекчени условия.
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Дата: 12.01.2013
Източник: в. Банкер
Страница: 30
Брой думи: 318
Резюме: Проектът за изграждане на технологичен парк в столицата започна да се развива със
супер бързи темпове. По-малко от месец, след като бе решено "София тех парк" да получи
пари от програма "Конкурентоспособност", договорът за безвъзмездна финансова помощ от 50
млн. евро вече е факт. На 10 януари под него се подписаха главният директор на Главна
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителният
директор на дружествотоЕлица Панайотова. На събитието присъства и Реналдо Мандметс,
ръководител на Отдел "България" в Главна дирекция "Регионална и градска политика" в
Европейската комисия.
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Заглавие: Ново ускорение за "София тех парк"
Подзаглавие:
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ
Текст: Проектът за изграждане на технологичен парк в столицата започна да се развива със
супер бързи темпове. По-малко от месец, след като бе решено "София тех парк" да получи
пари от програма "Конкурентоспособност", договорът за безвъзмездна финансова помощ от
50 млн. евро вече е факт. На 10 януари под него се подписаха главният директор на Главна
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителният
директор на дружеството Елица Панайотова. На събитието присъства и Реналдо Мандметс,
ръководител на Отдел "България" в Главна дирекция "Регионална и градска политика" в
Европейската комисия.
Според плана близо 100 млн. лв. за "София тех парк" ще отидат точно за 17 дейности. Освен за
изготвянето на строителната документация, за проучванията, проектирането, както и за всички
строително-монтажни работи за изграждане на офиси, заседателни зали, лаборатории,
сервизни, обслужващи помещения и др. средствата ще се използват и за закупуване на
обзавеждане и оборудване. Също така с тях ще се придобиват и нематериални активи,
свързани с функционирането на научно-технологичния парк като софтуер и патенти.
Финансирането ще трябва да послужи и за разработване на нови или за подобряване на готови
проиновативни услуги, както и за правене на анализи, изследвания, оценки и бизнес планове.
Това обаче не е всичко. Предвидени са още консултантски и други специализирани услуги на
потенциални ползватели и партньори на технологичния парк, подпомагане на стартиращи
предприятия, обучения, бизнес и маркетингово консултиране, менторство и т.н. Наемането на
персонал за ИТ парка също ще става с част от европейските пари. Не са пропуснати и
промоционалните информационни и рекламни кампании в страната и в чужбина за бизнеса, за
научните и образователните среди и за широката общественост. Ще бъде създадени и
специална интернет страница на научно-технологичния парк.
Очаква се бъдещият технологичен парк в София, който ще се намира на бул. "Цариградско
шосе", на мястото на днешните военни поделения на 4-и километър, да заработи реално найкъсно през 2015 година. Общата площ на терена, върху който ще се помещават лабораториите
и офисите, е 270 декара.
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Дата: 12.01.2013
Източник: в. Капитал
Страница: 4
Брой думи: 72
Резюме: ■ Договор за финансиране на изграждането на "София тех парк" по програма
"Конкурентоспособност" бе подписан от представители на икономическото министерство и
изпълнителния директор на парка Елица Панайотова. Изграждането му ще струва 50 млн. евро,
от които 42.5 млн. евро са безвъзмездна помощ. Паркът ще се намира на 4-и километър, в част
от военния парцел между зала "Арена Армеец" и ИПК "Родина". Първият етап от
строителството ще завърши на 30 септември 2015 г.
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Заглавие: "София тех парк" получи европейско финансиране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ■ Договор за финансиране на изграждането на "София тех парк" по програма
"Конкурентоспособност" бе подписан от представители на икономическото министерство и
изпълнителния директор на парка Елица Панайотова. Изграждането му ще струва 50 млн. евро,
от които 42.5 млн. евро са безвъзмездна помощ. Паркът ще се намира на 4-и километър, в част
от военния парцел между зала "Арена Армеец" и ИПК "Родина". Първият етап от
строителството ще завърши на 30 септември 2015 г.
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Източник: в. Капитал
Страница: 18
Брой думи: 1234

Заглавие: Стероиди за знание
Подзаглавие: Новата оперативна програма за образование и наука може да е добра новина.
Зависи от управлението
Автор: Люба ЙОРДАНОВА, Огнян ГЕОРГИЕВ
Текст: Всички понякога имаме странни сънища, но ректорът на Софийския университет проф.
Иван Илчев явно има настойчиви такива.
"От една година я сънувам тази оперативна програма", призна той на среща с други ректори и
премиера Бойко Борисов, след като тази седмица правителството одобри създаването на
програма за наука и образование, която ще разпределя европейски пари за периода 2014 2020 г. Условно наречена ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП-НОИР), тя
трябва да съчетае в себе си онези пари, които досега бяха разпръснати в "Развитие на
човешките ресурси" и "Конкурентоспособност".
Илчев далеч няма да е единственият, чиито нощи ще са по-спокойни след това решение. За
научните среди създаването на ОПНОИР беше малък празник. Преподавателите и учените от
университетите и БАН залагат огромни надежди както на европейските средства за наука, така
и на по-стриктните правила, с които те ще се разпределят. За тях програмата идва като шанс
тази сфера най-после да се раздвижи, да излезе от кръга на неплатените сметки за парно,
липсата на консумативи за изследвания и напускащи България кадри.
Голям залък лапни...
Решението на правителството не беше особено очаквано. То дойде след силна мобилизация
на научната общност и битка до последно, преди планирането на
новия период да започне. За д-р Олег Йорданов, старши научен сътрудник в Института по
електроника на БАН, например промяната в мнението на премиера Бойко Борисов, който в
началото не беше убеден в ползата от подобна програма, "вероятно ще се помни като найприятната изненада за времето на неговото управление". Според Йорданов, за да има
положителен ефект, новата програма трябва да се използва основно за укрепване на старите и
създаване на нови научни и образователни институции. Той дава пример с Чехия, Унгария и
Румъния, които използват и европейски средства за построяването на три свръхмощни лазера,
всеки на стойност около 250 милиона евро. Когато влязат в действие през 2015 г., от тях ще се
очаква да дадат начало на нови технологии.
Макар и да не се говори за подобни проекти, възможностите по оперативната програма
наистина са много. Приоритетните й оси ще обхванат доста широк кръг от проблеми подобряване на инфраструктурата, развитие на научните изследвания, връзка на
образованието с пазара на труда, социално приобщаване и учене през целия живот. Един от
вече дефинираните проекти например е за центрове за върхови постижения, които да
концентрират качествен научен потенциал.
Според Елена Маринова, изпълнителен директор на софтуерната компания "Мусала софт", в
концепцията са застъпени всички аспекти, които са необходими за развитието на
образователната и научна общност, важно е обаче кои от направленията впоследствие ще
бъдат развити и доколко балансирано. Според нея има нужда от повече стимули за талантливи
деца и от насочване на учещите към сфери, които имат висок шанс за реализация.
Учените от работната група по създаване на оперативната програма, с които "Капитал"
разговаря, са единодушни, че обединяването на схемите за образование и наука в една
програма под шапката на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) е
било правилното решение. Доц. Антоний Гълъбов от Нов български университет обяснява, че
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Резюме: Всички понякога имаме странни сънища, но ректорът на Софийския университет
проф. Иван Илчев явно има настойчиви такива.
"От една година я сънувам тази оперативна програма", призна той на среща с други ректори и
премиера Бойко Борисов, след като тази седмица правителството одобри създаването на
програма за наука и образование, която ще разпределя европейски пари за периода 2014 2020 г. Условно наречена ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП-НОИР), тя
трябва да съчетае в себе си онези пари, които досега бяха разпръснати в "Развитие на
човешките ресурси" и "Конкурентоспособност".
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алтернативата е била да оставят проектите в образованието в Министерството на труда и
социалната политика като част от програма за пазара на труда, а научните изследвания - в
икономическото ведомство заради връзката с частния бизнес. "Това разкъсване на наука и
образование не беше добро", смята доц. Гълъбов.
Което ни връща на основното предизвикателство пред всяка оперативна програма - хората,
които ще я управляват.
...голяма дума не казвай
До края на годината, освен че трябва да уточни концепцията, да се пребори за средства и да ги
защити пред ЕК, МОМН трябва да създаде и управляващ орган на програмата и да осигури
нужния капацитет за новата структура - нещо, към което и членове на правителството, и
Европейската комисия доскоро бяха скептични. Този орган ще трябва да мине през
сертифициране, за да може да разплаща европейски пари. Тази процедура при другите
програми отне доста време (замразяването им по време на тройната коалиция беше и заради
това), а не може да не споменем, че с тази задача ще се заеме министерство, което тъкмо в
момента се намира в средата на огромен скандал за злоупотреби и съмнително раздаване на
пари.
Резултатите от последната сесия на фонд "Научни изследвания" предизвикаха множество
негативни реакции сред научните среди и дори улични протести. Те извадиха за пореден път
наяве съмнения за конфликт на интереси, класиране на проекти със спорен научен потенциал и
непрозрачни действия в работата на фонда.
"Ако отношението към този тип средства в министерството е такова, каквото беше във фонд
"Научни изследвания", това би било трагично и ще разбие каквато и да било надежда, че в
България ще се изгражда общество, което стъпва на ценности като знание, труд и полезност",
коментира проф. Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация на Софийския
университет. Той е категоричен, че организирането на конкурсите трябва да бъде много чисто и
прозрачно, да има подходяща система за рецензиране и избор на проекти, да участват учени от
България и чужбина.
МОМН разчитат на това, че имат междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси" в
настоящия програмен период и създадена Главна дирекция "Структурни фондове и
международни образователни програми". Тя и като структура, и като численост (около 90
експерти) наподобява съответните дирекции в министерствата, които сега са управляващи
органи на оперативните програми. "Няма да се налага тепърва изграждането на подобна нова
структура, а ще се надгради съществуващата такава", обясниха от министерството. Оттам се
похвалиха, че като междинното звено отговарят за средства в общ размер от над 800 млн.
лева, като за 2012 г. са успели да постигнат преизпълнение на прогнозите за плащания по
европейските проекти.
Деветдесетте експерти, казаха от МОМН, имат "висока експертиза в управлението както на
структурни фондове, така и на различни други програми". Но дейността на фонд "Научни
изследвания" също се обслужва от администрацията на ведомството. Дори в него да
съществуват паралелни звена с напълно различни способности и капацитет (което би било
шизофренично, но възможно), скандалите не са добър знак, а нежеланието на министъра да ги
види - още по-малко. Източници на "Капитал" от сферата на образованието споделят
неофициално, че има проблеми и по
други финансиращи схеми, които МОМН управлява.
Помощ свише?
Това разминаване между грандиозни надежди и съмнителни възможности може да доведе до
разочарования. За да си ги спестят, някои прибягват до по-крайни предложения. Олег Йорданов
от БАН например предлага България да се възползва от регламента "Глобални грантове" на
ЕС, който позволява държава членка чрез конкурс да сключи споразумение и чрез грант да
повери управлението на екип от опитни европейски научни администратори.
По-строгите европейски правила са всъщност една от причините българските учени да имат
толкова големи надежди по отношение на новата оперативна програма. "Всички разходи по
оперативната програма, след като бъдат одобрени от управляващия орган, минават и през
Брюксел и ако не бъдат одобрени, държавата ги връща. Отговорността така е голяма",
коментира проф. Костадин Костадинов, научен секретар на БАН.
Всъщност парите за наука няма да се променят особено, просто ще се фокусират. Боян
Захариев, програмен директор в институт "Отворено общество", припомня, че много политики в
образованието и досега са разчитали основно на структурните фондове, например
извънкласните занимания и обученията на учителите. Когато МОМН стане управляващ орган на
отделна оперативна програма, това само ще съкрати административен път.
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Подкрепата за подобна програма наистина е добра новина, защото показва, че има разбиране
за проблемите в сферата на образованието и науката и нуждата от фокусиране на усилията. Но
прекалената радост твърде рано е пресилена. Има твърде много въпросителни, които да ни
оставят скептични за бъдещето на тази програма, поне засега. Понякога и най-красивите
сънища могат да станат кошмари.
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Заглавие: Майстор@ и мрежата
Подзаглавие: Сайтът MeisterPlus опитва да изгради доверие към платформата си за намиране
на ремонтни услуги и да намери как да печели от нея
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Текст: Новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците ни на
живот, обикновено идват отвън. Но някои от тези открития може да се раждат и на съседната
улица. Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха
общо капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност".
Те имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. Фондовете започнаха работа
през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от открития. Те могат да
инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. В момента тече втора сесия за
намиране на идеи и проекти за финансова и менторска подкрепа. Тъй като ресурсът на
фондовете е от публични европейски средства, "Капитал" стартира поредица от статии за
избраните от тях предприемачи и идеите им. Ще ви разкажем за всеки, получил шанс за
развитие, през следващите седмици.
Има една дума, която е способна да предизвика трус и в най-здравото и хармонично
домакинство. Не, не става въпрос за изневяра. Няма да говорим и за футбол или шопинг.
Ключовата дума е майстор. Колкото и да се отлага, все някога се налага да се прави ремонт, а
той лесно се превръщат в ад, когато не си намерят правилния изпълнител.
Едно домашно фиаско събира по-нищо не изглеждащите да си подхождат фармацевт и
строителен инженер - Стоян Иринков и Божидар Илиев. Грешка! Те си приличат по едно - едва
на 25 години са. Второто, което ги свързва, е, че проблемният домашен ремонт ги тласка да
опитат да решат сложния въпрос с намирането на добър майстор. Така се ражда идеята за
MeisterPlus - онлайн платформа за намирането на домашни майстори.
"MeisterPlus е нашият отговор на проблема къде и как да намерим добър майстор", обясняват
амбициозно създателите на сайта. Той работи вече няколко месеца, след като през есента
спечели финансиране от 25 хил. евро от фонда за инвестиции в стартиращи компании Eleven,
разбира се, срещу малък дял в компанията. Освен това е и сред отличените проекти в турнира
по предприемачество 3Challenge Idea 2012. Екипът наброява вече седем души и в момента е
ангажиран основно с трупането на критична маса от майстори.
Изпробваният модел
В крайна сметка всеки втори има нужда от водопроводчик или зидар или нещо друго и много
трудно би го намерил освен чрез познат или познат на познат. Намирането на подобни услуги
по модела "пробван човек" обаче изглежда доста старомоден и не много ефективен в
забързаното ежедневие. А след като хората си търсят половинки онлайн, съвсем естествено е
да започнат да си търсят и майстори. Затова съвсем естествено все повече платформи по
света започват да откриват този нов пазар, или по-точно да го пренасят онлайн. Едни от найизвестните примери за момента в Европа е английският сайт MyBuilder, който е събрал над 70
хиляди майстори.
Точно по негов модел е създаден и MeisterPlus. MyBuilder е като флагман за нас, разказва
Стоян. "Има много развити платформи в Англия и САЩ. Ние целим да компилираме найдоброто от тях, така че да пасне на българския пазар", допълва го Божидар.
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Резюме: Новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците ни
на живот, обикновено идват отвън. Но някои от тези открития може да се раждат и на
съседната улица. Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub,
получиха общо капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП
"Конкурентоспособност". Те имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият.
Фондовете започнаха работа през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от
открития. Те могат да инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. В момента тече
втора сесия за намиране на идеи и проекти за финансова и менторска подкрепа. Тъй като
ресурсът на фондовете е от публични европейски средства, "Капитал" стартира поредица от
статии за избраните от тях предприемачи и идеите им. Ще ви разкажем за всеки, получил шанс
за развитие, през следващите седмици.
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На пръв поглед MeisterPlus прилича много на английския си прототип като дизайн и
функционалности. В това обаче за момента няма лошо, защото все още няма толкова добре
структурирани платформи в България. За разлика от други сайтове, meister-рите, ако можем
така да наречем сайта и основателите му, позволяват на всеки майстор или фирма да си
създаде подробен публичен профил с референции и оценки от клиенти. Самият сайт позволява
те да бъдат филтрирани по над 40 различни категории според предлаганите от тях услуги и по
различни региони в страната. Всеки клиент пък може да публикува своя заявка, която след това
се изпраща до майсторите. Те предлагат своите оферти, от които след това клиентът може да
си избере.
Ключов момент в платформата е обратната връзка от клиентите за майсторите, с които са
работили. Тяхната оценка след това ще служи както на администраторите на платформата,
така и на самите майстори да печелят още задачи. Колкото по-добър рейтинг имат от клиенти,
толкова по-голям шанс имат да получат нова задача. Разбира се, тук е и предизвикателството
meister-рите, от една страна, да следят за коректното оценяване и за поощряването на найвисоко одобряваните майстори, а от друга - да отсяват некоректните фирми. Това означава, че
създателите на платформата тепърва трябва да помислят как да гарантират, че оставените от
клиентите оценки са реални, а не просто да речем похвала от "приятел" или недоволство от
конкурент. В противен случай рискуват просто да не успят да спечелят доверието на клиентите
и платформата да остане за тях просто една от многото. Освен това трябва да следят
внимателно дадена некоректна фирма да не изникне отново в платформата под нов образ.
Положените основи
Няколко месеца след старта на сайта на него вече има регистрирани близо 1000 изпълнители.
Отделно от това в процес на изпълнение вече са около 100 заявки. "Общо взето имаме по 4050 нови фирми на седмица", разказва Божидар. "Вече имаме поръчки от почти всички сфери на
най-различни стойности от 20 лв. до 40 хил. лв., като някои поръчки са дори за изграждането на
цели къщи", допълва той.
"Едно от интересните неща, на които се натъкнахме досега от всички завършени заявки, е, че
няма оставено нито едно отрицателно мнение. Това означава, че самите фирми разбират как
работи платформата и че оставеното за тях мнение ще им помогне отново да си намерят
клиенти", обяснява от своя страна Стоян.
По думите му това, което екипът им прави в момента, е да създаде пазар за този тип услуги.
"Завършихме първата ключова част, която е да съберем критична маса изпълнителни фирми,
за да можем да обслужваме поръчки в цяла България и във всички категории. Имаме над 40
категории - от ключар до пълно изграждане на имоти, по които хората могат да пускат заявки.
Можем да кажем, че във всяка от тези категории вече имаме поне по две-три фирми", пояснява
още Стоян.
Целта на екипа е 10 хиляди изпълнители майстори, което е около половината от фирмите,
които според тях са в строителния бранш. Засега обаче не са наясно кога могат да постигнат
тази цел, което обаче е важно за последващите инвеститори в идеята им. Все пак имат оценка
какъв пазар таргетират - според тях размерът му е около 350 млн. евро в България, а всяко
домакинство харчи поне 200 лв. годишно за ремонти и подобрения в дома.
Предприемачите целят да намерят инвестиция в рамките на около 150 хил. евро, за да
продължат работата си по платформата. Една част от този ресурс вече имат от фонда Eleven.
Друга част ще им трябва за по-мащабното популяризиране и маркетиране на платформата,
както за привличането на още изпълнители, така и за повече клиенти, които освен заявките да
оставят и коментарите си за изпълнението. В момента, ако потърсите "майстори" в Google,
сайтът излиза на дъното на втората страница резултати, докъдето малко потребители стигат в
търсенето си. Средства ще им трябват и за изграждането на още функционалности на
платформата, както и за развитието на допълнителни продукти, като например приложение за
мобилен телефон за спешни заявки. Не малък ресурс ще са им нужни и за разширяване на
модела в съседни на България пазари като Гърция, Турция, Сърбия и др. - все пазари с
огромен потенциал, където обаче може да срещнат и силна конкуренция, ако не действат
бързо.
Следваща цел: Осребряване на идеята
За да стигнат до още инвестиции обаче, ще трябва да положат усилия да започнат и да
печелят от платформата, или казано на езика на инвеститорите - да монетаризират идеята си.
Различните платформи по света прилагат различни модели как да печелят от този бизнес.
Често се налага и да го променят, за да останат клиентите им доволни. Някои искат плащане от
изпълнителите още в самото начало само, за да им позволят да видят постъпилата нова заявка
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за услуга. Други удържат процент от стойността на цялата поръчка. Трети пък таксуват
майсторите, когато са попаднали в късата листа за дадена заявка.
Мeister-рите смятат да започнат да печелят, като предложат месечен абонамент за онези
майстори, които вече имат приключена поръчка чрез тях. Така те ще са доволни, че са
намерили работа през платформата и биха имали стимул да платят, за да получават още.
Бизнес моделът е такъв, че строителните фирми ще заплащат абонаментен план на база на
категориите, които са си избрали, и региона, в който ще работят. Ако например фирмите искат
да обслужват по-голям регион, това ще означава и по-голяма абонаментна такса. На месец
това означава да варира от 10-20 до може би 30-40 лв.
"Трудно е да има прозрачност при модел, който залага на заплащане, за да се види заявката,
защото българинът е недоверчив. А ние искаме да сме абсолютно коректни и към едната, и към
другата страна", пояснява Божидар защо са избрали като за началото абонамента като вариант
за заплащане.
Освен това този абонамент ще бъде изискван само за тези майстори, които вече са имали
реализирани поръчки и двете страни са останали доволни от свършеното. Ако обаче клиентът
не е доволен, meister-рите си запазват правото да направят забележка на изпълнителите и
дори да не им дават да участват в различни заявки, поясняват основателите на сайта.
Признават, че ще им е трудно да ги отстранят от самия сайт, тъй като самите профили на
строителните фирми са безплатни и публични, но ще ограничат възможността им да получават
заявки за изпълнение. Освен това смятат да взимат и процент от по-големите заявки над
определена стойност, изпълнени през сайта, като например за изграждането на цели къщи.
Meister-рите очакват да започнат да носят възвращаемост за себе си и инвеститорите си с
първия по-сериозен пик на ремонти през тази пролет, т.е. март - април. "Тогава се надяваме
вече да генерираме доста заявки, а дотогава ще работим върху популяризирането на
платформата", казва Божидар.
Освен това обсмилят и различни видове партньорства, чрез които да допълнят предлаганите
услуги. Такива например са сътрудничествата с различни строителни магазини, които да дават
отстъпки за материали, закупени през платформата. Друга услуга би била и получаването на
по-изгодни потребителски заеми за ремонти или по-изгодни застраховки. Всичко това обаче е
все още на етап преговори, допълва Божидар.
"Основната ни цел е клиентите ни да са доволни", подчертава Божидар. Разбира се, самите
meister-ри нямам как да носят отговорност за качеството на предоставяната услуга, но с опции,
които дават за комуникация през платформата, могат да увеличават шанса на самите клиенти
да отсяват правилно. Затова смятат да пуснат нова форма на сайта "попитай майстора", чрез
която майсторите и възложителите да могат да дискутират различни теми. "Така майсторите ще
могат допълнително да изграждат положителна репутация", пояснява още Божидар.
Засега едно е ясно - MeisterPlus определено са намерили ниша, която все още не е достатъчно
добре разработена в България, а може би и в региона. Това им дава обширен, но и капризен
пазар, което за тях означава, че ще трябва много активно да следят за задоволството и на
майсторите, и на хората, пускащи заявки. За момента имат всички изгледи като да вървят в
правилната посока. Остава само да не загубят фокус и инерция.
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Резюме: "50 млн. евро ще бъдат вложени в изграждането на "София Тех Парк“. Половината от
сумата ще бъде насочена само към строителство на нужната инфраструктура, 30% от парите
ще се използват за оборудване, а останалите 20 на сто - за подготовка на проекта“. Това
съобщи изп. директор на "София Тех парк“ Елица Панайотова, която заедно с главния директор
на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев подписа договора за
изграждане на технопарка. Това стана в Министерския съвет в присъствието на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на
Отдел "България“ в ГД "Регионална и градска политика“ в Европейската комисия
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Заглавие: България създава технопарк с 50 млн. евро
Подзаглавие: Половината от средствата ще бъдат вложени в изграждането на комплекса и
нужната инфраструктура
Автор: Невена КАРТУЛЕВА
Текст: "50 млн. евро ще бъдат вложени в изграждането на "София Тех Парк“. Половината от
сумата ще бъде насочена само към строителство на нужната инфраструктура, 30% от парите
ще се използват за оборудване, а останалите 20 на сто - за подготовка на проекта“. Това
съобщи изп. директор на "София Тех парк“ Елица Панайотова, която заедно с главния директор
на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев подписа договора за
изграждане на технопарка. Това стана в Министерския съвет в присъствието на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на
Отдел "България“ в ГД "Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Средствата за
проекта в размер на 42,5 млн. евро се осигуряват по ОП "Конкурентоспособност“. Останалите
7,5 млн. евро са национално съфинансиране.
"Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк "София Тех
парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от ОП
"Конкуретоспособност", коментира министър Добрев след подписването.
Той определи изграждането на научно-технологичен парк в България като изключително
предизвикателство за страната ни, защото редица подобни проекти по света се оказват
неуспешни. "Малко са истински успешните паркове и аз се надявам "София Тех Парк" да е един
от тях. Осъществяването и развитието му зависи от добрия диалог между университетите,
държавата и бизнеса“, допълни Добрев.
Бъдещият технологичен парк в София ще бъде изграден на терен, който доскоро беше
собственост на Министерството на отбраната, но с решение на Министерския съвет
предназначението на имота беше променено. Теренът е близо 300 дка и се намира в райна на
4-ти километър в столицата.
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Заглавие: Кабинетът реши - ще има оперативна програма за наука
Подзаглавие: Една от целите й ще е връзката между обучението и бизнеса
Автор: Невена КАРТУЛЕВА, Елица ИЛЧЕВА
Текст: Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж ще бъде
разработвана от кабинета за следващия програмен период 2014-2020 г., реши Министерският
съвет в сряда. Това стана, след като в началото на правителственото заседание премиерът
Бойко Борисов и министрите от кабинета се срещнаха с председателя на БАН акад. Стефан
Воденичаров и ректорите на водещи висши учебни заведения у нас. Сред тях бяха
председателят на Съвета на ректорите, който оглавява Медицинския университет в София проф. Ваньо Митев, ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
проф. д-р инж. Красимир Петров и ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев.
"Предстои да се договорят допълнително мерките, които са част от отговорностите на
отделните министерства, а в същото време са допустими като дейности на програма за наука и
образование. Пример за това е квалификацията на възрастни, за която отговаря
Министерството на труда и социалната политика, но квалификацията и преквалификацията на
учители и програмите за обучение в образователната сфера са сред дейностите, които
изпълнява Министерството на образованието, науката и младежта (МОМН), към което ще е
бъдещата оперативна програма. Тоест ще бъдат пренасочвани мерки от някои ведомства към
програмата. Така ще се постигне максимално допълняемост, без да има дублиране", коментира
за в. "Строител" Добромир Добрев - член на работната група за подготовка на договора за
партньорство към Министерския съвет от квотата на академичните среди. Той обясни, че
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) например ще финансира
малките и средните предприятия за вече изработени иновативни продукти и приложението им в
индустрията, а МОМН - технологичните развойни дейности в научните организации и висшите
училища. Последното всъщност представлява подготовката за подобряване на иновационната
екосистема. Така организациите ще бъдат подпомогнати и от програмата за наука към МОМН, и
от тази за иновации и предприемачество към МИЕТ.
В отговор на въпрос дали е нужно съгласуване с ЕК за структурирането на нова оперативна
програма за наука през следващия програмен период Добромир Добрев обясни, че всяка
държава - членка на ЕС, подписва договора за своя пакет от програми с комисията като част от
договора за партньорство. "Самите оперативни програми са само финансовите инструменти за
управление на дейностите в следващия програмен период. Двете неизвестни засега са общата
финансова рамка на ЕС и размерът на средствата, които България ще може да използва за
своите програми през периода 2014-2020 г. Когато тези две неща станат ясни, вероятно ще е
лесно да се изясни и въпросът с оперативните програми -ресурсът и допустимите дейности по
всяка една от тях", допълни той, като напомни, че ЕС има тематични цели, включени в
Националната програма за развитие "България 2020", а оперативните програми трябва да
отговарят на тях. "Програмата за наука и образование отговаря напълно на две от тематичните
цели. Но трябва да изпълним и различни предварителни условия до декември 2013 г. Някои от
тях са свързани с промени в нормативната уредба и подобряване на административния
капацитет. Ако на 1 януари 2014 г. отговаряме на тези изисквания, едва ли ЕК ще възрази на
пакета оперативни програми, който страната ни предлага", обобщи Добрев.
Основната цел на бъдещия механизъм за финансиране на научни проекти е постигането на
интелигентен растеж чрез повишаване качеството на изследванията и образованието. Очакват
се резултати в сферата на технологичното развитие, на връзката между образованието,
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Резюме: Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж ще бъде
разработвана от кабинета за следващия програмен период 2014-2020 г., реши Министерският
съвет в сряда. Това стана, след като в началото на правителственото заседание премиерът
Бойко Борисов и министрите от кабинета се срещнаха с председателя на БАН акад. Стефан
Воденичаров и ректорите на водещи висши учебни заведения у нас. Сред тях бяха
председателят на Съвета на ректорите, който оглавява Медицинския университет в София проф. Ваньо Митев, ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
проф. д-р инж. Красимир Петров и ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев.
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бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване,
образованието и ученето през целия живот, подобряване на образователната инфраструктура.
Председателят на БАН акад. Воденичаров коментира, че през последните 20 години
българската наука не е получавала такава подкрепа, каквато й е била оказана с приемането на
решението България да има образователна програма, финансирана от европейските
фондове."Повярвайте, че българските учени скоро ще ви зарадват с добри резултати", обърна
се той към министрите и премиера. Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Илчев
изрази надежда, че след приемането на това решение, през 2020 година вече ще имаме
български университет сред първите 500 в света.
Припомняме, че решението на Министерския съвет от април 2012 г. предвиждаше средствата
от ЕС за България през следващия програмен период да се разпределят в областите иновации
и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда,
развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на
селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.
"Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и ректорът на СУ "Св. Климент Охридски"
проф. Иван Илчев отсега нататък са поканени да присъстват на всички заседания на
Министерския съвет", съобщи още Бойко Борисов след срещата.
***
Проф. д-р инж. Красимир Петров, ректор на УАСГ: Създават се условия за повече
научноизследователски проекти
Ако програмата стане факт, по нея ще се осъществяват научноизследователски проекти, тъй
като тези за иновационни технологии са в ресора на ОП "Конкурентоспособност" към
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Програмата ще покрива всички форми на образование и неговите структури. Научни проекти
вероятно ще развиват университетите и БАН, а образователни - началните и средните
училища. Това ще е общата структура, по която ще бъде организиран инструментът, но не мога
да кажа подробности, защото това тепърва предстои. Първоначално програмата ще бъде
структурирана от експерти от различните институции. Работата им ще бъде подкрепена и от
БАН.
През вече приключващия програмен период не бяха отделени средства за наука. Това беше и
причината Съветът на ректорите да направи предложение за оперативна програма за
образование пред Министерския съвет.
***
Доц. Радан Иванов, зам.-ректор на ВСУ "Любен Каравелов": Механизмите да се разработят в
партньорство с университетите и БАН
Приветствам решението на правителството за стартиране на ОП "Наука и образование".
Изграждането на високотехнологична икономика е единственият път напред за държава с
ограничени природни и човешки ресурси, каквато е България.
Надявам се, че предложението, което предстои да бъде представено пред ЕК, ще бъде широко
обсъждано в академичните среди, а също така, че механизмите за осъществяване на
конкретните дейности по ОП ще бъдат разработени в партньорство с университетите и БАН.
Вярвам, че ако програмата бъде одобрена и реализирана, българското висше образование ще
се усъвършенства до ниво да бъде конкурентоспособно на европейския и световния
академичен пазар.
***
Проф. Румен Николов, Университет по библиотекознание и информационни технологии:
Програмата е крайно необходима
Оперативна програма за наука и растеж е крайно необходима по няколко причини. Първата е,
защото има драстичен спад в качеството на образованието в България от 1997 г. Тогава бяхме
на 7-о място по природни науки и на 11-о по математика, при положение че Америка беше на
35-о място. Сега България е държавата с най-драстичен спад - след 30-о място. До 2050 г. у нас
работоспособното население ще се свие до 45%, което е катастрофа. В старите европейски
страни се очаква спад от 10%. Затова трябва да изискваме съответни решения.
Университетското образование, което е пряко свързано с развитието на бизнеса, също е в
ремисия. Огромна е миграцията на студенти. Липсва активна политика на страната на
европейско равнище за защита на националния интелектуален капитал.
Няма платформа, на която фирмите и научните организации да се срещат, за да си говорят.
Бизнесът в много случаи има желание, но няма механизми да финансира образованието. Няма
как да се впишем в Европа 2020 и Съюза за иновации в Европа без качествено образование и
иновационна дейност.
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На национално равнище се пропуска необходимостта от синергия между Европа 2020 и
кохезионната политика, а ЕС очаква да има интегриран подход и на европейско равнище.
Нужни са инвестиции в иновации и мерки за енергийна ефективност, което няма как да се случи
без програма за образование. Връзките между предприемачество и иновации също биха се
развили много по-добре, ако има такава програма.
Днес новите информационни технологии променят начина, по който хората работят, учат, по
който се прави бизнес. Ние сме в глобална среда. Научните паркове са местата, където се
създава екосистема, където фирми и научни организации се срещат. Но те трябва да се
построят. Концепцията за научни паркове у нас се изкривява. Стимулирането на националната
и регионалните икономики е невъзможно да бъде на ниво без генерална промяна в
концепцията за създаването на научни паркове. Досега България е инвестирала в наука и
иновации само 15%. Нужно е активно да се координира участието на страната във всички
отворени схеми.
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Заглавие: Секторен специализиран семинар по текстилопроизводство ще се проведе в
Русе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Секторен специализиран семинар на тема "Производство на текстил и изделия от
текстил" ще се проведе от 10.00 часа на 29 януари в хотел "Вега" в Русе, съобщават
организаторите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и ДЗЗД "Бенч-Марк - БИФ". Русенският форум е част от поредицата секторни
специализирани семинари, които ще се проведат в периода 15 - 30 януари още в градовете
Пловдив, Ловеч, Пазарджик и Плевен. Специализираните семинари се организират за
представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на
дървесна маса, хартия, картон и изделия от него; производство на електрически машини и
апарати; производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; производство на
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от
текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване. По време на семинарите
българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с
намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при
осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в
международни панаири и изложби. Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден
сертификат. Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернетстраниците на ДЗЗД "БенчМарк -БИф" www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.govern-ment.bg.
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма,
публикувана в страниците. Специализираните семинари се провеждат по проект "Насърчаване
на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален
бенефициент. финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".
11.01.2013
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Резюме: Секторен специализиран семинар на тема "Производство на текстил и изделия от
текстил" ще се проведе от 10.00 часа на 29 януари в хотел "Вега" в Русе, съобщават
организаторите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и ДЗЗД "Бенч-Марк - БИФ". Русенският форум е част от поредицата секторни
специализирани семинари, които ще се проведат в периода 15 - 30 януари още в градовете
Пловдив, Ловеч, Пазарджик и Плевен. Специализираните семинари се организират за
представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на
дървесна маса, хартия, картон и изделия от него; производство на електрически машини и
апарати; производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; производство на
медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от
текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване. По време на семинарите
българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с
намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при
осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в
международни панаири и изложби. Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден
сертификат. Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернетстраниците на ДЗЗД "БенчМарк -БИф" www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.govern-ment.bg.
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма,
публикувана в страниците. Специализираните семинари се провеждат по проект "Насърчаване
на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален
бенефициент. финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".

21

Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 12/1/2013

Няма намерена информация.

22

Интернет издания и блогове
Дата: 11.01.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f23291
Брой думи: 3272

Заглавие: Ректорите и новият председател на БАН ще присъстват всяка сряда на
Министерски съвет, по покана на Бойко Борисов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Стенограма от първото за годината заседание на Министерски съвет на 9 януари, сряда
(със съкращения)
Точка 30
Проект на Решение за допълнение на Решение №328 на Министерския съвет от 2012 г. за
одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за
партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и списък с програми и
водещо ведомство за разработване на всяка една програма
БОЙКО БОРИСОВ: Още един път на всички „За много години”! Благодаря на ректорите, че
дойдохте.
За колегите да кажа, че проведохме едно работно съвещание с хората от университетите, с
председателя на БАН. Тъй като от много време се говори, говори, но не се прави, всички
обявяваме образованието, науката, иновациите за приоритет, но всъщност парите по
европейските програми не са в тази сфера. Затова е тази точка 30, която е проект на Решение
за допълнение на Решение №328 от 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които
да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период
2014-2020 г. и списък с програми и водещо ведомство за разработване на всяка една програма,
с която, надявам се, всички са съгласни. Приема се тази точка.
Сега с целия си административен капацитет, който има Министерство на образованието,
младежта и науката, и това сме се разбрали с колегите, където сега са разхвърляни по другите
програми, да усилим дирекцията с по един-двама човека, където и каквото е нужно, за да може
да се случи това, което вие предлагахте и ние направихме.
Академик Воденичаров ако иска да каже няколко думи.
АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ: Аз искам да благодаря за това, което правите в момента.
Българската наука през последните двадесетина години изобщо не е получавала такава
подкрепа, каквато получава днес. И това, че програмата България 2020, Европейската
програма 2020 без наука и иновации няма да стане, вие сте го оценили, за което ви
благодарим. Повярвайте, че българските учени в скоро време ще ви зарадват с добри
резултати. Още един път ви благодарим.
ПРОФЕСОР ИВАН ИЛЧЕВ: Тук последните дни журналистите ме нападаха с въпроса „Защо
България няма университет сред първите 500 в света?” Надявам се, че след вземането на това
решение, в 2020 г. вече ще има и това ще бъде гаранция за нарастване на качеството.
РЕПЛИКА: Аз казах вече, че за мен това е един от най-щастливите дни в живота ми. Тази
оперативна програма я сънувам от една година, тя вече е факт. Това, което мога да кажа, е да
се присъединя към мнението на колегите, че наистина ще видите реални резултати от това. За
първи път на практика науката и образованието ще се финансират реално. Знаете, че миналия
програмен период беше загубен в това отношение. България беше единствената държава в
Европейския съюз, която нямаше договорени средства за наука. Това е за мен голям ден, а
така и за всички ректори в това отношение, говоря от името на 51 души ректори, които сме
абсолютно единодушни. Това е за нас голям ден.
РЕПЛИКА: След ректора на Софийския университет, който е водещ в хуманитарната област, аз
мога да допълня, че в областта на изкуствата очакваме този подход интегрирана наука и
образование да засегне по някакъв индиректен път и културните процеси. Ние ще се разберем
с министър Рашидов как леко тези свежи потоци да преминат в областта на културната
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инфраструктура, която в голяма степен в образованието е смесена по много неразривен начин.
Така че за мен е още по-голям ден, както се казва, и за всички колеги, най-вече за бъдещето на
изкуствата. Благодаря ви.
РЕПЛИКА: Аз мисля, че с тази програма ще се създаде и най-пряката връзка между наука,
образование и бизнес. А това е отдавна желано и по такъв начин най-пряко ще могат нашите
постижения, на нашите учени, да бъдат реално отразени в практиката.
РЕПЛИКА: Като заместник-председател на Съвета на ректорите, представляващ техническите
направления, искам най-отговорно да заявя, че днес ние поставяме началото на нещо много
голямо и особено развитието на науката, връзката с бизнеса, особено в тази област,
техническата, което ще даде мощен тласък и на българската промишленост - развитие на нови
направления, нови иновации, нови решения. Така че ние сме готови да отговорим на това
предизвикателство.
БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря ви.
За медиите искам да кажа, че съм поканил ректорите, а и новият председател на БАН да
присъства всяка сряда на Министерски съвет, за да може по темите, по които говорим, да ни се
оказва помощ.
И между другото, сме възложили на БАН, тъй като има три института, по точката
„Добросъседство с Македония” да ни развият един материал - какво да разбираме, и когато
отиваме да гласуваме в Брюксел или се изказваме с президента и другите длъжностни лица, да
имаме това, което БАН ни е подготвило като материал.
Дянков има коментар по точката, която приехме.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Хубаво е и министър Игнатов, и министър Дончев в следващите дни да
обяснят, защото веднага излиза въпросът „Защо досега не го е имало?”, да се опише, че
преговорите за предишния, всъщност сегашният програмен период, които са края на 2005 г.,
който е бил преговарящ тогава, че тогава е бил моментът това да се предложи, не се е
предложило, не е станало. Защото иначе излиза, че тези три години и половина, които ние сме
на власт, го е нямало. Но защо го е нямало? Защото не е било договорено от 2005 г. Мисля, че
това е полезно да се каже, за да имат хората представа и като се говори до 2020 г. какво ще
стане, че това е втората седемгодишна програма.
БОЙКО БОРИСОВ: Игнатов!
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Аз съм съгласен с това, което каза министър Дянков. Ние в разговора с
ректорите го подчертахме. Наистина България е единствената, няма друга страна, която няма
договорени пари за наука. А иначе това, което предлагаме... Първо благодаря на всички колеги
министри, защото не е толкова лесно да се вземе такова решение. Знаете, че на 25 април беше
поставена задача тук на Министерски съвет да се изработи такава концепция как да се развият
нещата, през октомври вече и на оперативно заседание, предлагаме да бъде с двуфондов
модел, предефинирани проекти са предложени. Няма да е лесно, но това, което казахме и на
предварителната среща, няма по-трудно от това да се вземе решение, защото това е визията
как ще се развива България до 2030-2050 г. Защото сега ако се заложи модела до 2020,
резултатът ще бъде дългосрочен.
Искам да кажа, че благодаря, че съм част от това правителство, защото ние с всяко наше
решение, освен ежедневните проблеми, визионерски постъпваме как да се развива нашата
държава през следващите десетилетия.
БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз няма да повтарям нещо, което беше казано до момента или няма да
повтарям самия себе си. Всъщност трудното започва оттук нататък. Изграждането на една
оперативна програма, на един управляващ орган е много тежко предизвикателство. Вярвам, че
с общи усилия ще се справим с подобно предизвикателство. Добрата новина тук е, че
ресорното министерство, академичните среди ще имат правото и възможността сами да
определят къде отиват парите за наука. Това е най-добрата новина.
Иначе един технически коментар – изработената концепция до момента безспорно е една
добра интелектуална основа на всичко, което следва оттук нататък, но е твърде рано да
приемаме концепцията в този й вид. Преговорите с Европейската комисия са в начална фаза,
първата среща е в началото на февруари в Брюксел, тоест днес можем да вземем решение, че
ще има оперативна програма „Наука”, но без да изпадаме в по-големи детайли. Има нерешени
въпроси, свързани с демаркацията с другите програми. Това е известно на колегите и на
министър Игнатов.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Аз съм съгласен. Когато казваме „Наука и образование за интелигентен
растеж до 2020 г.” ние отговаряме на всички, че нашата държава няма да се развива в
обслужващия сектор, както постоянно се мрънка през последните години, а тъкмо обратното –

24

Медиен мониторинг | 12/1/2013

ние залагаме на едни изключително високи цели за нашето развитие, защото в съвременния
свят тежестта и силата на нациите се определя по нивото на тяхната наука, на тяхната
образованост. И България има традиции, имаме големи загуби през последните двадесет и
няколко години, но все още имаме основа, за да направим решителна крачка напред. Това е
добре за следващите поколения особено.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Становището на МИЕТ е с определени коментари, че концепцията, която ни
бе представена преди около два месеца, препокрива донякъде Оперативна програма
„Конкурентоспособност”. Имаме комуникация с министър Игнатов и с министър Дончев
частите, които се препокриват, да отпаднат от програма „Наука”, така че с тази забележка.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: По същия начин е с Оперативна програма „Регионално развитие”. В
оперативен порядък ще изчистим препокриванията и това, което трябва да остане в част от
интегрираните проекти по програмата за регионално развитие.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Понеже с министър Дончев, ние го обсъдихме всичко това, той е човекът,
който наистина носи голямата отговорност за тези неща, приемам всички тези бележки.
Естествено, нас ни чака тежък труд докато я изработим, и няма друг начин, освен да влезем в
детайли.
БОЙКО БОРИСОВ: Фандъкова!
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Аз също искам да поздравя правителството за днешното решение и
да кажа, че с това решение всъщност правителството на ГЕРБ изпълнява един много важен
ангажимент, който беше заложен в предизборната програма на ГЕРБ за наука и образование.
Да пожелая да бъде приет и законът за средното образование, за предучилищно и училищно
образование, което също е ангажимент, и да кажа, че действително това е едно огромно
предизвикателство пред Министерство на образованието, младежта и науката и трябва много
сериозно да се работи за повишаване на капацитета.
БОЙКО БОРИСОВ: Точката вече я приехме.
Точка 1
Проект на Решение за приемане на доклад за изпълнението на мерките, заложени в
актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България
(2012-2020 г.) и в Актуализирания план за действие от 2011 г. към третото тримесечие на 2012
г. и анализ на очакванията за процеса на тяхното изпълнение към март 2013 г.
СИМЕОН ДЯНКОВ: От мерките, които са заложени в рамките на мандата на това правителство,
до края на 2012 г. са изпълнени 60%, до края на март 2013 г. заради приемането на държавния
бюджет и свързаните с него мерки, предполагаме че още около 20% ще бъдат изпълнени, общо
80%, и за останалите месеци на мандата смятаме, че и останалите 20% до 100% пълно
изпълнение ще бъдат изпълнени. Освен това сме добавили някои нови мерки, така че реално
изпълнението ще бъде над 100%. По различните сектори най-голямо изпълнение има в бизнес
среда и енергетика при министър Делян Добрев и по климат при Нона Караджова, така че
поздравления на тези двама министри.
БОЙКО БОРИСОВ: Браво! Приема се точка 1.
(…)
Точка 16
Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок 1-23 Света Марина”, разположена в континенталния
шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
БОЙКО БОРИСОВ: Добрев!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин премиер, това е един сравнително малък блок в Черно море,
последният, за който все още не сме стартирали процедура за търсене и проучване и в
момента стартираме тази процедура.
Минималният обем геологопроучвателни работи включва 400 линейни километра 2D сеизмични
проучвания, 800 квадратни километра 3D сеизмични проучвания. Трябва да се набележат
перспективни структури за сондиране. Минимален бонус 1 милион евро, средства за опазване
на околната среда минимум 2 милиона евро.
След провеждането на конкурса за този блок във всички възможни блокове в Черно море са
стартирали проучвателните работи с изключение на блок „Силистар“, където чакаме ВАС да се
произнесе. Там, знаете, че разпоредихме проверка след обсъждане в Министерски съвет, има
редица нарушения, и когато приключат делата във ВАС ще внеса доклад за нов конкурс за блок
„Силистар“, с което цялото Черно море на България ще се проучва за нефт и газ, нещо което е
трябвало да бъде направено много отдавна, защото ако бяхме проучили перспективите, в
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момента щяхме да вземаме решение за концесии за добив, но за съжаление това не е така.
Важно е, че се работи в тази посока по най-бързите възможни темпове.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.
(…)
Точка 42
Проект на Решение за изменение на Решение №327 на Министерския съвет от 2011 г. за
разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани
от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните през
2013 г.
СИМЕОН ДЯНКОВ: По същия начин е свързано с приемането на държавния бюджет за 2013
година.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 42.
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Господин премиер, само за точка 42 имам две неща – за държавните
спортни училища, ако ми дадете думата.
БОЙКО БОРИСОВ: Да, по точка 42.
СВИЛЕН НЕЙКОВ: По точка 42 за държавните спортни училища единният разходен стандарт,
за който сме говорили, е свързан с издръжка на един ученик, която трябва да бъде в рамките на
3080 лева, което значи с 800 лева по-високо заради храната в държавните училища. Бройката
на учениците там е 2184, а в общинските спортни училища е 4589, което ще каже, че с 800 лева
на тези 2000 ученика трябва да различим държавните спортни училища, които приехме, които
се пет и да имат предимство пред общинските спортни училища по отношение на храна, по
отношение на интернати, по отношение на екипировка, която трябва да ползват.
БОЙКО БОРИСОВ: И какво предлагаш?
СИМЕОН ДЯНКОВ: Какво следва от това?
СВИЛЕН НЕЙКОВ: От това следва да въведем към Приложение 4 в точка 4, раздел „Функция
образование” да се заличи спортното училище и да се създадат нови два реда: Държавно
спортно училище – 2184 по 3080 лева, и общинско спортно училище – 4500 по 2280, както е
нормалният стандарт, тоест да завишим на държавните училища с 800 лева. Това е с 6726
лева повече. Затова ги създадохме и държавните и това сме го водили като разговор в
миналото.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Защо излиза днес тази тема?
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Тя е излязла навреме, с всичко, с входящ номер сме я пуснали до
Министерството на финансите.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Това в бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта ли
е, или го няма?
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Няма го в бюджета.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Няма да го имате тогава. Държавният бюджет вече е приет за 2013 година.
Парламентът го гласува. Оттам нататък, освен ако в съответно министерство няма промени
между различни бюджетни линии, няма как ние да променяме.
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Ние сме го заложили в бюджета. Но трябва да имаме разрешение от вас, за
да го направим, от Министерството на финансите.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Точката е само за общинските бюджети.
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Говорим за спортните училища – общински и държавни.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз предлагам да приемем точката по този начин и ако е необходимо, да
направим отделна промяна, защото това е само за общинските училища, за които в момента
говорим, общински бюджети, които отиват в самите общини. Тук няма държавни училища.
БОЙКО БОРИСОВ: Приехме точка 42.
(…)
Точка 44
Проект на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2013 г.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е всъщност постановлението, което вече разпределя съответните
финанси, приети в бюджет 2013 г. по първостепенни разпоредители. Всяка година на първото
заседание на Министерски съвет се приема. Получихме коментари от Министерство на
околната среда и водите, които приемаме – вторите коментари с изходен №040065/09.01.2013
г. – това писмо на Министерство на околната среда и водите, приемаме техните коментари.
С Министерство на външните работи още работим по един от техните коментари, така че в
последваща промяна на постановлението ще отразим и тях.
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Министерството на правосъдието имаше някои коментари, но там трябваше да има
допълнителен анализ и затова предлагам също с последваща промяна на постановлението те
да се отразят.
От всички останали министерства сме приели коментарите.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Имам един коментар. В нашия случай, тъй като се предвижда нов,
различен от досегашния ред за предоставяне и отчитане на субсидиите от централния бюджет
за изпълнението на обществената услуга на БДЖ „Пътнически превози”, както и за
компенсиране финансовата тежест, имаме само едни коментари. По принцип сме добре, но
трябва да се има предвид, че договорът като такъв е нотифициран в Европейската комисия,
тъй като става въпрос за държавна помощ, с изричното посочване в него, че основните
функции за предоставяне и отчитане на субсидия и държавна помощ са на министъра на
финансите. Доколкото той е и орган по държавните помощи, в тая връзка трябва да се има това
предвид, в смисъл, може би трябва да се нотифицира тази промяна или да се уведоми
Комисията да се изчака нейното становище, за да не направим нарушение.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Приемаме този коментар и ще го отразим.
СВИЛЕН НЕЙКОВ: За чл. 21, ал. 3, по отношение на субсидията на „Академика 2011” ЕАД – се
осигурява от Министерството на физическото възпитание и спорта и промени в нейния размер
следва да се извършват по предложение на нашето министерство. На второ място, в случай на
неусвоени средства от субсидията на „Академика” 2011 г., те да не се възстановяват на
министерството, а да могат да се ползват за ремонт на столовата към „Академика”, студентския
стол, който обслужва студентите.
В точка 2 от Приложение 7 да бъде включен нов показател стипендии и когато се изплащат
средствата по реда на чл. 59б, т. 6 от Закона за спорта за държавните спортни училища сумата
на тези плащания да се прехвърля по бюджета на Министерството на физическото възпитание
и спорта.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Всички тези предложения, обаче със съответната финансова обосновка
могат да се приемат в последващи заседания на Министерски съвет. Идеята на тези няколко
точки е, особено по общините, да могат те да си правят бюджетите за тази година и средствата,
които са приети като общи средства, а не в самите министерства по различни линии и промени
на средства, това може да се прави в хода на бюджетната година. Тук идеята е за целите суми
вече да разполагат съответните общински и държавни и т. н. ръководства.
Това, което се предлага от Министерството на физическото възпитание и спорта, може да
стане, но то е отделно, в смисъл, отделно предложение, отделна промяна на постановлението
в последващо заседание на Министерски съвет, защото то не променя общата сума, а просто
променя начина, по който тя ще се използва, което зависи от съответните министерства.
Така че, по принцип приемаме, но просто не в това заседание на Министерски съвет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 44.
Точка 45
Проект на Решение за изменение на Решение №298 на Министерския съвет от 2012 г. за
одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за период 2013-2015 г. и за
приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по
общини за период 2013-2015 г.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е последното от тази поредица от пет постановления, с които вече се
дава възможност, след като имате в предишното постановление общия си бюджет, ако има
изменения и във фонд „Работна заплата” – такъв е случаят в Министерството на културата,
такъв е случаят в Министерството на отбраната, такъв е случаят във всички министерства,
където има някои служители на минимална работна заплата (знаете, че увеличихме за трети
пореден път минималната работна заплата на 310 лева) - с това постановление ви се дава
възможност на вашите дирекции да направят съответните корекции и до края на този месец
тези корекции вече да са внесени във вид на увеличени работни заплати, които може да
разплатите, и от 1 януари това е в сила – или в края на януари, или най-късно до средата на
месец февруари със задна дата. Заплатите се вдигат от 1 януари.
Тъй като сигурно ще има въпроси при вас, в държавния бюджет вече е казано, че има средства,
просто съответните дирекции „Човешки ресурси” - на базата на тези постановления, които днес
приемаме - трябва да разпределят тези средства, вие да ги одобрите в съответните
министерства и второстепенните ви разпоредители, да подпишете съответните заповеди за
увеличаване на заплатите и това да стане или в края на този месец, или в средата на месец
февруари от 1 януари 2013 година.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 45.
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Резюме: През 2012 година българската държава е получила 2.5 милиарда лева по седемте
програми от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на
годишния си отчет.
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Заглавие: 2.5 млрд. лв. европари усвоени през 2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През 2012 година българската държава е получила 2.5 милиарда лева по седемте
програми от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на
годишния си отчет.
Дончев допълни, че усвояването на парите от Брюксел е достигнало 35 процента, или 5.4
милиарда евро. Именно от тях са платените до момента 2.5 млрд. лв.
«Изминалата година беше много силна. Наддоговорен е целият финансов ресурс от 15.6 млрд.
лв., като за една трета от него сме се разбрали само през изминалата година. Този резултат
може да се определи като много добър”, допълни министърът.
Той се похвали, че страната ни няма нито една спряна оперативна програма, а процентът от
грешки, открит в проектите, е под 2 на сто.
Дончев обясни, че през 2013 година целта на правителството е да се достигне поне 65
процента разплащания по европрограмите.
«Безспорният шампион за изминалата година е ОП «Транспорт”. Добра оценка заслужават още
ОП «Административен капацитет”, «Регионално развитие” и «Конкурентоспособност”, каза
Дончев, докато представяше разчетите за това по коя програма са усвоени най-много средства.
Министърът разясни, че основната цел за тази година е България да получи добри условия за
плащанията за следващия програмен период, който започва през 2014 и приключва през 2020
година.
На представянето на доклада присъстваха премиерът Бойко Борисов и заместник-министърът
на финансите Карина Караиванова.
Премиерът Бойко Борисов: Трябва да минем 75 процента
Амбициите ми са да минем 70 - 75% усвояване през следващата година - така министърпредседателят Бойко Борисов коригира Томислав Дончев в прогнозите от 65 на сто
разплащания от еврофондовете.
«Когато цифрите говорят, е най-добре да се съобразяваме с тях”, допълни премиерът.
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Резюме: Договорът бе парафиран в Министерски съвет
Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в
София бе подписан вМинистерски съвет. Парави под контракта сложиха главния директор на
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и
изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.
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Заглавие: Официално: Строим „София тех Парк“ за 50 млн. евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Договорът бе парафиран в Министерски съвет
Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в
София бе подписан в Министерски съвет. Парафи под контракта сложиха главния директор на
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и
изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова. Изграждането на първия
подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна
програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално съфинансиране. На
събитието присъства и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в Главна
дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Проектът за изграждането
на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. По време на
посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта можем да
разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия. Очаква се новият технологичен
парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности вероятно ще започнат още
в началото на тази година. Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН,
технологичните университети, бизнес организациите, общините и неправителствени
организации.
Бъдещият технологичен парк в София ще се намира до бул. „Цариградско шосе“ на мястото на
днешните военни поделения на 4-ти километър. Общата площ на парка е 270 дка, които са
собственост на Министерството на отбраната. Теренът се предоставя на министерството на
икономиката срещу 5 млн. лв.
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Резюме: Шефката на “София тех“ Елица Панайотова (вляво) и директорът на дирекция
“Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министер
Заглавие: Шефката на “София тех“ Елица Панайотова (вляво) и директорът на дирекция
“Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката
Кирил Гератлиев подписаха вчера договора за строителството на хай-тек парка. Той ще
се изгради с 50 млн. евро от програма "Конкурентоспособност".
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Шефката на “София тех“ Елица Панайотова (вляво) и директорът на дирекция
“Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката Кирил
Гератлиев подписаха вчера договора за строителството на хай-тек парка. Той ще се изгради с
50 млн. евро от програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Българска или софийска икономика
Подзаглавие: Без регионална политика България ще се свие до София и още 5 града.
Автор: Костадин Костадинов
Текст: На 10 януари в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев се състоя официално подписване на
договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в
София - "София Тех парк" . Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50
млн.евро. 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативна програма "Конкурентоспособност", 7,5
млн. евро е национално съфинансиране. На събитието присъства и Реналдо Мандметс,
ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската
комисия, информира пресцентърът на МС.
Добра новина. Само едно нещо смущава в нея. За пореден път инвестицията, организирана от
държавата и подкрепена от ЕС, е в София. Много аргументи може да се изтъкнат в полза на
това решение, но е странно защо едно правителство, което си беше поставило за цел да
децентрализира администрацията, е решило да централизира бизнеса. И без това към момента
повече от 50% от ефективната икономика на страната е съсредоточена в София, така че всяка
допълнителна инвестиция в столицата превръща останалата част от страната в обикновен
суровинен придатък на българската икономика. Или може би трябва вече да говорим за
софийска, а не за българска икономика? Когато става дума за решения, взети в сферата на
частния бизнес, трудно би могло те да бъдат коментирани. Но когато говорим за държавна
политика, става неизбежно. Защо технологичния парк не беше в Шумен например? От около
година там се прави и вече е почти готов индустриален парк, който с малко преустройства в
плана и без много допълнителни пари ще се осъществи за броени месеци. Защо да не е в
Пловдив? Бургас, Варна, Русе също стават, защо не е там? В крайна сметка, ако толкова много
се държи на близостта на София, защо не е в Костинброд, примерно? Или в Сливница? По
целия свят практиката е такива предприятия да се осъществяват не в големите градове, а в помалки населени места. Силиконовата долина не е в Ню Йорк или Вашингтон, нали? Ако всичко
се случва в София, защо тогава е било нужно присъствието на шефа на ГД "Регионална и
градска политика" в Европейската комисия? За каква регионална и градска политика говорим
тук? Това е столична политика, нека не бъркаме понятията.
Впрочем, по индекса на ООН за държавно развитие, всяка държава, която е концентрирала
повече от 15% от човешкия и икономическия си потенциал в едно населено място, има
сериозен проблем. Такива са африканските, южноамериканските и някои азиатски държави. В
Европа държавата е една - България. При нас 25% от населението и 50% от икономиката е в
София. Някой да е забелязал нещо? Освен софиянците, които роптаят срещу прииждащите
преселници, май никой друг. Правителството нещо се опита да направи с преместването на
някои държавни служби из страната, но както стана и с много други неща, започна и не го
довърши. На всичкото отгоре по едно време лансира и безумната идея за различни заплати в
отделните области, в зависимост от стандарта - колкото по-бедна областта, толкова по-малка
заплатата. Добре, че това въобще не започнаха да го прилагат, че към настоящия момент
София щеше да концентрира не 25%, а 50% от всички българи. И израза "София не е
България" щеше да стане рязко неактуален.
Без регионална политика България ще се свие до София и още 5 града, както между другото е
записано в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г.
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Резюме: На 10 януари в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев се състоя официално подписване на
договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в
София - "София Тех парк" . Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50
млн.евро. 42,5 млн. евро се осигурават от оперативна програма "Конкурентоспособност", 7,5
млн. евро е национално съфинансиране. На събитието присъства и Реналдо Мандметс,
ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската
комисия, информира пресцентърът на МС.
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Само че това са 10% от територията на страната. Какво става с другите 90% не е ясно. Едно е
сигурно засега - в тези 90% хай-тек паркове определено няма да има.
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Брой думи: 325
Резюме: Предизвикателствата през 2013-та година за Габровската областна болница са
свързани с привличането на целеви средства за газифициране на лечебното заведение, както и
с успешното завършване на двата проекта за безопасен труд и по ОП "Конкурентноспособност",
каза пред Дарик директорът на стационара д-р Нели Савчева. Тя съобщи, че се очаква
болницата да бъде включена в проекта на МРРБ за 5 млн. лева.
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Заглавие: Да приемем областната болница като нашата болница
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Предизвикателствата през 2013-та година за Габровската областна болница са
свързани с привличането на целеви средства за газифициране на лечебното заведение, както и
с успешното завършване на двата проекта за безопасен труд и по ОП
"Конкурентоспособност", каза пред Дарик директорът на стационара д-р Нели Савчева. Тя
съобщи, че се очаква болницата да бъде включена в проекта на МРРБ за 5 млн. лева.
"Ако успеем да свършим тези неща, както и планираните ремонти на отделения, в края на тази
година ще имаме една абсолютно европейска и модерна болница.При добра работа и добри
финансови постъпления мисля, че е възможно през следващите години да ремонтираме не по
едно, а по две отделения, т.е. в следващите 2 години да имаме изцяло реновирани отделения
със самостоятелни сервизни помещения",каза д-р Савчева.
Тя уточни, че някои отделения имат прекалено много болни, променена е възрастовата
структура на населението и трябва да се мисли за сериозно обновяване в неврологично
отделение."Ще се опитаме да закупим мониторна станция за неврологично отделение и това по
реанимация. Тъй като пациентите в неврологично отделение се увеличават значително, с
преместването в бившия интензивен сектор на кардиологично отделение ще осигурим по-добър
комфорт и по-малко пациенти в стаите", коментира още д-р Савчева. Тя допълни, че всички
хубави неща в болницата са се случили благодарение на добрата работа на целия персонал повече пациенти, повече приходи, както и на помощта на габровските народни представители,
кмета на общината и министъра по управление на средствата от ЕС.С тяхното съдействие
лечебното заведение е включено в Българската Коледа, получило е и капиталови средства. Д-р
Савчева изрази надежда, че и тази година болницата ще бъде подкрепена за получаване на
финансиране за газифицикация.
"Ако говорим за болницата като за МБАЛ "Д-р Тота Венкова", а не за нашата болница, нещата
няма да бъдат добре. Ако всички знаем, че това е нашата болница и работим добре за нея,
нещата ще се случват. Оптимист съм, въпреки че все още нямаме сключен рамков договор и
яснота по отношение финансиране на лечебните заведения.", заключи д-р Савчева.
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Заглавие: По-евтини кредити и за земеделци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от
пазарните лихви и с облекчени обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка,
ОББ, СИБанк, Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието към компаниите е да имат одобрен
проект по европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие на селските
райони.
В четвъртък банките подписаха споразумения с Националния гаранционен фонд (НГФ,
дъщерно дружество на Българската банка за развитие). Те са за общо гаранции за 607 млн. лв.
Очакванията са на тази база да се отпуснат заеми за поне 760 млн. лв.
Схемата ще е подходяща по-скоро за малки или стартиращи производители, които имат
трудности с обезпеченията. При големите това не е проблем, още повече че заради мащабите
на бизнеса си (особено при зърнопроизводството) те успяват да си договорят атрактивни
условия. Подобни схеми действат по програма JEREMIE за малкия бизнес, но изключват
земеделците.
Лихвите
Лихвите, при които банките ще отпускат кредитите по новата схема, са между 7% и 9%, а
фондът гарантира до 80% от риска по кредитите, съобщи Андрей Генев, председател на съвета
на директорите на НГФ. Средните за пазара лихвени нива за земеделци са над 10.5-11%, като
за по-малки фирми са с поне 2 пункта по-високи. Оценките в бранша сочат, че най-скъпо
финансиране получават фирмите от животновъдството, а най-изгодни условия производителите и търговците на зърно.
"За сериозните фирми в нашия бранш параметрите на тази схема не са атрактивни", коментира
председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. По
думите му големите компании обикновено имат възможности да предложат добро обезпечение
по кредитите и получават предложения от банките за под 7 на сто лихва. Вукодинов обаче каза,
че условията по гаранционния фонд ще бъдат атрактивни за малките и стартиращи компании,
които срещат затруднения с осигуряването на съфинансиране за проектите си.
Договорено е още банките да отпускат кредитите без такси и комисиони за разглеждане на
искането за заем и за обслужване на заема. Одобренията ще се издават между 8 и 21 дни.
Гаранциите
Срокът на заемите ще е до 10 г., като гаранции ще се издават до септември 2015 г., а
средствата трябва да бъдат усвоени до края на същата година. По думите на Асен Ягодин,
главен изпълнителен директор на ББР, фондът има готовност да започне да издава гаранциите
веднага. Те ще позволяват банките да облекчат изискванията за обезпечение, което е един от
големите проблеми особено на малките и средните предприятия.
Според главния секретар на асоциацията на земеделските производители Ивайло Тодоров
основно предимство на схемата е именно осигуряваното обезпечение от 80%. "Проблем на
земеделските производители е, че банките искат 120-150% и дори 200% обезпечение по
кредитите, което затруднява най-вече стартиращите компании", коментира още той,
допълвайки и че заложеното изискване към банките за финансиране за новостартиращи
бизнеси ще подпомогне отрасъла.
Според земеделското министерство над 40% от получателите земеделци по тази програмата за
селските райони са ги информирали, че имат проблем с предоставянето на обезпечения пред
банките, стана ясно при подписването на споразуменията. Очакванията са гарантираните
проекти да са на обща стойност над 1.2 млрд. лв.
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Резюме: Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от
пазарните лихви и с облекчени обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка,
ОББ, СИБанк, Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието към компаниите е да имат одобрен
проект по европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие на селските
райони.
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Ще се кредитират проекти, одобрени по мерки 121 "Модернизиране на земеделските
стопанства", 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и 123 "Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти". Ще се кредитират и вече одобрени проекти по
тези мерки, които чакат финансиране, но заради забавянето на схемата все още не са го
получили.
Втори дубъл
Банките, които ще отпускат заеми по гаранционната схема, са избрани след конкурс по Закона
за обществените поръчки. Кандидатствали са 17 кредитни институции. Основните критерии за
избор са били предложени лихвени нива, срок за обработване на исканията за кредити и такса,
плащана от НГФ на банките за администриране на кредитния процес. Три от кандидатствалите
банки не са били класирани заради неизпълнение на формално изискване, обясни Боян
Икономов, началник "Външни програми" в ББР.
Това са Уникредит Булбанк, МКБ Юнионбанк и Тексимбанк. Формалното изискване, което им е
изиграло неприятна шега, е, че по закон се иска формулировката "календарни" дни за
одобрение на кредитите, а в техните оферти е пишело "работни" дни, обясни Икономов.
МКБ Юнионбанк е подала жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу това на 28
декември 2012 г. Производството е образувано на 4 януари 2013 г. За този лот (част от сумата)
са кандидатствали Банка Пиреос, МКБ Юнионбанк, Уникредит Булбанк и Тексимбанк. Заради
жалбата договорът с класираната Банка Пиреос не беше подписан вчера.
През февруари тази година ще се проведе втора процедура за разпределяне на оставащите
лотове по гаранционната схема за над 600 млн. лв. Очаква се по тях да кандидатстват около
пет-шест банки.
Помощ от Брюксел
Гаранционният фонд бе одобрен от ЕК още през миналата година, когато земеделското
министерство поиска пренасочване на средства от схеми по програмата за селските райони
към него. Официалният мотив беше, че в условията на финансова криза фирмите не успяват
да осигурят съфинансиране на проектите си, което в зависимост от вида им може да бъде
между 20 и 40 на сто. Пренасочването на парите към гаранционен фонд обаче беше и
"спасителна операция", тъй като заради малко одобрени проекти и плащания по тях имаше
реален риск страната да ги изгуби в края на 2011 г. В момента по програмата за развитие на
селските райони са 2.39 млрд. евро, което представлява 74.2 на сто от бюджета й. Към края на
2012 г. разплатените средства достигат 1.36 млрд. евро, или 52.2 на сто от всички.
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Резюме: Резултатите от идейната част на проекта за изграждане на научно-технологичния парк
"София Тех парк" ще са налице още през настоящата година.
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Заглавие: Идейният проект за "София Тех парк" ще е готов тази година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Резултатите от идейната част на проекта за изграждане на научно-технологичния парк
"София Тех парк" ще са налице още през настоящата година. Това посочи изпълнителният
директор на "София Тех парк" Елица Панайотова на подписването в Министерския съвет на
договора за безвъзмездно финансиране на научно-технологичния парк в столицата, предаде
"Фокус". На събитието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска
политика" в Европейската комисия.
По думите на Панайотова, още през 2013 година ще започне развитието на т.нар. "меки мерки",
като съвместно с университетите и бизнеса ще бъдат организирани редица от събития, които
ще са насочени към предприемачеството, трансфера на технологии и превръщането на науката
в бизнес. Сред основните елементи на технологичния парк са изграждането на бизнес
инкубатор, както и построяването на лаборатории, където науката ще може да се свърже с
бизнеса.
Общата стойност на проекта е 50 млн. евро - 42 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" и
близо 8 млн. евро национално съфинансиране. 50% от парите ще бъдат предназначени за
подготовката на терена и изграждането на инфраструктурата, 30% ще са за оборудването в
лабораториите, останалите 20% ще отидат за развитието на т.нар. "меки мерки".
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Резюме: Близо 75 млн. лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 2 месеца, съобщи областният управител на Видин Цветан Асенов. Данните от
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България сочат, че от началото на програмния период до 17 декември 2012 г. в област Видин
са сключени общо 80 договора на стойност 122,8 млн. лв.
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Заглавие: Видин: 122 млн. лв. договорени по ОП
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 75 млн. лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за
последните 2 месеца, съобщи областният управител на Видин Цветан Асенов. Данните от
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България сочат, че от началото на програмния период до 17 декември 2012 г. в област Видин
са сключени общо 80 договора на стойност 122,8 млн. лв.
Договорените средства по оперативните програми от последните месеци извеждат област
Видин от позицията на област с най-малко договорени средства по Оперативните програми в
Северозападния район и страната, заяви Цветан Асенов. Съгласно Информационната система
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/ сочат, че
от началото на програмния период до 17 декември по-малко договорени средства има в
областите Търговище (117, 8 млн. лв.), Разград (112,6 млн. лв.), Смолян (110,2 млн. лв.),
Кърджали (97, 5 млн. лв.), Монтана (86,2 млн. лв.) и Перник (85,9 млн. лв.). Най-много договори
по Оперативните програми са сключени в общините Видин - 45 договора на обща стойност
103,9 млн. лв., Белоградчик - 8 договора на обща стойност 5 млн. лв., Кула - 4 договора на
обща стойност 969 681 лв., Чупрене - 3 договора на обща стойност 730 964 лв. и Димово - 3
договора на обща стойност 668 704 лв., обобщи областният управител. Изпълнението на
Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са представени програмите
"Развитие на човешките ресурси", "Регионално развитие", "Техническа помощ" и "Околна
среда". По-активно се работи в областта и по Оперативни програми "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" и "Административен капацитет", каза
Цветан Асенов./БТА
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Дата: 11.01.2013
Източник: www.infoweek.bg
Връзка: http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=18115
Брой думи: 155
Резюме: 7,5 млн. евро ще бъдат предоставени от държавата
42,5 милиона евро ще бъдат отпуснати от ОП „Конкурентоспобност” за изграждането на София
Тех Парк. За това в Министерския съвет бе подписан договор за безвъзмездна финансова
помощ.
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Заглавие: С 42,5 млн. евро безвъзмездно финансират София Тех Парк
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 7,5 млн. евро ще бъдат предоставени от държавата
42,5 милиона евро ще бъдат отпуснати от ОП „Конкурентоспособност” за изграждането на
София Тех Парк. За това в Министерския съвет бе подписан договор за безвъзмездна
финансова помощ.
Подписи под документа поставиха главният директор на главната дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на София Тех
парк Елица Панайотова.
Стойността на проекта е 50 млн.евро, като 7,5 млн. евро ще бъдат предоставени от държавата.
София Тех парк е първият по рода си технологичен парк в България. Той ще бъде изграден
върху бивш терен на Министерството на отбраната с площ от близо 300 дка в столицата.
Очаква се паркът да заработи през 2015 г.
Близо половината от средствата по проекта са за подготовка на терена, инфраструктурата,
строителството на първите нови сгради, 30 на сто от сумата е за оборудване на лабораториите,
а останалите пари са за така наречените „меки мерки” – за съдържателната част на технопарка.
10-01-2013
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Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/9589/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_
%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%BF%
D0%B0%D1%80%D0%BA.html
Брой думи: 357

Заглавие: Биотехнологии и зелена енергия в София Тех парк
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След старта на този проект, вече има идея за създаването на хай-тех парк и в
покрайнините на Пловдив
Първият по рода си в България научно-изследователски център „София Тех Парк” ще събере
на едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна
ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера
Елица Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта.
Планира се „София Тех Парк” да отвори врати в края на 2015 г., когато ще приключи първият
етап от реновирането на старите сгради на 4 км в столицата и изграждането на новите. За
целта са предвидени 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро са осигурени чрез ОП
„Конкурентоспособност”, а националното съфинансиране е в размер на 7,5 млн. евро,
припомня „Монитор“.
Развитието на проекта ще е поетапно, в продължение на около 20 г. Започва се с изграждането
на бизнес инкубатор и високотехнологичен форум за конференции, срещи, обучения и
неформални разговори между представителите на различните компании. В близост ще бъде
построен и музей на името на Джон Атанасов, в който да се демонстрират всички нови
продукти. Около 30% от предвидените средства ще бъдат използвани за обзавеждането на
лаборатории в областта на киберсигурността и биотехнологиите.Цялата площ, върху която ще
се изгради „София Тех Парк”, е 270 дка. Чрез реорганизация на движението на 4-и км
работещите там ще могат бързо и лесно да стигат до останалите институти на БАН,
разположени зад спортната зала „Армеец”. Така ще се постигне по-бърз и лесен обмен на идеи
и знания с академичната общност.
„Компаниите в технологичния парк ще си партнират както с учените от БАН, така и с почти
всички университети, няколко министерства и неправителствени организации”, обясни още
Панайотова. По думите й в средата на следващата година вече трябва да са ясни фирмите,
които ще се настанят в бизнес инкубатора.
„Изграждането на научно-технологичен център е важна част от развитието на иновациите в
една държава. След старта на този проект, вече има идея за създаването на хай-тех парк и в
покрайнините на Пловдив”, отбеляза Реналдо Мандметс от ЕК, който пристигна в София
специално за подписването на договора за финансирането на „София Тех Парк” между
създаденото за целта дружество и МИЕТ, което се състоя вчера.
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Резюме: След старта на този проект, вече има идея за създаването на хай-тех парк и в
покрайнините на Пловдив
Първият по рода си в България научно-изследователски център „София Тех Парк” ще събере
на едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна
ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера
Елица Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта.
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Дата: 11.01.2013
Източник: www.livebiz.bg
Връзка: http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/432092474
Брой думи: 218
Резюме: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен
парк в София бе подписан вМинистерски съвет. Парави под контракта сложиха главния
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев
и изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.
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Заглавие: Официално: Строим „София тех Парк“ за 50 млн. евро
Подзаглавие: Договорът бе парафиран в Министерски съвет
Автор:
Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк
в София бе подписан вМинистерски съвет. Парави под контракта сложиха главния директор на
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и
изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се
осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално
съфинансиране.
На събитието присъства и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в Главна
дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен
Плевнелиев. По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за
концепцията на проекта можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия.
Очаква се новият технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни
дейности вероятно ще започнат още в началото на тази година.
Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните
университети, бизнес организациите, общините и неправителствени организации.
Бъдещият технологичен парк в София ще се намира до бул. „Цариградско шосе“ на мястото на
днешните военни поделения на 4-ти километър. Общата площ на парка е 270 дка, които са
собственост на Министерството на отбраната. Теренът се предоставя на министерството на
икономиката срещу 5 млн. лв.
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Резюме: Строят втори научно-технологичен център в Пловдив
Първият по рода си у нас научно-изследователски център „София Тех Парк” ще събере на едно
място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна
ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера
Елица Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта,.
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Заглавие: Биотехнологии и зелена енергия в „София Тех парк”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Строят втори научно-технологичен център в Пловдив
Първият по рода си у нас научно-изследователски център „София Тех Парк” ще събере на едно
място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна
ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера
Елица Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта,.
Планира се „София Тех Парк” да отвори врати в края на 2015 г., когато ще приключи първият
етап от реновирането на старите сгради на 4 км в столицата и изграждането на новите. За
целта са предвидени 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро са осигурени чрез ОП
„Конкурентоспособност”, а националното съфинансиране е в размер на 7,5 млн. евро
Развитието на проекта ще е поетапно, в продължение на около 20 г. Започва се с изграждането
на бизнес инкубатор и високотехнологичен форум за конференции, срещи, обучения и
неформални разговори между представителите на различните компании. В близост ще бъде
вдигнат и музей на името на Джон Атанасов, в който да се демонстрират всички нови продукти.
Около 30% от предвидените средства ще бъдат използвани за обзавеждането на лаборатории
в областта на киберсигурността и биотехнологиите. Цялата площ, върху която ще се изгради
„София Тех Парк”, е 270 дка. Чрез реорганизация на движението на 4-и км работещите там ще
могат бързо и лесно да стигат до останалите институти на БАН, разположени зад спортната
зала „Армеец”. Така ще се постигне по-бърз и лесен обмен на идеи и знания с академичната
общност
„Компаниите в технологичния парк ще си партнират както с учените от БАН, така и с почти
всички университети, няколко министерства и неправителствени организации”, обясни още
Панайотова. По думите й в средата на следващата година вече трябва да са ясни фирмите,
които ще се настанят в бизнес инкубатора.
„Изграждането на научно-технологичен център е важна част от развитието на иновациите в
една държава. След старта на този проект, вече има идея за създаването на хай-тех парк и в
покрайнините на Пловдив”, отбеляза Реналдо Мандметс от ЕК, който пристигна в София
специално за подписването на договора за финансирането на „София Тех Парк” между
създаденото за целта дружество и МИЕТ, което се състоя вчера.
МАРИАНА ТОДОРОВА
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Заглавие: ВСЕ ЕДНО БЪЛГАРИН Е СТЪПИЛ НА ЛУНАТА! ПОЛОВИН ЗАСЕДАНИЕ НА
КАБИНЕТА ОТИДЕ ЗА ВЪЗХВАЛА НА ЕДНА ТОЧКА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Половината заседание на кабинета на 9 януари е преминало в хвалебствени слова към
решение “за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за
партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и списък с програми и
водещо ведомство за разработване на всяка една програма”, пише offnews.bg.
Това става ясно от публикуваната стенограма от заседанието. То е започнало с тази точка,
която всъщност е №30 в дневния ред. Специално за нейното приемане на заседанието са
присъствали ректори на университети и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров.
“Сега с целия си административен капацитет, който има Министерство на образованието,
младежта и науката, и това сме се разбрали с колегите, където сега са разхвърляни по другите
програми, да усилим дирекцията с по един-двама човека, където и каквото е нужно, за да може
да се случи това, което вие предлагахте и ние направихме”, казал премиерът Бойко Борисов на
ректорите и призовал шефът на БАН “да каже няколко думи”.
Академик Стефан Воденичаров: “Аз искам да благодаря за това, което правите в момента.
Българската наука през последните двадесетина години изобщо не е получавала такава
подкрепа, каквато получава днес. И това, че програмата България 2020, Европейската
програма 2020 без наука и иновации няма да стане, вие сте го оценили, за което ви
благодарим. Повярвайте, че българските учени в скоро време ще ви зарадват с добри
резултати. Още един път ви благодарим”.
Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев: “Тук последните дни журналистите ме
нападаха с въпроса „Защо България няма университет сред първите 500 в света?” Надявам се,
че след вземането на това решение, в 2020 г. вече ще има и това ще бъде гаранция за
нарастване на качеството”.
Следват хвалебствени изказвания от представители на други университети, които са
представяне като “реплика”:
“Аз казах вече, че за мен това е един от най-щастливите дни в живота ми. Тази оперативна
програма я сънувам от една година, тя вече е факт. Това, което мога да кажа, е да се
присъединя към мнението на колегите, че наистина ще видите реални резултати от това. За
първи път на практика науката и образованието ще се финансират реално. Знаете, че миналия
програмен период беше загубен в това отношение. България беше единствената държава в
Европейския съюз, която нямаше договорени средства за наука. Това е за мен голям ден, а
така и за всички ректори в това отношение, говоря от името на 51 души ректори, които сме
абсолютно единодушни. Това е за нас голям ден“.
“След ректора на Софийския университет, който е водещ в хуманитарната област, аз мога да
допълня, че в областта на изкуствата очакваме този подход интегрирана наука и образование
да засегне по някакъв индиректен път и културните процеси. Ние ще се разберем с министър
Рашидов как леко тези свежи потоци да преминат в областта на културната инфраструктура,
която в голяма степен в образованието е смесена по много неразривен начин. Така че за мен е
още по-голям ден, както се казва, и за всички колеги, най-вече за бъдещето на изкуствата.
Благодаря ви”.
“Аз мисля, че с тази програма ще се създаде и най-пряката връзка между наука, образование и
бизнес. А това е отдавна желано и по такъв начин най-пряко ще могат нашите постижения, на
нашите учени, да бъдат реално отразени в практиката”.
“Като заместник-председател на Съвета на ректорите, представляващ техническите
направления, искам най-отговорно да заявя, че днес ние поставяме началото на нещо много
голямо и особено развитието на науката, връзката с бизнеса, особено в тази област,
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Резюме: Половината заседание на кабинета на 9 януари е преминало в хвалебствени слова
към решение “за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в
Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г.
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техническата, което ще даде мощен тласък и на българската промишленост – развитие на нови
направления, нови иновации, нови решения. Така че ние сме готови да отговорим на това
предизвикателство”.
Борисов им благодарил за хвалебствените изказвания и ги поканил да присъстват на всички
заседание на кабинета. “За да може по темите, по които говорим, да ни се оказва помощ”,
обяснил премиерът.
Следват бодри изказвания на почти всички министри:
Финансовият министър Симеон Дянков: “Хубаво е и министър Игнатов, и министър Дончев в
следващите дни да обяснят, защото веднага излиза въпросът „Защо досега не го е имало?”, да
се опише, че преговорите за предишния, всъщност сегашният програмен период, които са края
на 2005 г., който е бил преговарящ тогава, че тогава е бил моментът това да се предложи, не се
е предложило, не е станало. Защото иначе излиза, че тези три години и половина, които ние
сме на власт, го е нямало. Но защо го е нямало? Защото не е било договорено от 2005 г.
Мисля, че това е полезно да се каже, за да имат хората представа и като се говори до 2020 г.
какво ще стане, че това е втората седемгодишна програма”.
Просветният министър Сергей Игнатов: “Аз съм съгласен с това, което каза министър Дянков.
Ние в разговора с ректорите го подчертахме. Наистина България е единствената, няма друга
страна, която няма договорени пари за наука. А иначе това, което предлагаме… Първо
благодаря на всички колеги министри, защото не е толкова лесно да се вземе такова решение.
Знаете, че на 25 април беше поставена задача тук на Министерски съвет да се изработи такава
концепция как да се развият нещата, през октомври вече и на оперативно заседание,
предлагаме да бъде с двуфондов модел, предефинирани проекти са предложени. Няма да е
лесно, но това, което казахме и на предварителната среща, няма по-трудно от това да се вземе
решение, защото това е визията как ще се развива България до 2030-2050 г. Защото сега ако се
заложи модела до 2020, резултатът ще бъде дългосрочен”.
Искам да кажа, че благодаря, че съм част от това правителство, защото ние с всяко наше
решение, освен ежедневните проблеми, визионерски постъпваме как да се развива нашата
държава през следващите десетилетия.
Министърът по усвояване на еврофондовете Томислав Дончев: “Аз няма да повтарям нещо,
което беше казано до момента или няма да повтарям самия себе си. Всъщност трудното
започва оттук нататък. Изграждането на една оперативна програма, на един управляващ орган
е много тежко предизвикателство. Вярвам, че с общи усилия ще се справим с подобно
предизвикателство. Добрата новина тук е, че ресорното министерство, академичните среди ще
имат правото и възможността сами да определят къде отиват парите за наука. Това е найдобрата новина.
Иначе един технически коментар – изработената концепция до момента безспорно е една
добра интелектуална основа на всичко, което следва оттук нататък, но е твърде рано да
приемаме концепцията в този й вид. Преговорите с Европейската комисия са в начална фаза,
първата среща е в началото на февруари в Брюксел, тоест днес можем да вземем решение, че
ще има оперативна програма „Наука”, но без да изпадаме в по-големи детайли. Има нерешени
въпроси, свързани с демаркацията с другите програми. Това е известно на колегите и на
министър Игнатов”.
Отново Сергей Игнатов: Аз съм съгласен. Когато казваме „Наука и образование за
интелигентен растеж до 2020 г.” ние отговаряме на всички, че нашата държава няма да се
развива в обслужващия сектор, както постоянно се мрънка през последните години, а тъкмо
обратното – ние залагаме на едни изключително високи цели за нашето развитие, защото в
съвременния свят тежестта и силата на нациите се определя по нивото на тяхната наука, на
тяхната образованост. И България има традиции, имаме големи загуби през последните
двадесет и няколко години, но все още имаме основа, за да направим решителна крачка
напред. Това е добре за следващите поколения особено.
Енергийният министър Делян Добрев: Становището на МИЕТ е с определени коментари, че
концепцията, която ни бе представена преди около два месеца, препокрива донякъде
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Имаме комуникация с министър Игнатов и с
министър Дончев частите, които се препокриват, да отпаднат от програма „Наука”, така че с
тази забележка”.
Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова: По същия начин е с Оперативна
програма „Регионално развитие”. В оперативен порядък ще изчистим препокриванията и това,
което трябва да остане в част от интегрираните проекти по програмата за регионално развитие.
Кметът на София Йорданка Фандъкова: Аз също искам да поздравя правителството за
днешното решение и да кажа, че с това решение всъщност правителството на ГЕРБ изпълнява
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един много важен ангажимент, който беше заложен в предизборната програма на ГЕРБ за
наука и образование. Да пожелая да бъде приет и законът за средното образование, за
предучилищно и училищно образование, което също е ангажимент, и да кажа, че действително
това е едно огромно предизвикателство пред Министерство на образованието, младежта и
науката и трябва много сериозно да се работи за повишаване на капацитета.

44

Дата: 11.01.2013
Източник: www.republika.bg
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=53889
Брой думи: 134
Резюме: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват
по линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват
като национално съфинансиране.
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Заглавие: 50 млн. евро струва София Тех Парк
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по
линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват
като национално съфинансиране.
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 %
собственост на Министерство на икономиката.
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен
Плевнелиев.
Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината
от парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира
паркът. Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще
бъде разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната.
Бъдещият парк ще се изгради върху имот от 250 дка на Четвърти километър в София.
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програми от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на
годишния си отчет.
Дончев допълни, че усвояването на парите от Брюксел е достигнало 35 процента, или 5.4
милиарда евро. Именно от тях са платените до момента 2.5 млрд. лв.
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Заглавие: 2.5 млрд. лв. европари усвоени през 2012 г.
Подзаглавие: Страната ни отличник при договарянето на средствата от Брюксел
Автор:
Текст: През 2012 година българската държава е получила 2.5 милиарда лева по седемте
програми от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на
годишния си отчет.
Дончев допълни, че усвояването на парите от Брюксел е достигнало 35 процента, или 5.4
милиарда евро. Именно от тях са платените до момента 2.5 млрд. лв.
„Изминалата година беше много силна. Наддоговорен е целият финансов ресурс от 15.6 млрд.
лв., като за една трета от него сме се разбрали само през изминалата година. Този резултат
може да се определи като много добър”, допълни министърът.
Той се похвали, че страната ни няма нито една спряна оперативна програма, а процентът от
грешки, открит в проектите, е под 2 на сто.
Дончев обясни, че през 2013 година целта на правителството е да се достигне поне 65
процента разплащания по европрограмите.
„Безспорният шампион за изминалата година е ОП „Транспорт”. Добра оценка заслужават още
ОП „Административен капацитет”, „Регионално развитие” и „Конкурентоспособност”, каза
Дончев, докато представяше разчетите за това по коя програма са усвоени най-много средства.
Министърът разясни, че основната цел за тази година е България да получи добри условия за
плащанията за следващия програмен период, който започва през 2014 и приключва през 2020
година.
На представянето на доклада присъстваха премиерът Бойко Борисов и заместник-министърът
на финансите Карина Караиванова.
Премиерът Бойко Борисов: Трябва да минем 75 процента
Амбициите ми са да минем 70 – 75% усвояване през следващата година – така министърпредседателят Бойко Борисов коригира Томислав Дончев в прогнозите от 65 на сто
разплащания от еврофондовете.
„Когато цифрите говорят, е най-добре да се съобразяваме с тях”, допълни премиерът.
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