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Медиен мониторинг – обобщение
22.1.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
25

вестници, от които:

6

- национални

5

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

19



Общо за деня

25
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 22.01.2013
Източник: в. 24 часа
Страница: 10
Брой думи: 263
Резюме: Разреждали дизел и бензини с масла, керосин и нискооктаново гориво. След 2 г. ще
се следи качеството на пропан-бутана и въглищата
3,4% от изследваните горива през 2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър
Костадинов, шеф на дирекцията за контрол на качеството на течните горива в Агенцията за
метрологичен и технически надзор.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Хванали само 3,4% некачествени горива
Подзаглавие:
Автор: Марияна Бойкова
Текст: Разреждали дизел и бензини с масла, керосин и нискооктаново гориво. След 2 г. ще се
следи качеството на пропан-бутана и въглищата
3,4% от изследваните горива през 2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър
Костадинов, шеф на дирекцията за контрол на качеството на течните горива в Агенцията за
метрологичен и технически надзор.
В началото на контрола, което е поставено през 2003 г., делът им бил 18-20%. На България са
й трябвали 10 г., за да достигне 3,4 на сто, докато в Европа това станало за 3-4 години. Дизелът
и бензините обикновено се смесват с масла, керосин, горива с нискооктаново число, газови
кондензати, разтворители.
През 2012 г. дирекцията е направила 500 проверки на бензиностанции. Санкциите са за 1,410
млн. лева. От пазара са изтеглени 32 000 л некачествени горива.
Очаква се след промените в Закона за водите агенцията да контролира и язовирните стени,
каза Ангелов. След приемане на промените в Закона за туризма ангажимент на агенцията ще
бъде и състоянието на басейните.
След 2 г. качеството на пропан-бутанът и въглищата ще бъдат проверявани от метрологията,
каза вчера Ангел Ангелов, председател на агенцията по метрология.
През април ще бъде обявена поръчка за доставка на оборудване за изследване на пропанбутана. Финансирането на новата лаборатория е по програма "Конкурентоспособност".
Очаква се тя да заработи през 2015 г. С Министерството на околната среда се обсъжда
възможността в същия срок да се въведе и контрол на качеството на твърдите горива,
ползвани от гражданите. Засега обаче финансиране с европари не е осигурено. Ангелов се
безпокои, че за контрола на въглищата ще бъде нужно назначаването на много експерти за
цялата страна.
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Дата: 22.01.2013
Източник: в. Монитор
Страница: 7
Брой думи: 134
Резюме: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори
прекратяване на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете
Томислав Дончев.
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Заглавие: Европарите за чалгата и киното ясни до 10 дни
Подзаглавие:
Автор: Мариана Тодорова
Текст: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори
прекратяване на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете
Томислав Дончев.
По думите му проектът не е получавал финансиране до момента, не е даден нито цент под
формата на авансово плащане.
"Един от моите експерти и двама от ведомството на Делян Добрев проверяват детайлите, а
именно за какво ще се използва закупеното с тези пари оборудване. Формално погледнато
обаче няма нищо нередно в тези проекти. Има ясни правила и те са спазени стриктно", заяви
още Дончев по повод отпуснатите близо 2 млн. евро на фирма в сферата на попфолка по ОП
"Развитие конкурентоспособността на българската икономика".
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Дата: 22.01.2013
Източник: в. Телеграф
Страница: 14
Брой думи: 288
Резюме: Токът и парното вероятно ще поевтинеят с 2 и 5%. За електричеството промяната
влиза в сила от 1 юли, а за топлоенергията - от 1 април.
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Заглавие: Токът надолу с 2%, парното - с 5%
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Токът и парното вероятно ще поевтинеят с 2 и 5%. За електричеството промяната влиза
в сила от 1 юли, а за топлоенергията - от 1 април.
Това става ясно от думите на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране Ангел Семерджиев.
Електроразпределителните дружества заявиха, че все още не са готови с предложенията си за
промяна в цената на електроенергията и най-вероятно ще изчакат крайния срок за това - 28
февруари. Крайната цена обаче зависи както от тях, така и от добавките за зелена и кафява
енергия и от тази за невъзстановяемите разходи. Именно тази добавка е най-вероятно да бъде
коригирана надолу посредством натискане на цената по дългосрочните договори за изкупуване
на електроенергията от въглищните централи "Марица-изток" 1 и 3.
Топло
Поевтиняването на газа
ще доведе до спад в цената на високоефективното производство на ток от когенерационните
съоръжения на топлофикациите, смята Семерджиев. Това от своя страна може да свие цената
на парното с 4-5%.
Горива
С пет пъти е намалял делът на некачествените течни горива на пазара за последните четири
години, заяви главният секретар на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол
Петър Костадинов.
За миналата година процентът им е малко 3,4, като различните нарушители използват
вариация от компоненти, за да разреждат горивото и така нарушават качеството му.
От 2016 г. Агенцията за технически надзор започва да контролира и качеството на пропанбутана. Пари за закупуването на необходимата техника и изграждане на лаборатории вече са
осигурени и са по оперативна програма "Конкурентоспособност". Сега се изследват само
бензинът и дизелът. Според Петър Костадинов фалшивите горива могат да доведат до
сериозни повреди в двигателя на автомобила, включително и да се наложи основен ремонт.
Работи се и върху проект за осъществяване на контрол върху качеството на твърдите горива и
по-точно въглищата.
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Дата: 22.01.2013
Източник: в. Труд
Страница: 11
Брой думи: 280
Резюме: Държавата ще започне да следи качеството на пропан-бутана, продаван у нас, найрано през 2016 г. Тогава се очаква Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
която проверява дизела и бензина, да има лаборатория за контрол на газта. Все още не е ясно
дали и кога под надзора й ще попаднат въглищата.
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Заглавие: Без държавен контрол за газта до 2016 г.
Подзаглавие:
Автор: Зорница Латева
Текст: Държавата ще започне да следи качеството на пропан-бутана, продаван у нас, най-рано
през 2016 г. Тогава се очаква Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която
проверява дизела и бензина, да има лаборатория за контрол на газта. Все още не е ясно дали
и кога под надзора й ще попаднат въглищата.
Това стана ясно от изказвания на шефа на агенцията Ангел Ангелов и на ръководителя на
дирекцията, която изследва горивата, Петър Костадинов. "Има оплаквания от качеството на
пропан-бутана. Гражданите са възмутени, че никой не следи това гориво", обясни Костадинов.
Намерението на агенцията може да стане факт след оборудването на лаборатория и
акредитирането й. Техниката за изследването на пропан-бутана ще бъде купена с 1,5 млн. лв. от оперативна програма
"Конкурентоспособност". Лабораторията щяла да е готова през 2015 г., но акредитирането й
щяло да отнеме още година. В нея трябва да се изследват показатели като октаново число,
съдържание на сяра, на сероводород, както и мириса на пропан-бутана.
Все още не е ясно кога агенцията ще има правото и техниката да контролира и въглищата. От
2011 г. екоминистерството обяснява как твърдите горива трябва да бъдат следени, защото са
основен замърсител на въздуха с прах. Заради прекомерната му концентрация ЕК откри
наказателна процедура срещу България. Все още няма предложение за промяна на
законодателството или за осигуряване на пари за техника за контрол на въглищата.
Изследванията на агенцията за 2012 г. показват, че само 3,4% от бензина и дизела са
некачествени. За пропуските на търговци и доставчици са наложени глоби за общо 1,4 млн. лв.
Най-често причината за ниското качество е смесването на горивата с керосин, масла,
нискооктанов бензин. В най-лошия случай такива горива развалят двигателя на колата. Помалкият проблем е загубата на мощност.
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Дата: 22.01.2013
Източник: в. България днес
Страница: 10
Брой думи: 508

Заглавие: Морфов прогърмя с чалга Народния
Подзаглавие: С "Ах, банана" топрежисьорът протестира срещу милионите европари за
"Пайнер"
Автор:
Текст: Режисьорът Александър Морфов пусна чалга на смаяните зрители на спектакъла си
"Животът е прекрасен" в Народния театър в неделя вечерта.
На първата ни сцена прогърмя "китка" ретро хитове на попфолка, натежали от сексуални
намеци и откровени псувни като "Смукача" на Ивана," И ловец съм, и рибар съм" на Валдес и
"Ах, банана" на отдавна забравената Сани.
Топрежисьорът на Народния обяви, че с лириката от тези произведения "благодари" на
Министерството на културата, на правителството и на "нашия първи" министър-председател,
които подкрепят развитието на културата у нас.
Морфов изненадващо се качи на сцената след финала на представлението и връчването на
наградата на независимите театрални критици на Светлана Янчева за играта й в "Животът е
прекрасен". С типичния си усет за драматичен обрат именитият режисьор отначало благодари
на публиката и екипа си, а след това стъписа препълнения салон с поздрава си към
управляващите. Отаначало шокирани, зрителите бързо се окопитиха и аплодираха шумно
акцията на културтрегера. С нея той протестира срещу спечелената от Митко Димитров
евросубсидия за популяризиране на попфолка.
Шефът на "Пайнер" трябва да получи близо 2 млн. лева по оперативна прогрма
"Конкурентоспособност" на ЕС, като от тях 287 735 лева са държавно съфинасиране.
***
Александър Морфов пред "България днес": Попфолкът е бацил!
Асен Константинов
- Пуснах събрани три от най-ярките и най-пошли текстове на тази музика просто за да може
зрителят да получи представа за същността, за какво нашето правителство лобира и къде
отиват неговите желания и амбиции в изкуството и кой всъщност получава парите.
- Вежди Рашидов каза, че министерството му няма нищо общо с европарите, които ще получи
Лайнера.
- Може би директно той няма нищо общо. Той с нищо няма нищо общо, нали? Човек, който си
позволява да изрече такива думи, още повече подчертава своята ненужност. Министър на
културата да не заема ясна позиция, да не се опита да защити истинското българско изкуство, а
да се измъкне с думичките: "Аз нямам нищо общо!" Той не си гледа работата, изобщо не е
наясно какво се случва в тази държава, с нейната култура. Не съм сигурен, но предполагам, че
са им искали експертна оценка.
- Вие ли подбрахте точно тези парчета, които прозвучаха?
- Аз ги.подбрах. Влязох в интернет, написах "най-пошлата чалга" и веднага ми излязоха
подредени по класации най-ужасните неща. Така че в България има достатъчно умни,
интелигентни хора, които изразяват възмущението си по съответния начин, наричайки нещата с
истинските им имена.
- Как ги включихте в спектакъла си?
- Те не са влезли в спектакъла. Не мога да си позволя да ги вкарам в спектакъл и да смесвам
текстове на пиеси с този бацил. Това е все едно да заразиш себе си.
- А не мислите ли, че акцията ви би трябвало да достигне до аудиторията на чал гага?
- Мисля, че има смисъл да се правят някакви изявления и да се убеждават само онези хора,
които могат да заемат някаква позиция и които имат достатъчна нравствена и умствена
способност да го направят. За онези другите, които са лишени от тази възможност, които са
кастрирани от духовното, няма смисъл да се правят каквито и да било опити.
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Резюме: Режисьорът Александър Морфов пусна чалга на смаяните зрители на спектакъла си
"Животът е прекрасен" в Народния театър в неделя вечерта.
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Регионални печатни медии
Дата: 21.01.2013
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 21
Брой думи: 175
Резюме: Трети проект на "Ка инженеринг" ЕООД на стойност 233 162 лева получи одобрение и
бе разплатен от главната дирекция за европейски фондове миналата седмица. Той е по
програма "Конкурентоспособност". Самоучастието на пловдивската компания е 30 процента, а
финансовата помощ - 70.
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Заглавие: Пловдивска фирма с три европроекга за 800 000 лв.
Подзаглавие:
Автор: Надя Петрова
Текст: Трети проект на "Ка инженеринг" ЕООД на стойност 233 162 лева получи одобрение и бе
разплатен от главната дирекция за европейски фондове миналата седмица. Той е по програма
"Конкурентоспособност". Самоучастието на пловдивската компания е 30 процента, а
финансовата помощ - 70.
Проектът е за обновление на производственото оборудване, за повишаване на ефективността
на производството и за въвеждане на нови технологии и машини. Благодарение на
инвестицията повишихме качеството на продукцията си, намалихме енергийните разходи и
увеличихме работния състав, обобщи собственикът и управител на дружеството Мариян
Калестров. "Ка инженеринг" е най-големият доставчик на резервни части за БДЖ, но също така
е сериозен партньор на европейските железници.
От 2011 г. фирмата усвоява средства по "Конкурентоспособност" и до момента, с този трети
проект, получените средства по програмата достигат 800 000 лева. От тях европейската
помощ е около 550 000.
Във фирмата работят 14 човека, всеки от които оперира на няколко машини. Те вършат
работата на 140 души, сравни Калестров, който е работил в подобен завод в предишни години.
Оборудването е по технологии, разработени от самия собственик, негово ноу-хау.
21.01.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 21.01.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2013/01/21/1987880_alpi_komers_shte_proizvejda_duvka_ide
al/
Брой думи: 226
Резюме: Асеновградската бонбонена фабрика "Алпи" е регистрирала популярната през 70-те
години на 20 век марка дъвка "Идеал" и ще пусне продукта на пазара до края на месеца,
съобщи "Капитал daily".
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Заглавие: "Алпи комерс" ще произвежда дъвка "Идеал"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Асеновградската бонбонена фабрика "Алпи" е регистрирала популярната през 70-те
години на 20 век марка дъвка "Идеал" и ще пусне продукта на пазара до края на месеца,
съобщи "Капитал daily".
Изданието припомня, че български дъвки не се произвеждат от двайсетина години. Правата
върху марката "Идеал" пък преди това са били на кооперация "Христо Ников", която е в
процедура по несъстоятелност от миналото лято.
Компанията въвежда нова линия за дъвчащи бонбони с пълнеж чрез екструдиране, на която ще
се правят и дъвки с пълнеж", съобщи управителят на "Алпи комерс" Венцислав Пейчев пред
изданието. Методът е нов за България. Проектът се изпълнява с финансиране по оперативна
програма "Конкурентоспособност" и трябва да приключи до края на август тази година.
Общата инвестиция е около 920 хил. лв.
Компанията е единственият производител в света на парфюмиращи бонбони, припомня
публикацията. За продукта си с розово масло "Део" тя получи сертификат за световна иновация
от салона в Женева през 2011 г. и беше отличена за иновативно предприятие на 2012 г. от
фондация "Приложни изследвания и комуникации". Бонбоните са разработвани в продължение
на година и половина и се базират на научни изследвания на японски специалисти, които
доказват, че прието чрез храната, розовото масло има парфюмиращ ефект. Това се дължи на
факта, че веществото гераниол, което е около 70% от състава на маслото, се излъчва от
кожата след консумация и така на практика тялото ухае на рози.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/21/1988163_iziavleniia_na_prezidenta_plevneliev_i_viceprezi
denta/
Брой думи: 4939

Заглавие: Изявления на президента Плевнелиев и вицепрезидента Попова по повод една
година от встъпването им в длъжност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Президентът Росен Плевнелиев и вицепрезидентът Маргарита Попова отчетоха на
пресконференция днес първата година от встъпването им в длъжност. "Дневник" публикува
пълния текст на изявленията им, разпространени от прессекретариата на държавния глава.
Изказване на Росен Плевнелиев:
Добър ден и добре дошли на всички от името на президента и вицепрезидента на тази
пресконференция, която има за повод изминалата една година от нашия мандат, с който
българите ни гласуваха своето доверие.
Позволете ми преди всичко да посоча най-важното от първата година на мандата и, разбира се,
с оглед на събитията, които се случиха в последните дни, да изразя категорично нашата оценка
на осъждане на този недопустим акт на посегателство срещу лидера на ДПС. Това е
посегателство не просто срещу един политически лидер на парламентарно представена
политическа сила, но това е и посегателство срещу демократичните ценности и устои на
нашето общество и държава.
Българското общество винаги се е гордеело и много пъти съм повтарял със своята
толерантност и демократична политическа култура. Като държавен глава, който олицетворява
единството на нацията, ще следя отблизо реакциите и развитието по този случай и ще направя
всичко по силите си, за да предотвратим насаждането на омраза и изостряне на политическото
напрежение в страната и в обществото. Като президент действам рационално, не емоционално,
мой приоритет са работещите институции, затова нека оставим компетентните органи да си
свършат работата по случая.
На следващия КСНС ще обсъдим подробно и ще вземем решения относно, за съжаление, тези
две силно негативни събития, които маркираха първата година от мандата, а именно:
терористичния атентат на летище Сарафово и зловещия акт на посегателство срещу лидера на
ДПС, като две, за съжаление, многопластови важни събития с негативен оттенък и перспектива
за България, които ще маркират и следващата година, а може би и следващите занапред.
Разбира се, извън тези две негативни събития и тези проблеми, които ние ще трябва да
адресираме и решаваме, позволете ми да направя оценка на изминалата първа година от
мандата.
Зададохме изцяло прагматична и надпартийна политика, която посочва проблемите, предлага
решения, търси консенсус и резултати. Не обещахме всичко, но поетите ангажименти са
публични още от първия ден, за да има граждански контрол и да се носи политическа
отговорност. Надявам се повече политици да последват моя пример и на следващите
парламентарни избори да внимават какво обещават, както и да направят обещанията си
публични.
Имаме ясни приоритети - 10 на брой, познавате ги от моята програмна реч. Работим за
напредък и резултати по тях. Поставихме началото на нови инициативи като например "Месец
на политическите консултации", "Младежка визия за България", стажантска програма към
Комисията по помилването. Надградихме вече започнатите инициативи.
Символ на приемственост и надграждане е големият успех, който постигна "Българската
Коледа" през годината. Получихме над 1 млн. sms-а и аз мога категорично да заявя, че за мен
това означава само едно, че в България живеят милиони добри хора, които са готови да
подадат ръка и да помогнат. Отворихме президентството за дебати, където министри, експерти,
представители на неправителствения сектор могат да дискутират открито и честно. Днес
президентската институция е надпартийна и е място, където политиците могат да бъдат
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Резюме: Президентът Росен Плевнелиев и вицепрезидентът Маргарита Попова отчетоха на
пресконференция днес първата година от встъпването им в длъжност. "Дневник" публикува
пълния текст на изявленията им, разпространени от прессекретариата на държавния глава.
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държавници, а гражданите припознават институцията като своя. Президентството отвори
широко вратите си за всички.
В своите действия като президент, през изминалата година, както и занапред, ще продължавам
да се водя от буквата и духа на Конституцията и да отстоявам независимостта на
президентската институция. Моралът и доброто име в политиката са важни. Работя за
съгласие, развитие и напредък и за добра репутация на България в Европа и по света.
КСНС вече заседава по ясни правила, след 18 години работа при липса на такива. Постигнахме
консенсус за продължаване на реформата в сектор "Сигурност". Досега службите – НРС, НСО и
СлВИ, работеха без законова регламентация и "на парче". Реформата е в ход, предстои
решение на парламента. Приемането на пакета от четири закона в сектор "Сигурност" ще реши
завинаги дългогодишната двойственост и неформално противопоставяне между президентство
и правителство по линия на службите. Съветът за сигурност, като много важна институция, ще
осигури необходимото сътрудничество между всички звена в системата. Решени сме да сложим
край на статуквото в тези служби, грижливо пазено от 23 г. - да се работи "на тъмно", без
законодателен и обществен контрол.
През 2012 г. приложихме нов подход в процедурите при избора на членове на Конституционния
съд и избора на главен прокурор. Досега винаги изборът се свеждаше до един кандидат,
посочен в последния момент. Това се промени, като за пръв път се създадоха условия за
състезателност, прозрачност, публичен сблъсък на концепции, кандидати и идеи.
Налагах вето с ясни аргументи, които бяха приети от парламента, за което благодаря.
За първи път иновациите, енергийната ефективност и енергийната диверсификация бяха
изведени като стратегически национални приоритети на държавата от президента. Радвам се,
че през 2012 г. бе постигнат истински пробив в диверсификацията на енергийни трасета за
България, за нашата икономика. Започна строежът на газовия интерконектор с Румъния,
подписа се договор за изграждане на интерконектора със Сърбия, подписахме за "Южен поток".
Работи се интензивно за осигуряване на собствено производство чрез стартиране на концесии
за добив на газ в Черно море - това е една смела и отговорна постъпка на правителството,
която ние приветстваме. Бъдещите поколения на България биха могли да имат собствено
производство на газ и да печелят от това. Бе финализиран нов договор за доставки на газ от
Русия, като цената бе значително намалена с 22 %. Решителните действия за диверсификация
осигуряват милиардни инвестиции в икономиката и повишават конкурентоспособността на
българските производители.
Националната програма за енергийна ефективност набира скорост чрез умелото използване на
четири източника - "Фонд Козлодуй", продажба на емисии, Оперативна програма "Регионално
развитие" и Оперативна програма "Конкурентоспособност". Тези четири източника
формират ядрото на нова милиардна програма за енергийна ефективност, от която със
сигурност ще спечелят всички българи, защото най-евтината енергия е спестената енергия.
Инвестициите в енергийна ефективност ще създадат десетки хиляди работни места в цялата
страна и са силна мярка в подкрепа на малките и средни предприятия.
България даде пример за финансова дисциплина и култура на стабилност - държавен дълг от
14,75% към днешна дата и дефицит за 2012 г. от 0,5%. Това са цифри, с които можем да се
гордеем.
Разбира се, финансовата дисциплина е важна, но недостатъчна, затова работим за устойчив
растеж, инвестиции и балансирано регионално развитие.
България е силна, само когато е "свързана" и затова е важно да се строят магистрали, жп
линии, мостове, газови връзки, водна, цифрова и енергийна инфраструктура. Постигнатото
добро темпо трябва да се запази, независимо кой е на власт.
Няколко реформи бяха на фокус – административна, водна, правосъдие и вътрешен ред,
отбрана и сигурност.
Като президент изведох на преден план електронното правителство и иновационните
екосистеми в България. Пряката връзка иновации- образование-бизнес е много важна. Затова
се радвам, че идеята, която силно подкрепям, а именно да има самостоятелна Оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж", бе приета от правителството.
Проектът "София тех" получи зелена светлина от Европейската комисия и предстои ускорено
изграждане на първа фаза.
Комисиите и съветите в президентството станаха публични и прозрачни, работят по правила и
се отчитат редовно, дискусиите се излъчват на живо в интернет.
Казахме решително "не" на зависимостите от тоталитарния режим и категорично "да" на гласа
на гражданското общество и идеите на младите хора. Пример за това е наложеното вето на
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Закона за горите, назначаването на много млади хора в президентската институция и, разбира
се, имаме много стажантски програми в институцията.
Искам държавата да бъде близо до българите, където и да са те по света. Държим отворени
вратите си за тях, работим за нов подход и стратегия. Мой принцип е да бъда гост на
българската църква, на българското училище, на българската общност при всяко мое пътуване
в чужбина.
Провеждаме активна външна политика за привличане на повече инвестиции, за осигуряване на
нови пазари и за подобряване репутацията на България по света.
България е достоен член на ЕС и НАТО, имаме позиция по европейския дневен ред. ЕС
навлиза в нова фаза на интеграция. България играе активна роля в общите усилия за постигане
на решителен напредък за една по-силна и интегрирана Европа – Фискалният съюз вече влезе
в сила, предстои да въведем в действие и Банковия съюз, както и Единния банков надзор.
Преговаряхме активно по Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014–2020 г., както и за
бъдещето на кохезионната политика, общата селскостопанска политика, регионалната
политика и др. При всяко мое посещение в чужбина, при всяка моя среща с европейски и
световни лидери съм казвал колко е важна фискалната рамка на ЕС за 2014 - 2020 г. в
контекста на кохезионната политика и балансираното развитие на регионите.
България, освен своята активна позиция по европейския дневен ред, постави и Балканите на
фокус. Това беше и много важна част от моята външнополитическа активност през изминалата
година. Имах срещи с почти всички президенти в региона: Македония – 2 пъти, Сърбия – 2
пъти, Черна гора, Косово, Албания, Гърция, Турция.
Заставаме зад европейската перспектива на Западните Балкани, базирана на прагматичен
подход, добросъседски отношения, отстояването на европейските ценности. Бях честен, когато
публично пред комисаря по разширяването не се съгласих с доклада на Европейската комисия
за Македония, в частта му "за добросъседските отношения". Декларирах, че манипулирането на
историята и политиката на Скопие за антиквизация са опасни, защото създават илюзии за
велико минало, вместо да дават решения за бъдещето.
Подкрепяме Македония най-добронамерено, както винаги досега, но има проблеми за
решаване. Именно затова България ясно заяви позицията си за прилагане на критерия за
добросъседство при оценката на напредъка на Република Македония в процеса на
евроинтеграция. По време на Европейския съвет през декември 2012 г. страните-членки се
обединиха категорично около разбирането за важността на добросъседските отношения като
задължително условие за членство. Развитието по този въпрос ще се наблюдава от
европейските институции и държавите от Европейския съюз.
Изграждането на положителен образ на страната и повишаването на доверието сред
партньорите й беше основен приоритет в областта на външната политика. През 2012 г. бяха
осъществени 18 посещения в чужбина. Като президент представих позицията на България на
значими международни форуми като Срещата на високо равнище на НАТО (Чикаго), XV среща
на държавните и правителствени ръководители на страните - участнички в процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа (Белград), Конференцията на ООН по устойчиво
развитие "Рио+20" (Рио де Жанейро), 67-ата сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), ІХ среща на върха
"Европа – Азия" (Виентян).
Участвах с ключови речи във форуми като: "България - надежден партньор в ЕС" (Берлин);
Срещата на високо равнище на тема "Върховенството на закона" (Ню Йорк); "Регионално
сътрудничество и развитие за конкурентоспособна Европа" (Виена); Софийски форум за
Балканите: "Балканите в глобалния свят: насърчаване на европейската перспектива в региона"
и други. Проведох множество срещи с държавни и правителствени ръководители и лидери на
международни организации (над 100 в чужбина и над 35 в България). За мен това е
доказателство, че възприемането на страната ни като търсен и надежден партньор в
международните отношения е факт.
С десетките съвети, конференции и срещи зададохме посоката и приоритетите на
Националната програма за развитие "България 2020". Това е нашият общ план за бъдещето,
около който всички трябва да се обединим през 2013 г. и да изпълним до 2020 г. Защото в
бъдеще ще успеят само тези държави с дългосрочна визия, с ясен план за действие и
работещи институции, които гарантират резултати и прогрес, независимо кой е на власт.
Ето и по-важното, което предстои през втората година от мандата.
Искам да насоча вниманието на всички и да търсим заедно решения на трите най-големи
проблема на България според мен. На първо място, това е дефицитът на справедливост в
обществото; на второ място, недостатъчната приемственост и надграждане; на трето място,
това е демографският проблем. Ще организираме дебати в президентството. Ще проведем
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"Месец на политическите консултации" и заедно с политическите партии ще обсъдим техните
програмни документи за участие в парламентарните избори през 2013 г. и какви решения ще
предложат те по горепосочените проблеми.
Какво можем да направим по тези проблеми през 2013 г.?
1. За да има справедливост, трябва да има работеща система на правораздаване и
институциите да служат ефективно на хората. Реформата в сектор "Правосъдие", постигнатите
публичност и прозрачност, новите процедури, поетите ангажименти от новия главен прокурор,
от ВСС и от Министерство на правосъдието трябва да се развият и да се изпълнят. Хората
трябва да видят, че съдебната система произвежда видими резултати в интерес на
обществото.
Важно е да има прогрес и да се постигат резултати. Обещаното по Доклада на Европейската
комисия от юли 2012 г. по механизма за наблюдение да се свърши до края на годината.
Задачата и на правителството, и на главния прокурор, и на членовете на ВСС, и на министъра
на правосъдието е да четат внимателно Доклада и да го изпълнят в срок. Това ще бъде една
много отговорна европейска позиция.
За да бъдат институциите полезни на хората, трябва да се довърши административната
реформа и да се въведе електронното правителство. Нека 2013 г. е годината на решителния
пробив в електронно правителство и позиционирането му като стратегически приоритет за
държавата, а през 2015 г. вече то да бъде в услуга на гражданите.
2. Ако няма приемственост и надграждане, започваме винаги отначало, работим " на парче",
оставаме неефективни, следователно бедни. Отново идват избори, както и в следващите 5
години, всяка година ще има избори. Икономиката обаче не обича шокове. Именно тя създава
благосъстоянието на българите, а не политиците. Изборите не трябва да се превръщат в риск
за икономиката.
Затова е добре министрите в тази изборна година да ходят по-малко по трибуните, а повече по
обектите. Затова очаквам приемственост и надграждане, а не партизански подход. Да не се
разваля доброто, постигнато от предишните управляващи, е работещ принцип.
Президентството даде много примери за приемственост и надграждане през 2012 г., например
"Българската Коледа" и др. Надявам се политическите партии, изготвяйки програмите си за
предстоящите парламентарни избори, да надградят доброто, но и да посочат открито
проблемите и слабостите, като предложат решения и поемат ясни ангажименти.
В рамките на инициативата "Месец на политическите консултации" през февруари ще предложа
пакт а еврофондовете, базиран на принципа "Ако нещо не работи, го оправи, но ако работи, не
го разваляй". Ще го предложа на всички парламентарно представени политически партии с
единствената идея да надградим един постигнат успех.
3. Решението на демографския проблем е свързано с продължаване на пенсионната реформа,
образователната реформа, здравната реформа, нови политики и нова стратегия за българите в
чужбина и интеграция на ромите. Населението застарява. Постигнахме печален рекорд по наймалко новородени през 2012 г., само 62 000 деца (през 2011 г. са били 70 846 ). По-малко хора
в бъдеще ще трябва да произвеждат повече, следователно, иновациите и индустриите с висока
добавена стойност трябва да се превърнат в стратегически приоритет, защото те са важни за
оцеляването на нацията.
4. Навлизаме в решителната фаза на планиране до 2020 г. Каквото планираме и договорим
през 2013 г., ще изпълним до 2020 г. Затова ще трябва да положим много усилия и да водим
интензивни преговори с Брюксел и други европейски столици, за да защитим максимално
националните приоритети от програмата "България 2020". Това ще се случи в процеса на
подписване на договора за партньорство с Европейската комисия за финансовата рамка за
периода 2014-2020 г. Това е една много важна задача за България.
5. Ще работим за засилване на европейската интеграция на България. След като Фискалният
съюз вече влезе в сила, 2013 г. е решителна за Банковия съюз, Единния банков надзор, както и
приемането на бюджета на Европейския съюз до 2020 г. Ще има много срещи и дебати на тази
тема.
6. Ще предлагаме мерки и ще работим за рязко подобряване на бизнес средата, значително
намаляване на корупцията и повишаване ефективността на институциите. Ще продължим
активната роля и работа в подкрепа на инвестициите, иновациите и нови индустриални и
клъстърни политики, защото бъдещето на България е в производството. Ще предложим мерки
за заетост. Например: конкретни мерки в подкрепа на малки и средни предприятия - те
създават 2/3 от работните места в България; мерки в подкрепа на традиционни за България
индустрии като земеделие и туризъм, където има сериозен потенциал за заетост; мерки в
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подкрепа на инвестициите, защото само инвестициите създават бързо и веднага нови работни
места.
7. Енергийна диверсификация и енергийна ефективност навсякъде – ще работим за стартиране
на нови проекти по тези стратегически направления. На фокус ще бъде проектът "Набуко Уест"
и подписването на договор за изграждане на газови интерконектори България – Турция и
България – Гърция, както и стартирането на нови концесии за добив на газ и проекти за
енергийна ефективност. Енергийната либерализация ще бъде на дневен ред през 2013 г.
8. Образователната реформа е приоритет и за 2013 г. – освен Закона за училищното и
предучилищното образование, Законът за средното и професионално образование е
изключително важен и може да доведе до много нови инвестиции, фабрики и работни места в
България. Важно е да създадем силна връзка бизнес–образование. Напълно погрешен е
моделът, по който днес студентите в България завършват, без един ден практика в реалната
икономика.
9. Ще посоча други важни реформи, по които да работим през 2013 г.: водна, административна,
правосъдие и вътрешен ред, армия и реформата в сектор "Сигурност". Отново заявявам
категорично, че очаквам да бъде спазено и изпълнено решението на КСНС за приемане на
пакета от 4 закона за продължаване на реформата в сектор "Сигурност" не по-късно от април
2013 г.
10. Ще стартираме широк дебат, включително и ще организираме форум със Световната
здравна организация, за реформата в здравеопазването. Ще очакваме от политическите партии
да адресират тази тема и в техните предизборни платформи. Електронното здравеопазване,
реформата в спешната помощ и модернизирането на университетските болници са проекти с
бърз положителен ефект за хората и трябва да бъдат реализирани.
11. Предстои избор на нов патриарх. Като президент ще гарантирам, че политиците няма да се
месят и ще стоят настрани от църковните дела. Помним патриарх Максим с неговата
пословична скромност и борба за единството на Българската православна църква. Надяваме се
Българската православна църква да направи своя мъдър избор. Имаме нужда от силна и
единна църква, която работи за духовното развитие на нацията, пази морала и традициите.
12. Ще покажем по достоен начин на света делото на светите братя Кирил и Методий във
връзка с 1150 г. от Великоморавската им мисия, както и честването на 70 г. от спасяването на
българските евреи като символ на толерантността, човечността и един изключителен подвиг на
българския народ в най-тъмните времена на Втората световна война. По този повод планирам
мои речи и посещения в централата на ЮНЕСКО, във Виена и Вашингтон.
13. Предстоят парламентарните избори 2013 г. Ще следим дебатите и приемането на новия
Изборен кодекс, като предпоставка за честен вот. Президентът ще изпълни своята
конституционна функция и роля за провеждането на тези избори и формирането на следващото
42-ро Народно събрание, съобразно вота на гражданите. Очаквам силно противопоставяне и
тежки политически битки.
Призовавам партиите: първо - да се договорят навреме за правилата и да ги спазват; второ –
да не обещават всичко, само и само за да спечелят повече гласове, а да излязат с предизборни
платформи, които са реални и изпълними; трето – ако решат да водят негативна кампания, с
всевъзможни удари под кръста, да помнят, че доброто име на България и нейните институции
се изгражда чрез последователни усилия в продължение на десетилетия, но може да бъде
разрушено за един ден
14. България подкрепя европейска перспектива за държавите от Западните Балкани, като ще
следим за постигнатия напредък в изпълнението на критериите. През 2013 г. ще се водят
преговори за подписване на договор за добросъседство между България и Македония, базиран
на Декларацията за добросъседство между двете държави от 1999 г., която за съжаление не се
изпълнява от управляващите в Скопие едностранно вече 13-а година. Надявам се този договор
да бъде финализиран бързо и да доведе до промяна и добри резултати, в интерес на двата
близки народа.
15. В областта на външната политика през 2013 г. ще продължим да надграждаме постигнатото
през изминалата година. Формирането на положителен образ на България и повишаването на
доверието сред нашите партньори ще останат основен приоритет. Ще продължим усилията за
провеждане на активен диалог и взаимодействие със страните с висок инвестиционен
потенциал и развиващи се пазари.
16. Реформата в Българската армия протича по план, навлиза в решителна фаза. Ще положим
много усилия за нейната реализация спрямо стратегическите документи и плана за действие,
които приехме.
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17. Традиционните за България индустрии, като земеделие и туризъм, имат нужда от правилно
и точно планиране на национално и регионално ниво и разумен баланс. В земеделието, освен
зърнопроизводството, има и други, не по-малко важни, отрасли с огромен потенциал за заетост
и
развитие
–
животновъдство,
зеленчукопроизводство,
овощарство,
пчеларство,
билкопроизводство, млекопроизводство и др.
Трябва да планираме мъдро и отговорно държавните субсидии и европейските фондове за
земеделие. Необходимо е да се изработи дългосрочна стратегия за развитието на българския
туризъм във всичките му форми – зимен, летен, селски, градски, културен, спа и т. н. Тези
индустрии с огромния си потенциал ще бъдат на фокус и ще организираме много мероприятия
по темата.
18. Вярвам, че всеки от нас може да допринесе за една по-добра България, например, като
гласува на предстоящия референдум. Дори и на референдума да не гласуват повече от
гласувалите на последните парламентарни избори, това не го прави неуспешен и безсмислен.
Напротив, референдумът има висока стойност и е голям успех за демокрацията и гражданското
общество.
Първо, защото е първият национален референдум в демократичната история на България и бе
иницииран след събирането на над половин милион валидни подписа на български граждани.
Второ, защото въпросът е логичен и има своя смисъл, подобно на много референдуми в други
европейски държави.
Призовавам за гражданска активност и си пожелавам този референдум да остави своя силен
отпечатък в обществения и политически живот на страната през 2013 г. и занапред. Очаквам
той да отприщи гражданската енергия и да се проведат и други референдуми в рамките на моя
мандат. Гражданското общество в България набира скорост, хората се организират за защита
на една или друга кауза извън политическите лагери. Надявам се този процес да се развие и
задълбочи.
В заключение: Обещах активно и прагматично президентство. Такава беше първата година.
Продължаваме силно мотивирани напред. Има много важна и смислена работа за вършене.
Благодаря.
Изказване на вицепрезидента Маргарита Попова:
След този обстоен и бих казала, преди всичко много честен и искрен отчет на държавния глава
за нашата първа година от мандата - всъщност, първата година още не е приключила, имаме
още броени часове до края, аз, разбира се, ще кажа много малко неща.
Първото, с което искам да започна, е по-скоро присъединяване към някои много важни акценти,
които направи държавният глава в неговото експозе. Tова е какъв облик поискахме още по
време на нашата предизборна кампания за нашата президентска институция, за българското
президентство и колко много усилия положихме, за да може това да се случи.
Ние обещахме и много се старахме, за да направим наистина институцията по-енергична, поотворена, по-прозрачна, решително европейска, институция, която стои зад европейското
единство и която всеки ден произвежда действия; която говори, която настоява за повече
Европа, за повече европейско единство, което според мен е голямо достижение, защото, ако
поставим институцията и нашите усилия в световния и в европейския контекст на дефицит на
доверие в политическите елити, дефицит на лидерство, остава това да кажем, че все пак в
света и в Европа институциите са тези, които полагат огромни усилия в момента и за
единството на Европа, и за повече мир на Европейския континент, защото напоследък се
случват много неприятни и много страшни неща.
Затова на мен ми се струва, че президентската институция в последните 12 месеца е в крак с
историята. Искаме, както аз обичам да се изразявам, да живеем исторически и полагаме много
старание, за да се случи това. Разбира се, понякога има и несполуки, понякога вероятно все
още не успяваме по най-добрия начин да убедим българските граждани и вероятно всички
европейски граждани в това. Но, както каза държавният глава, и в следващата година от нашия
мандат тези усилия в тази посока абсолютно сигурно е, че ще продължат.
Второто нещо, което искам да добавя и да кажа като допълнение към експозето на президента,
е съвсем накратко с няколко думи да направя политическа оценка на процесите, които се
случиха в последните 12 месеца в самата президентска институция. Най-важното нещо е, че
ние можем да говорим в подкрепа на един от много важните акценти в доклада по въпроса за
доизграждане на президентската администрация, което подкрепя неговата идея и неговия
много важен акцент за приемственост и доизграждане. Това наистина са фундаментални неща.
Аз говоря вече повече от 10 месеца за това, че в моите ресори, които ми бяха предложени от
държавния глава – именно помилванията, гражданството и убежищата, ние успяхме по оценка
и на хората и по наша оценка вътре в администрацията да направим видимо едно много добро
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доизграждане в рамките на приемствеността на президентската администрация, като
направихме ясни звена, за да се знае кой носи отговорността и за да може да се работи попрозрачно.
Изграждането на комисии в секторите помилване, гражданство и убежище не бяха самоцел, за
да трупаме администрация. Естествено, че такова нещо едва ли на сериозни политици и на
стараеща се да работи добре президентска администрация не може да мине през ум. Това,
което направихме през последните 12 месеца в тези сектори, е именно приемственост и
доизграждане на президентската администрация в желанието да укрепим президентската
институция като цяло.
ащо беше необходимо да институционализираме комисиите по помилване, гражданство и
убежища? Разбира се, че беше нужно да ги институционализираме, за да се знае, първо, кой
носи отговорност и второ, за да се покаже, че от президентската администрация, която и по
конституция по нищо не бива да прилича на администрацията на изпълнителната власт, зависи
до голяма степен как ще се балансира политическият живот в страната и как ще изглежда
държавата в европейски контекст.
Нека да се върнем назад почти 20 години и да започнем от администрацията на президента
Желев, да минем внимателно през това какво той направи за президентската администрация,
как я разгърна, как я изгради, съобразно с нуждите и с политическия момент, в който той беше
президент на България. След това през президента Петър Стоянов, след това - президентът
Георги Първанов и сега - по времето на президента Росен Плевнелиев.
През всичките тези четири президентски мандата президентската администрация се изгражда и
доизгражда. Има приемственост, има надграждане. Предстоят още много неща. Разбира се,
предстои в рамките на нашия мандат, това е и моето желание, да покажем, че в президентската
администрация работят мотивирани хора, които идват тук за четири години, не за да получат
следващото работно място, а за да покажат, че президентската администрация има облик,
категорично различен от която и да било администрация в изпълнителната власт и допринасят
с капацитета си, с експертизата си, с политическото си познание, с политическото си и
моралното си поведение за това президентската администрация и президентската институция
наистина да бъдат балансьор в нелеките политически месеци и години, които ни очакват.
Нашият държавен глава направи, макар и много кратко, много важни бележки, фундаментални
бележки за това какво се случва в години и в месеци, в които предстоят избори и в един
политически контекст, който е сложен не само за Европа, но и за света. Всички действия на
политиците в година преди избори имат категорично различно ехо и за мен това е
фундаментално важно.
Събитията, които се случиха преди часове, преди дни, са лоши. Те имат много лош, много
тревожен сигнал за всички български граждани, за България, много лош и много тревожен
сигнал за страната и в европейски, и в световен мащаб. И затова хората ще бъдат стократно
по-критични към всички политици, включително и към нас, разбира се и към президентската
администрация, която трябва много да внимава, защото държавният глава е субектът, през
чийто образ, чиито действия и през чиито думи се изгражда преди всичко обликът и образът на
Република България.
Това е държавният глава. Той ни е един, неговият образ е образът на България навън. Затова
много трябва да внимаваме всички политици какво правим всеки ден и всеки час. Защото
реакциите на хората в такива моменти преди избори и в европейски, и в икономически, и във
финансов, и в политически контекст, са много сложни в момента и реакциите на хората са поразлични, отколкото ако животът беше по-монотонен и по-равен.
Аз бих искала да кажа, че при всички положения президентската институция за последната
година беше по-енергична, беше при всички положения прореформаторска. Имахме неща, в
които можем и трябва да бъдем самокритични, но едно трябва да кажа категорично. Нито едно
свое решение държавният глава не взе задкулисно. Това е хубаво да се помни и да се оценява.
Може би не сме били достатъчно мотивирани да представим решенията си, не сме могли
достатъчно амбициозно и достатъчно мотивирано да представим решения на българските
граждани за всяко едно от своите действия, но във всичките държавният глава беше
добронамерен, изключително добронамерен, изключително енергичен, с изключително
европейски насочен подход в действията си, в мислите си, в плановете си, в желанията си да
помогне на изпълнителната власт, на целия политически елит в страната. И пак повтарям, нито
едно от нашите решения не може да носи белезите на задкулисност.
Съвсем умишлено пред вас не представям днес разгърнати данни по ресорите помилвания,
гражданство и убежища, макар че знам, че това ви интересува, но ми се иска да имате време
да зададете въпроси, а и освен това решихме с президента да направим нарочни брифинги,
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може би утре и в четвъртък или в сряда и в четвъртък, за помилванията отделно и отделно за
гражданство и убежища, на които председателите на комисии и аз, разбира се, ще представим
годишните си отчетни доклади.
Само мога да събудя любопитството ви и да кажа, че помилването вече не е едно за
календарната година, а са няколко интересни, които ще представим нарочно на
пресконференция. По гражданството и убежищата също имаме много какво да си говорим,
защото гражданството е европейски фундаментален статут на европейските граждани и не
може да се гледа нито югоизточноевропейски контекст само, нито само в национален контекст,
а за убежищата какво да говорим. Сегашната политика в света доказва, че този ресор ще става
важен и когато се работи по него, трябва да се работи със знание, с експертиза, с мотиви,
убедително и научно. Иначе нещата не са сериозни.
Благодаря Ви, господин президент, за човешкото отношение и за изключителното Ви старание
да водите екипа добре в тези 12 месеца. В следващите 12 и до края на мандата още повече ще
се стараем.
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Резюме: София. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор планира
въвеждане на контрол на LPG – нефтени газове, по-популярни, като пропан-бутан. Това каза
Петър Костадинов, ръководител на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на пресконференция,
предаде репортер на Агенция „Фокус”.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Петър Костадинов: Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
планира въвеждане на контрол на пропан-бутан
Подзаглавие:
Автор: Емили Василева
Текст: София. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор планира въвеждане
на контрол на LPG – нефтени газове, по-популярни, като пропан-бутан. Това каза Петър
Костадинов, ръководител на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на пресконференция,
предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Ще бъде закупена съответната апаратура за контрол на
пропан-бутан. След нейната доставка и монтиране в България, следва калибриране и
акредитиране, което е доста дълъг процес”, каза Костадинов. По думите му – апаратурата ще
бъде доставена в София и ще се разшири обхватът на анализите, които може да извършва
стационарната лаборатория в София.
„Апаратурата е с такъв характер, че не можем да се създадем подвижни лаборатории за
изпитване на втечнени петролни газове”, допълни още той.
Освен нужната апаратура, ще бъдат създадени още 6 работни места, допълни той. По думите
му – чрез ОП „Конкурентоспособност” се планира създаване на стационарни секции в близост
до подвижните лаборатории в Бургас и в Плевен. „Идеята е в последствие стационарните
секции да прераснат в стационарни сектори и създаване на практика на 3 лаборатории”, каза
Костадинов.
По думите му – има идея да бъде създаден контрол и за твърдите горива. „Проблемът с
твърдите горива е твърде различен, от този с течните горива и втечнените петролни газове, тъй
като на територията на страната има много обекти, които разпространяват твърди горива и
тяхното обхващане с ниския ни капацитет от хора ще стане трудно”, поясни Костадинов.
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Заглавие: Обществените поръчки по еврофондовете ще стават по стандарт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативни програми остават за
следващото правителство
Край на нагласените търгове с европейски средства. Типовата документация за възлагане на
обществените поръчки вече е готова, съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев
в понеделник. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което
проявяват общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели
определен кандидат.
Освен намаляване на корупцията, целта е да се спре и с обжалването на търговете заради
заложените дискриминационни условия. Това е една от причините изпълнението на оперативна
програма “Околна среда” да напредва изключително бавно, а близо половината от проектите по
“Регионално развитие”, които са за около един милиард лева, да бъдат в графата рискови.
От новите типови поръчки най-доволен ще е бизнесът. За тях през последните две години
настоява Камарата на строителите.
Новите правила са разработени от европейската инициатива “Джаспърс”. В момента тече
преглед на документацията от страна на ресорните министерства. След това предстои
обсъждането им с професионалните организации на строителите, архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране, каза министър Дончев.
Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за
периода 2014 – 2020 г. с Европейския съюз ще остане за следващото правителство. Целта е
тези документи да бъдат договорени до края на годината и от 2014 г. да имаме готови
програми, по които да започне работа веднага, каза министър Дончев. Той посочи, че през
февруари предстои поредния кръг преговори с представителите на Брюксел.
Засега е ясна единствено бъдещата програма “Региони в растеж”. В напреднала фаза са
“Транспорт” и “Околна среда”. В етап на търсене е “демаркационната линия” между новата
“Наука и образование” и старите “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”, от които в
момента върви финансирането на образованието и иновациите.
Със сигурност инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерна схема след
2014 г., каза министър Дончев. Все още обаче няма яснота обаче по коя от двете програми ще
става това.
Приемането на Закона за управление на еврофондовете също остава за следващото
правителство. Причината е, че той зависи от новите регламенти на ЕС, които се очаква да
бъдат готови най-рано през юни, посочи министър Дончев.
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Резюме: Многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативни програми остават за
следващото правителство
Край на нагласените търгове с европейски средства. Типовата документация за възлагане на
обществените поръчки вече е готова, съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев
в понеделник. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което
проявяват общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели
определен кандидат.
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Резюме: Представители на висшите учебни заведения в Пловдив и факултети към тях, на
институти и специализирани академични звена към БАН, експериментални лаборатории,
изследователски институти и неправителствени организации ще се съберат на информационен
семинар “ДА работим заедно“, организиран от Областен информационен център - Пловдив.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Семинар на ОИЦ в Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на висшите учебни заведения в Пловдив и факултети към тях, на
институти и специализирани академични звена към БАН, експериментални лаборатории,
изследователски институти и неправителствени организации ще се съберат на информационен
семинар “ДА работим заедно“, организиран от Областен информационен център - Пловдив. Той
ще се проведе днес - 21 януари, от 10:00 часа, в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив, която
се намира на 12-ия етаж в сградата на бившия Партиен дом, на пл. “Централен“ №1. Фокусът
на информационното събитие ще бъде насочен към представяне на възможностите за
кандидатстване с проекти по отворената процедура “Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България“, по оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 година“.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12876993
Брой думи: 325
Резюме: Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на
информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25
януари 2013 г.).
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Заглавие: 19.5 млн.лв. за приложни изследвания
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на
информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25
януари 2013 г.).
Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските
организации в България“ е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски
организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна
дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването,
необходимо за осъществяване на приложни изследвания. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. Минималният размер на БФП по
всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а максималният е 4 млн. лева. Процедурата се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. По схемата могат да бъдат подавани проекти за закупуване на ново
оборудване, което представлява дълготраен материален актив, покриващо нуждите и
разширяващо възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на
изследователска и развойна дейност, както и за закупуване на материали и консумативи за
нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока
за изпълнение на проекта. Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по
процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма:
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България: www.eufunds.bg. Графикът за провеждане на информационните дни,
регистрационната форма за участие и програмата ще бъдат публикувани на интернет
страницата на ОП „Конкурентоспособност“.Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция
ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.slava.bg
Връзка: http://www.slava.bg/news/46439.html
Брой думи: 304
Резюме: За силикони има милиони, за кокошка няма ПРОШКА. Няма и за златни пръстени. С
тези няколко думи можем да обрисуваме последните дни на пълен потрес. Цяла България найнакрая откри нещо, което Супер 19' съобщи преди 11 месеца. Да, 2 милиона лева даде
държавата от еврофондовете за Пайнер. И не само. Всички мастити продуценти се облажиха –
кой с милион, кой с половин. Същите, като изключим Пайнер, преди миналите парламентарни
избори вземаха, макар и по-скромни пари, от миналото правителство по линия на 100 години
независимост. Помните ли, че като дойде тази власт, нищеше въпросните средства.
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Заглавие: Глад и милиони за силикони
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За силикони има милиони, за кокошка няма ПРОШКА. Няма и за златни пръстени. С тези
няколко думи можем да обрисуваме последните дни на пълен потрес. Цяла България найнакрая откри нещо, което Супер 19' съобщи преди 11 месеца. Да, 2 милиона лева даде
държавата от еврофондовете за Пайнер. И не само. Всички мастити продуценти се облажиха –
кой с милион, кой с половин. Същите, като изключим Пайнер, преди миналите парламентарни
избори вземаха, макар и по-скромни пари, от миналото правителство по линия на 100 години
независимост. Помните ли, че като дойде тази власт, нищеше въпросните средства.
Сега за парите по Конкурентоспособност си има схема. И на нас я предложиха преди година
и половина. Ние, нали сме си прости, отказахме. И не съжаляваме.
Съжаляват онези, които са видели репортажа за жената с пръстените. Една от мъчениците от
Сопот, оставени да гладуват, защото са работили на 3 смени в държавна фирма, която не е
възнамерявала да им плаща, понеже си има много оправдания.
Същата женица смятала и КОСАТА СИ ДА ПРОДАДЕ, ЗА ДА СИ ПЛАТИ ТОКА. В държавата,
където милиони се дават за силикони и тепърва ще се дават още и още, понеже иде кампания!
Грешните милиони, от които трошици трябва да се дадат на "жената с пръстените" и на
останалите като нея, се раздават и на по-праведни в окото на обществото граждани. Например
на момчетата от Зеления октопод. Които усвояват милиони, за да броят и да бранят животни,
които или ги няма, или са толкова малко, че да се троши зорлем народната пара за глезотии си
е същинско кощунство.
Милиони има и за депутата и неговите близки олигарси, застрояващи Иракли. За тях и връзките
им с групировките цитираме по-запознатите със случая колеги.
За да има поне малко настроение, в новия Супер 19' има и весели истории и интриги от
шоубизнеса. Дано да имаме по-добри новини до другия понеделник!
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638344
Брой думи: 115
Резюме: Благоевград. На 22 януари от 10:30ч. в зала 101 на Община Благоевград ще се
проведе информационна среща за популяризиране на добра практика по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
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Заглавие: В Благоевград ще се проведе информационна среща по ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благоевград. На 22 януари от 10:30ч. в зала 101 на Община Благоевград ще се проведе
информационна среща за популяризиране на добра практика по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Областния информационен
център – Благоевград. На срещата, фирма с бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ ще
представи своя опит в работата си по проект, реализиран по процедура „Покриване на
международно признати стандарти“, както и високотехнологичните си иновативни продукти,
чието производство се осъществява по проект „LED осветлението – осветление на бъдещето“
по процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги“. Ще бъде представен и проект „Интелигентна система за
управление на светодиодни осветителни системи (ИСУСОС)”, осъществен по процедура на
Националния иновационен фонд.

27

Дата: 21.01.2013
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=21-012013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=cc2f2b418f32acec9b6fc44be60d5b60
Брой думи: 121
Резюме: На 22 януари от 10.30 часа в зала "101" на община Благоевград ще се състои
информационна среща за популяризиране на добри практики по оперативната програма /ОП/
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център в град, който
организира проявата.
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Заглавие: Областният информационен център в Благоевград популяризира добри
практики по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: /Емил Михайлов, БТА/
Текст: На 22 януари от 10.30 часа в зала "101" на община Благоевград ще се състои
информационна среща за популяризиране на добри практики по оперативната програма /ОП/
"Конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център в град, който
организира проявата.
Фирмата "Самел-90" АД, бенефициент по ОП "Конкурентоспособност", ще представи своя
опит в работата си по проект, реализиран по процедурата за покриване на
международнопризнати стандарти, както и високотехнологичните си иновативни продукти.
Тяхното производство се осъществява по проект "LED осветлението - осветление на бъдещето"
по процедурата "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги", съобщиха от информационния център.
На срещата ще бъде представен и проектът "Интелигентна система за управление на
светодиодни осветителни системи /ИСУСОС/", осъществен по процедура на Националния
иновационен фонд.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/409944.html
Брой думи: 286
Резюме: Представители на висшите учебни заведения в Пловдив и факултети към тях, на
институти и специализирани академични звена към БАН, експериментални лаборатории,
изследователски институти и неправителствени организации ще се съберат на информационен
семинар "ДА работим заедно", организиран от Областен информационен център - Пловдив. Той
ще се проведе днес - 21 януари, от 10:00 часа, в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив, която
се намира на 12-ия етаж в сградата на бившия Партиен дом, на пл. "Централен" №1.
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Заглавие: Семинар на ОИЦ в Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на висшите учебни заведения в Пловдив и факултети към тях, на
институти и специализирани академични звена към БАН, експериментални лаборатории,
изследователски институти и неправителствени организации ще се съберат на информационен
семинар "ДА работим заедно", организиран от Областен информационен център - Пловдив. Той
ще се проведе днес - 21 януари, от 10:00 часа, в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив, която
се намира на 12-ия етаж в сградата на бившия Партиен дом, на пл. "Централен" №1.
Фокусът на информационното събитие ще бъде насочен към представяне на възможностите за
кандидатстване с проекти по отворената процедура "Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България", по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 година". В рамките на
инициативата ще бъде предоставена информация за следващия програмен период 2014 - 2020
година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна политика и оперативните програми в
България.
Представяне на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както популяризиране и
обмен на добри практики и "научени уроци" от реализирани проекти, финансирани по
оперативните програми, също ще бъдат част от програмата на семинара.
След информационното събитие, в индивидуални срещи, експертите от ОИЦ - Пловдив ще
дадат информация и за други актуални възможностите за финансиране.
С този информационен семинар Областен информационен център - Пловдив стартира първия
за 2013 година информационен цикъл събития, който ще проведе на територията на 18-те
общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр.Пловдив".
Източник: News.Plovdiv24.bg
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.regal.bg
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=1987888
Брой думи: 992

Заглавие: Дъвка "Идеал" се завръща
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Популярната някога българска дъвка "Идеал" се завръща на пазара до края на месеца.
Тя ще бъде произведена от асеновградската бонбонена фабрика "Алпи", която вече е
регистрирала търговската марка. Бившият производител - кооперация "Христо Ников", преди
време изпадна в тежки финансови затруднения и от миналото лято е в процедура по
несъстоятелност. Български дъвки на пазара обаче няма от 20-ина години.
Възобновяването на производството ще започне с класически дъвки, а на по-следващ етап ще
бъдат пуснати и други разновидности. "В момента въвеждаме нова линия за дъвчащи бонбони
с пълнеж чрез екструдиране, на която ще се правят и дъвки с пълнеж", каза управителят на
"Алпи комерс" Венцислав Пейчев за "Капитал Daily". По думите му този метод е нов за
България. Проектът се изпълнява с финансиране по
оперативна
програма
"Конкурентоспособност" и трябва да приключи до края на август тази година. Общата
инвестиция е около 920 хил. лв.
Единствен в света
Компанията, която е създадена в края на 1995 г., е единственият производител в света на
парфюмиращи бонбони. За продукта си с розово масло "Део" тя получи сертификат за световна
иновация от салона в Женева през 2011 г. и беше отличена за иновативно предприятие на 2012
г. от фондация "Приложни изследвания и комуникации". Бонбоните са разработвани в
продължение на година и половина и се базират на научни изследвания на японски
специалисти, които доказват, че прието чрез храната, розовото масло има парфюмиращ ефект.
Това се дължи на факта, че веществото гераниол, което е около 70% от състава на маслото, се
излъчва от кожата след консумация и така на практика тялото ухае на рози. На подобен
принцип например действа чесънът, в който има съединения, които не се разграждат от
организма, а се отделят през порите.
Самият гераниол се произвежда от германска фирма, която го е патентовала за употреба в
хранителната промишленост, и се влага в бонбоните на "Алпи". Те се предлагат в два варианта
- със захар и с подсладител изомалт, който се прави от германската BENEO Palatinit Group, и
допълнително подсилва парфюмиращия ефект. Колко време ще се усеща ароматът зависи от
телесното тегло. Например при 65-килограмов човек ефектът се проявява при 3.6 мг гераниол и
се задържа в продължение на 5-6 часа. "Това са приблизително два бонбона", обясни Пейчев.
Особености на търсенето
Най-големите консуматори на "Део" са момичета и жени от 18 до 40 години. Вероятно заради
розовия им аромат бонбоните не са много популярни сред мъжете. Затова в момента
компанията се опитва да разработи аналогичен продукт с друг аромат и търси растения с
подобен ефект. Такова например е лавандулата. "Планираме да направим нещо по-различно,
за да могат да го консумират спокойно и мъжете", каза Пейчев.
Основният пазар на бонбоните са САЩ, въпреки че те се предлагат и в големите вериги и
повечето дрогерии в България, а се очаква да се появят и в специализираните магазини за
козметични продукти на базата на розата. Продажбите отвъд океана се реализират през найголемия онлайн магазин - amazon.com, където се предлагат за 7.99 долара пакетчето (в
България бонбоните са десетина пъти по-евтини), и се доставят на клиенти до всяка точка на
света. Даже наскоро е била направена поръчка от Монтана - не щата, а българския град.
Според Пейчев обаче българинът като цяло е скептик и му трябва по-дълго време, докато се
убеди. "От друга страна, американците обичат да експериментират, задават въпроси,
информират се", каза той. Интерес към бонбоните "Део" има и от източните държави - Китай,
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Резюме: Популярната някога българска дъвка "Идеал" се завръща на пазара до края на
месеца. Тя ще бъде произведена от асеновградската бонбонена фабрика "Алпи", която вече е
регистрирала търговската марка. Бившият производител - кооперация "Христо Ников", преди
време изпадна в тежки финансови затруднения и от миналото лято е в процедура по
несъстоятелност. Български дъвки на пазара обаче няма от 20-ина години.
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Индия, Япония, но там условията за внос и лицензионните режими са по-сложни и отнемат
няколко месеца. Компанията очаква скоро да започне реални продажби и там.
Новаторски продукти
Асеновградската фабрика вече има близо 40 продукта, включително стандартни дъвчащи и
твърди бонбони. Фокусът й обаче е върху т.нар. функционални храни, които са много популярни
на Запад, но по-слабо познати в България. Освен че са вкусни, те решават и някои проблеми на
човешкото тяло. Такъв е например другият награден продукт на фирмата - бонбоните за
отслабване "Слимбо", за които има сертификат за световна иновация от парижкото изложение
SIAL от 2006 г. и за които получи първия си приз за иновативно предприятие в България през
2008 г. "Алпи" предлага също енергийни и разхлаждащи бонбони, а като най-"интелигентния"
им продукт Пейчев определи бонбоните с мюсли "Крис Крис". Едни от най-продаваните бонбони
на фирмата обаче са билковите, които са на пазара от 1997 г. Те помагат при възпалено гърло
и кашлица и се предлагат в 95% от аптеките в страната.
Всички продукти се разработват съвместно със специалисти от Университета по хранителни
технологии в Пловдив и това е модел, който "Алпи" следва от самото си създаване. Тя вече
има защитен полезен модел, а в момента работи по защитата на патент в Европа. "Нямаме
нито един продукт, който да имитира нещо друго", посочи Пейчев. По думите му потребителите
стават все по-взискателни и затова целта на фирмата е всяка година да предлага нещо ново на
пазара.
Ново направление
През юли компанията трябва да приключи работа и по друг проект с европейско финансиране.
Той е за внедряване на опаковъчна машина и преса за печат и е на стойност над 1 млн. лв.
Това е свързано с едно от направленията, които "Алпи" развива в момента - производството на
бонбони по поръчка на други фирми и с тяхното лого. Такива например се предлагат в
заведенията на "Хепи". Новата линия ще има около 4 пъти по-голям капацитет от досегашния.
"Надяваме се, като я монтираме, да се повиши ефективността на работа, да намалее
себестойността на продукцията и като цяло да станем по-конкурентни", каза Пейчев.
Според него в период на криза именно новите инвестиции са начинът фирмите да продължат
да работят и да са успешни на пазара. В "Алпи" икономическият спад през последните години е
довел до преоценка на начина на работа и по думите на Пейчев управлението сега няма нищо
общо с това, което е било преди десет години. "Анализирахме силните и слабите си страни и
преценихме, че разработването на нови продукти е нашата най-силна страна, затова
продължаваме да се развиваме в това направление и благодарение на него успяваме", посочи
Пейчев. През 2012 г. компанията е увеличила продажбите си с 6-7%.
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Заглавие: 19.5 млн.лв. за приложни изследвания
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските
организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно
предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат
обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и
Варна (25 януари 2013 г.). Основната цел на процедурата „Развитие на приложните
изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие капацитета на
българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научноизследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и
модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева.
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а
максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По схемата могат да бъдат
подавани проекти за закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен
материален актив, покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния
бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност, както и за закупуване на
материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта
оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.Пълният пакет документи и Насоките
за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната
програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България: www.eufunds.bg. Графикът за провеждане на информационните
дни, регистрационната форма за участие и програмата ще бъдат публикувани на интернет
страницата на ОП „Конкурентоспособност“.Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция
ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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Резюме: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските
организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно
предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат
обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и
Варна (25 януари 2013 г.).
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Заглавие: Кандидатстваме за европари по стандарт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Финансова рамка за 2014-2020 г. и бъдещите опративни програми ще се определят от
следващото правителство
Типовата документация за кандидатстване за обществени поръчки, финанасирани от
еврофондовоете вече е готова, съобщи министърът по управление на еврофондовете
Томислав Дончев. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което
проявяват общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели
определен кандидат. Освен намаляване на корупцията, целта е да се спре и с обжалването на
търговете заради заложените дискриминационни условия. Това е една от причините
изпълнението на оперативна програма “Околна среда” да напредва изключително бавно, а
близо половината от проектите по “Регионално развитие”, които са за около един милиард
лева, да бъдат в графата рискови. Новите правила са разработени от европейската инициатива
“Джаспърс”. В момента тече преглед на документацията от страна на ресорните министерства.
След това предстои обсъждането им с професионалните организации на строителите,
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, поясни министър Дончев.
Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за
периода 2014 – 2020 г. с Европейския съюз ще остане за следващото правителство. Целта е
тези документи да бъдат договорени до края на годината и от 2014 г. да имаме готови
програми, по които да започне работа веднага, каза министър Дончев. Той посочи, че през
февруари предстои поредния кръг преговори с представителите на Брюксел.
Засега е ясна единствено бъдещата програма “Региони в растеж”. В напреднала фаза са
“Транспорт” и “Околна среда”. В етап на търсене е “демаркационната линия” между новата
“Наука и образование” и старите “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”, от които в
момента върви финансирането на образованието и иновациите.
Със сигурност инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерна схема след
2014 г.. Все още обаче няма яснота обаче по коя от двете програми ще става това. Приемането
на Закона за управление на еврофондовете също остава за следващото правителство.
Причината е, че той зависи от новите регламенти на ЕС, които се очаква да бъдат готови найрано през юни, посочи министър Дончев.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Резюме: Финансова рамка за 2014-2020 г. и бъдещите опративни програми ще се определят от
следващото правителство
Типовата документация за кандидатстване за обществени поръчки, финанасирани от
еврофондовоете вече е готова, съобщи министърът по управление на еврофондовете
Томислав Дончев. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което
проявяват общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели
определен кандидат.

33

Дата: 21.01.2013
Източник: www.argumenti-bg.com
Връзка: http://argumenti-bg.com/22346/s-obshtestveni-porachki-po-standart-boryat-koruptsiyata/
Брой думи: 351
Резюме: Другата цел е да се спре и с обжалването на търговете, които бавят европроектите
Край на нагласените търгове с европейски средства. Типовата документация за възлагане на
обществените поръчки вече е готова, съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев
днес. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което проявяват
общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели определен
кандидат, пише Медиапул.
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Заглавие: С обществени поръчки по стандарт борят корупцията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Другата цел е да се спре и с обжалването на търговете, които бавят европроектите
Край на нагласените търгове с европейски средства. Типовата документация за възлагане на
обществените поръчки вече е готова, съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев
днес. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което проявяват
общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели определен
кандидат, пише Медиапул.
Освен намаляване на корупцията, целта е да се спре и с обжалването на търговете заради
заложените дискриминационни условия. Това е една от причините изпълнението на оперативна
програма “Околна среда” да напредва изключително бавно, а близо половината от проектите по
“Регионално развитие”, които са за около един милиард лева, да бъдат в графата рискови.
От новите типови поръчки най-доволен ще е бизнесът. За тях през последните две години
настоява Камарата на строителите. Новите правила са разработени от европейската
инициатива “Джаспърс”. В момента тече преглед на документацията от страна на ресорните
министерства. След това предстои обсъждането им с професионалните организации на
строителите, архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, каза още Дончев.
Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за
периода 2014 – 2020 г. с Европейския съюз ще остане за следващото правителство. Целта е
тези документи да бъдат договорени до края на годината и от 2014 г. да имаме готови
програми, по които да започне работа веднага, каза министърът. Той посочи, че през февруари
предстои поредния кръг преговори с представителите на Брюксел.
Засега е ясна единствено бъдещата програма “Региони в растеж”. В напреднала фаза са
“Транспорт” и “Околна среда”. В етап на търсене е “демаркационната линия” между новата
“Наука и образование” и старите “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”, от които в
момента върви финансирането на образованието и иновациите.
Със сигурност инвестициите в иновации в бизнеса ще се финансират с ваучерна схема след
2014 г., каза министър Дончев. Все още обаче няма яснота обаче по коя от двете програми ще
става това.
Приемането на Закона за управление на еврофондовете също остава за следващото
правителство. Причината е, че той зависи от новите регламенти на ЕС, които се очаква да
бъдат готови най-рано през юни, посочи министър Дончев.
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Резюме: На семинар, организиран от Областния информационен център-Пловдив, на тема „Да
работим заедно ще се съберат представители на висши учебни заведения, на специални
академични звена към БАН, експериментални лаборатории, изследователски институти и
неправителствени организации. Той ще се проведе днес от 10:00 часа в заседателната зала на
ОИЦ-Пловдив на площад „Централен” 1.
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Заглавие: ОИЦ-Пловдив организира семинар на тема „Да работим заедно”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На семинар, организиран от Областния информационен център-Пловдив, на тема „Да
работим заедно ще се съберат представители на висши учебни заведения, на специални
академични звена към БАН, експериментални лаборатории, изследователски институти и
неправителствени организации. Той ще се проведе днес от 10:00 часа в заседателната зала на
ОИЦ-Пловдив на площад „Централен” 1.
Фокусът на информационното събитие ще бъде насочен към представяне на възможностите за
кандидатстване с проекти по отворената схема „Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България” по оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година. В рамките на
инициативата ще бъде предоставена информация за следващия програмен период 2014 – 2020
година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна политика и оперативните програми в
България.
Представяне на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както популяризиране и
обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по
оперативните програми, също ще бъдат част от програмата на семинара.
След информационното събитие, в индивидуални срещи, експертите от ОИЦ –Пловдив, ще
дадат информация и за други актуални възможностите по отворени процедури по оперативните
програми.
С тези информационни семинари Областен информационен център – Пловдив работи по
първия за новата година информационен цикъл събития, които ще проведе на територията на
18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив”.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57394
Брой думи: 308
Резюме: Финансирането е в размер на 15 млн. евро
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен
подбор на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Обществено обсъждане на схемата за развитие на клъстерите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Финансирането е в размер на 15 млн. евро
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия
чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на администратвиния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
Настоящата процедура за подбор на проекти е насочена към осигуряването на подкрепа за
развитието на съществуващи или новосъздадени клъстери чрез изпълнението на дейности в
рамките на следните допустими компоненти:
- Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”- подкрепата по
този компонент цели изграждането и развитието на административния и управленския
капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на
клъстерните дейности.
- Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера” -подкрепата по този
компонент е насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и
услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални
връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.
- Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент цели стимулиране на
инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и
увеличаване на производителността с цел повишаване на конкурентоспособността на
клъстера.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 29 337 450 лева. Максималният размер
на финансова помощ по всеки индивидуален проект е 2 000 000 лева, а минималният размер е
100 000 лева.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30
ч.
на
28.01.2013
г.
(включително)
на
следната
електронна
поща:
public.consultation@mee.government.bg.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.bgonair.bg
Връзка: http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/10_mln_evro_za_proekti_na_universiteti_i_instituti/
Брой думи: 86
Резюме: Документи за кандидатстване се приемат до март.
10 млн. евро по оперативна програма „Конкурентоспособност“ ще дадат възможност на
български
изследователски
организации,
сред
които
висши
училища,институти,
експериментални лаборатории, да развиват дейности или да подменят оборудване.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: 10 млн.евро за проекти на университети и институти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Документи за кандидатстване се приемат до март.
10 млн. евро по оперативна програма „Конкурентоспособност“ ще дадат възможност на
български
изследователски
организации,
сред
които
висши
училища,институти,
експериментални лаборатории, да развиват дейности или да подменят оборудване.
Минималният размер на финансовата помощ е 100 000 лева, а максималният – 4 млн.
Кандидатите трябва да покрият 15% от общия размер на допустимите разходи по проекта,
обясниха днес на пресконференция от министерството на икономиката. Крайният срок за
подаване на проектни предложения е 15 март.
Повече подробности може да видите във видео файла.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
Брой думи: 175
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за
развитието на клъстерите в България” - 18/01/2013
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за
развитието на клъстерите в България”.

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор
на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието
на клъстерите в България” - 18/01/2013
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи
към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30
ч.
на
28.01.2013
г.
(включително)
на
следната
електронна
поща:
public.consultation@mee.government.bg.
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
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Дата: 21.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/342443139168177
Брой думи: 113
Резюме: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика"

Медиен мониторинг | 1/22/2013

Заглавие: Областен информационен център - Благоевград сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи
към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30
ч. на 28.01.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg.
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