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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
30.1.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 27 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 24 

Общо за деня 28 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 29.01.2013  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Тема: Рубрика по ОП Развитие на конкурентоспособността  
 
Водещ: Четири нови агрегата за резервно електрозахранване ще гарантират сигурността на 
работата на помпените станции в Южното Черноморие. Инвестицията на ВиК – Бургас е 
благодарение на спечелен проект „Въвеждане и сертифициране на интегрирана система от 
международно признати стандарти за подобрение на управлението и ефективната организация 
на цялостната дейност”.  
 
Текст: Тема: Рубрика по ОП Развитие на конкурентоспособността  
 
Водещ: Четири нови агрегата за резервно електрозахранване ще гарантират сигурността на 
работата на помпените станции в Южното Черноморие. Инвестицията на ВиК – Бургас е 
благодарение на спечелен проект „Въвеждане и сертифициране на интегрирана система от 
международно признати стандарти за подобрение на управлението и ефективната организация 
на цялостната дейност”.  
Общият размер на разходите е 235 380 лв., като близо 150 хил. лв. са осигурени с финансовата 
подкрепа на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. 
Благодарение на проекта ВиК – Бургас получи и международни сертификати ISO 9001 и ISO 
14001, които се издават за покриване на стандарти за фирмено управление, управление на 
условията на труд и на околната среда.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 30.01.2013  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 7  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Пет млн. лв. за реконструкция и оборудване ще получи Областната болница в Габрово 
по ОП "Регионално развитие", съобщи вчера здравният министър Десислава Атанасова.  
Тя присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия и ремонтираната южна 
фасада на болницата. Ремонтите са на стойност 623 хил. лв., отпуснати целево от здравното 
министерство, собствени средства на болницата и външна помощ от частни фирми.  
 
Заглавие: Дават 5 млн. за болницата в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор: Иван ПЪРВАНОВ  
Текст: Пет млн. лв. за реконструкция и оборудване ще получи Областната болница в Габрово по 
ОП "Регионално развитие", съобщи вчера здравният министър Десислава Атанасова.  
Тя присъства на откриването на обновеното отделение по хирургия и ремонтираната южна 
фасада на болницата. Ремонтите са на стойност 623 хил. лв., отпуснати целево от здравното 
министерство, собствени средства на болницата и външна помощ от частни фирми.  
Директорът на здравното заведение д-р Нели Савчева припомни, че до идването на 
правителството на ГЕРБ здравното заведение е било в тежко състояние. Сега вече болницата 
успешно изготвя проекти и ползва пари от оперативните програми "Конкурентоспособност" и 
"Регионално развитие". Министър Атанасова пък определи болницата в Габрово като здравно 
заведение, което въпреки кризата и трудностите стои стабилно върху картата на лечебниците в 
страната. "Похвално е, че миналата година тя е завършила с положителен финансов резултат и 
дори е на печалба от 700 хил. лв. Благодарение на нашата работа и вследствие на проведените 
обществени поръчки, при които се реализираха 27 млн. лв. икономии, стана възможно 
габровската болница да получи финансиране", каза министър Атанасова.  
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Дата: 30.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Музикално-продуцентската къща "Пайнер медиа" ООД може да се размине със 
субсидията от 1 милион евро от програма "Конкурентоспособност", научи "Труд" от информиран 
източник в Брюксел. Информацията дойде в деня, в който министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев и колежката му по регионалното развитие Лиляна Павлова разговаряха с 
еврокомисаря Йоханес Хан. След срещата Дончев каза, че темата "Пайнер" не е обсъждана и че 
проверката на българските власти по случая не е приключила.  
 
Заглавие: "Пайнер" може да изгуби евросубсидията  
Подзаглавие: Според източник от Брюксел компанията произвеждала сексистка продукция  
Автор: Веселин ЖЕЛЕВ  
Текст: Музикално-продуцентската къща "Пайнер медиа" ООД може да се размине със 
субсидията от 1 милион евро от програма "Конкурентоспособност", научи "Труд" от 
информиран източник в Брюксел. Информацията дойде в деня, в който министърът по 
еврофондовете Томислав Дончев и колежката му по регионалното развитие Лиляна Павлова 
разговаряха с еврокомисаря Йоханес Хан. След срещата Дончев каза, че темата "Пайнер" не е 
обсъждана и че проверката на българските власти по случая не е приключила.  
Източникът на "Труд" не бе съвсем ясен за мотивите, с които финансирането за "Пайнер" може 
да бъде спряно. Ако това стане, комисията няма да осребри разходите на фирмата за покупка на 
оборудване. На 15 януари Брюксел поиска от българските власти "да разследват доколко са 
спазени изискванията на грантовата схема".  
Според източника най-вероятно е да се окаже, че "ЕС не може да финансира създаване на 
съдържание със сексистки подтекст".  
Мнозина смятат, че продукцията на "Пайнер" представя жената предимно като сексуален обект, а 
мъжа - като мачо. Това не съвпада с идеологията на ЕС за равенството между половете. Според 
запознати това е само официалният претекст да се спрат пари в навечерието на преговорите за 
следващия многогодишен бюджет на ЕС на 7 и 8 февруари. Държавите нетни донорки гледат под 
лупа всеки цент, отделян за Европа, докато са принудени да режат националните си бюджети. За 
тях е политически несмилаемо да субсидират подобен род продукция.  
Дончев и Павлова дойдоха вчера в Брюксел с далеч по-сериозни тревоги, които имат и другите 
нови страни нетни получателки от бюджета на ЕС. Забавянето на преговорите за следващата 
многогодишна финансова рамка означава, че новите регламенти за еврофондовете ще са готови 
през лятото - твърде късно за правителствата да направят програмите си. Двамата са 
разговаряли за изпълнението на оперативните програми и за финансирането за магистрала 
"Струма", научи "Труд" от кабинета на еврокомисаря Хан.  
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Дата: 30.01.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: След няколко месеца подбор фондът за подпомагане на стартиращи компании 
LAUNCHub избра 16 фирми, които ще се борят за неговото финансиране (акселерация). За да се 
преборят за това, избраните млади предприемачи ще трябва да изгладят перфектно идеите си и 
да са още по-убедителни. А имат само няколко дни, защото в т.нар. дълъг уикенд от 31 януари и 
3 февруари мениджмънтът на фонда ще избере само няколко от тях (това ще е втората 
група/кохорта), в които да инвестира по 30 хил. евро.  
 
Заглавие: На финалната права  
Подзаглавие: Фондът LAUNCHub отся 16 кандидата в къса листа за втория му рунд на 
финансиране  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: След няколко месеца подбор фондът за подпомагане на стартиращи компании LAUNCHub 
избра 16 фирми, които ще се борят за неговото финансиране (акселерация). За да се преборят 
за това, избраните млади предприемачи ще трябва да изгладят перфектно идеите си и да са още 
по-убедителни. А имат само няколко дни, защото в т.нар. дълъг уикенд от 31 януари и 3 
февруари мениджмънтът на фонда ще избере само няколко от тях (това ще е втората 
група/кохорта), в които да инвестира по 30 хил. евро.  
Не за пръв път  
Както и при другия фонд за стартиращи компании - Eleven, през втория си рунд за подбор на 
компании за инвестиция LAUNCHub са разгледали по-малко кандидатури. Общо подадените 
заявления са били 221, поясняват от фонда. За сметка на това обаче те са доста по-пъстри като 
националности. Освен обичайните заподозрени от България, Хърватия и Румъния, откъдето вече 
има финансирани от фонда предприемачи, сега своя шанс имат екипи от Словения, Холандия и 
Колумбия. Изникват и отбори с международни екипи като българско - белгийския който 
разработва софтуер за оптимизирането на мултинационални транспортни мрежи в ЕС и Русия. 
Проектът е под името Transmetrics.  
Разнообразно съдържание  
Съдържателно проектите също е разнообразно. От онлайн платформа за мъжки костюми и личен 
асистент за покупки, през различни "инструменти" за гейминг индустрията до програми за 
оптимизацията на работата между  
лекарите и пациентите или за прехвърлянето на снимки между различни устройства от телефона 
на таблет и компютър.  
В началото на януари Eleven избра втората си кохорта компании за инвестиции. Броят им бе 
осем и така в програмата му за акселерация вече има 19 екипа. Едновременно с това той отвори 
и третия си прозорец за кандидатстване, който изтича в началото на февруари. Като цяло 
вторият рунд на селекции и от двата фонда донесе  
около 520 кандидатури спрямо близо 800 шест месеца по-рано. Двата фонда получиха общо 21 
млн. евро, отпуснати по евроинициатива JEREMIE. Eleven оперира с капитал от 12 млн. евро, а 
LAUNCHub с останалите 9 млн. евро.  
221 са общо подадените заявления 3а LAUNCHub  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 29.01.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/29/1993356_tatiana_doncheva_pia_antipravitelstven_rap_vide
o/  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: Лидерът на "Движение 21" и бивш депутат от БСП Татяна Дончева изуми гостите на 
телевизионното шоу по БНТ "Денис и приятели" снощи, като подканена от водещия изпя 
импровизирано рап парче с антиправителствено съдържание. БСП нали се бори за гласовете на 
младите хип-хопери, дали ти можеш да направиш нещо авангардно и да рапираш в моето 
студио, провокира гостенката си Денис Ризов.  
 
Заглавие: Татяна Дончевa пя антиправителствен рап (видео)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на "Движение 21" и бивш депутат от БСП Татяна Дончева изуми гостите на 
телевизионното шоу по БНТ "Денис и приятели" снощи, като подканена от водещия изпя 
импровизирано рап парче с антиправителствено съдържание. БСП нали се бори за гласовете на 
младите хип-хопери, дали ти можеш да направиш нещо авангардно и да рапираш в моето 
студио, провокира гостенката си Денис Ризов.  
Първоначално, Дончева поиска разяснения какво е това рап и какво точно се иска от нея. След 
това, в тон с пуснатата мелодия изпя речитатива: "Пето, шесто, седмо. Гледайте Фидосова, 
кефете се на Цецка. Да живее Бойко, Цецо - Мецо, Дянков - Мянков, Вежди и баба му. Долу 
кабинетът, ние – на улицата. Долу всички, заменящи морето! Долу всички, събарящи Витоша. 
Имало свобода на словото във Конституцията, но не се знае дали те са я чели".  
Лидерът на "Движение" 21 не скри, че това не е нейната музика, но добави, че уважава хората, 
която я харесват, "Радвам се, че има телевизии, в които има място за нещо различно от чалга и 
се надявам следващият път пари по програма "Конкурентноспособност" да отидат да 
обновяване на техниката на някоя национална медия", добави Дончева.  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/29/1993356_tatiana_doncheva_pia_antipravitelstven_rap_video/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/29/1993356_tatiana_doncheva_pia_antipravitelstven_rap_video/
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1743133  
Брой думи: 302  
 
 
Резюме: Габрово. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие днес 
обновеното отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в Габрово, както и 
ремонтираната и реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Модернизацията е извършена 
чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв.  
 
Заглавие: Министър Десислава Атанасова ще открие обновено отделение по хирургия на 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габрово. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие днес 
обновеното отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в Габрово, както и 
ремонтираната и реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Модернизацията е извършена 
чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. 
Болницата е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и 
смесители за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.  
Благодарение на доброто си финансово състояние, през 2012 г. болницата инвестира 
значителни средства в модернизация на редица болнични дейности. Със 190 000 лв. на 
лечебното заведение е закупена нова медицинска апаратура - автоматизирана система за 
идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната им чувствителност, 
видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна кардиология, невростимулатор, 
операционна лампа.  
Тази година в болницата ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана информационна система, 
финансирана по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Системата 
оптимизира пътя на пациента от постъпването до получаване на медицинската услуга. С обмяна 
на информация в реално време между отделните болнични звена се оптимизира работата на 
екипите и се съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията. Свързаността 
на всички модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и 
подобрява отчетността към НЗОК и МЗ. Системата обхваща всички структури на болницата и 
дава възможност в реално време да се проследяват различни параметри - брой преминали 
пациенти, поставени диагнози, провеждано лечение, реализирани приходи и направени разходи, 
складова система, болнична аптека, счетоводство. Техниката за изграждане на новата система 
вече е закупена и включва 65 компютърни конфигурации, принтери, сървър, копирна техника, 
резервно захранване. Тя е на стойност 127 167 лв.  
Откриването на нововъведенията в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово ще бъде от 11.00 часа в 
лечебното заведение - Централно фоайе, партерен етаж.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1743133
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1743315  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: София. Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност” и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза премиерът Бойко Борисов на официална 
среща-обяд с представители на Американската търговска камара, предаде репортер на Агенция 
“Фокус”.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов: Ако не победим, ще се върнат "Батко и Братко"  
Подзаглавие:  
Автор: Златина ДИМИТРОВА  
Текст: София. Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност” и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза премиерът Бойко Борисов на официална 
среща-обяд с представители на Американската търговска камара, предаде репортер на Агенция 
“Фокус”. България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за 
използване на парите от кохезия, каза още той.  
България усвояваше под 1%, само преди 3 години. Сега, с последните пари, които платиха, са 
сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не победим, ще се върнат „Батко и 
Братко”, заяви Борисов.  
За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги вадят 
информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за първи 
път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете, каза още той.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1743315
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1743384  
Брой думи: 688  
 
 
Резюме: Габрово. През следващата седмица МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово ще подаде в 
Министерство на здравеопазването проектен фиш, с който ще кандидатства за създаване на 
център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания на стойност 5 млн. лв.  
 
Заглавие: Десислава Атанасова: МБАЛ-Габрово ще кандидатства с проект за център за 
диагностика и лечение на онкологични заболявания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габрово. През следващата седмица МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово ще подаде в 
Министерство на здравеопазването проектен фиш, с който ще кандидатства за създаване на 
център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания на стойност 5 млн. лв. Това 
каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на обновеното 
отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”- гр. Габрово и на ремонтираната и 
реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение, съобщиха от пресцентъра на 
Министерство на здравеопазването. С проекта лечебното заведение ще кандидатства за 
финансиране по Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на 
държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Общият бюджет на инвестиционната програма е 148 млн. лв. 
като конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването. Средствата са осигурени от 
спестените 27 млн. лв. след проведените обществени поръчки по изпълнението на проекти по 
СРИП. „Това ще бъде най-голямата инвестиция, правена някога в здравеопазването в област 
Габрово, а ръководството на болницата вече е доказало, че умее да се справя с реализирането 
на европейски проекти“, отбеляза министър Атанасова.  
По повод откритото днес изцяло обновено отделение по хирургия и представянето на 
ремонтираната и реконструирана южна фасада на блок А на лечебното заведение здравният 
министър заяви, че в резултат на модернизирането на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово се 
издига нивото на диагностичната и терапевтична дейност в лечебното заведение, което води до 
още по-качествено медицинско обслужване на пациентите. Ремонтните дейности са извършени 
със средства от МЗ в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала още 24 312 лв. собствени 
средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала 
компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.  
Министър Атанасова отбеляза, че благодарение на добрите управленски решения и усилията на 
колектива на лечебното заведение през изминалата година МБАЛ-Габрово е постигнала много 
добри резултати. Доброто финансово състояние на лечебното заведение през 2012 г. даде 
възможност да се инвестират значителни средства в модернизация на редица болнични 
дейности. Със 190 000 лв. на лечебното заведение е закупена нова медицинска апаратура - 
автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната 
им чувствителност, видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна 
кардиология, невростимулатор, операционна лампа. Тази година в болницата ще бъде изцяло 
внедрена УЕБ-базирана информационна система, финансирана по проект на Оперативна 
програма "Конкурентноспособност". Тя е на стойност 127 167 лв. С обмяна на информация в 
реално време между отделните болнични звена ще бъде оптимизирана работата на екипите и се 
съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички 
модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява 
отчетността към НЗОК и МЗ.  
След посещението си в областната болница министър Десислава Атанасова посети Дома за 
медико-социални грижи за деца до 3 г. в Габрово. Тя се срещна с ръководството на дома като 
основна тема беше хода на реализирания проект за деинституционализация. Това е един от 
осемте дома за деца, където се осъществяват проекти на МЗ по ОП „Регионално развитие“ и 
„Развитие на човешките ресурси“. Министър Атанасова подчерта, че след реализацията на 
заложените мерки домът ще се преструктурира и ще се осигурят нови интегрирани услуги, 
създаващи условия за превенция на изоставянето на деца в домове, както и по-качествени грижи 
за децата с увреждания. Тя изрази удовлетворението си от грижите, полагани от персонала за 

http://www.focus-news.net/?id=n1743384
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28-те деца, настанени в дома. При посещението си министър Атанасова подчерта, че децата 
изглеждат видимо добре обгрижвани, в добро физическо състояние са и са контактни, което 
контрастира със ситуацията в други домове в страната. Тя изтъкна, че в момента по проекта в 
ДМСГД-Габрово се извършват подготвителни дейности за извеждане на настанените деца - 
започнало е обучение на персонала с цел повишаване качеството на осигуряваната грижа, в ход 
е и обучение на работещите в структурите, предоставящи нови услуги за подкрепа и за 
превенция на изоставянето на деца. Такива услуги в дома в Габрово ще бъдат предоставяни в 
новосъздавания семейно-консултативен център,в центровете за ранна интервенция, за дневни 
грижи и за майчино и детско здраве. За децата с увреждания е предвидена специализирана 
резидентна грижа от семеен тип.  
Общата стойност на проекта за преструктуриране на ДМСГД-Габрово е 1 милион и 100 хил. лв.  
 



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/3

0
/2

0
1

3
 

Дата: 29.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12948702  
Брой думи: 48  
 
 
Резюме: Областен информационен център в Шумен ще представи утре актуалните процедури за 
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 201 
3г. Това ще се случи на среща насрочена за 14:00 часа в центъра.  
 
Заглавие: Разясняват на бизнеса и университетите процедурите по оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център в Шумен ще представи утре актуалните процедури за 
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ през 201 
3г. Това ще се случи на среща насрочена за 14:00 часа в центъра.  
На нея са поканени са поканени представители на университети, колежи и фирми.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12948702
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12952112  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: 250 американски компании са днес на срещата, похвали се премиерът Бойко Борисов 
по време на бизнес обяда с Американската търговска камара. Една от основните теми, които 
коментира той, бяха кохезионните фондове от ЕС. “Всичките ни магистрали и ж.п. линии са 
свързани с присъединяването. Това е изключително важно за цяла Европа”, подчерта той.  
 
Заглавие: Борисов покани чужди посланици да прочетат постановлението на Станишев за 
“Белене”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 250 американски компании са днес на срещата, похвали се премиерът Бойко Борисов по 
време на бизнес обяда с Американската търговска камара. Една от основните теми, които 
коментира той, бяха кохезионните фондове от ЕС. “Всичките ни магистрали и ж.п. линии са 
свързани с присъединяването. Това е изключително важно за цяла Европа”, подчерта той.  
“България усвояваше под 1%, само преди 3 години. Сега, с последните пари, които платиха, са 
сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не победим, ще се върнат “батко и 
братко”, заяви Борисов.  
“За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги 
вадят информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за 
първи път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете”, каза още 
той.  
Друга тема, по която България полага специални усилия, е екологията. “Няма значение къде е 
коминът - в Дюселдорф или Стара Загора, атмосферата е една. Затова ние харчим парите по 
европейските фондове най-вече в тези сфери, заяви премиерът.  
Борисов не пропусна да отбележи и оставката на министъра на образованието Сергей Игнатов. 
Според него, поради факта, че български специалисти отиват да работят в чужбина, а 
образованието им се плаща от нашия бюджет, ние допринасяме за качеството на обслужване в 
целия ЕС. “Когато повишаваме качеството на нашите университети и институти, това пак е добре 
за Европа. Когато сега усвояваме пари по “Конкурентоспособност” и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там”. “България е от малкото примери, когато много точно 
използва европейските пари за важните и за Европа и за България теми”, смята той.  
По повод драмите в научните среди той заяви: “Не мога да чувам думата “корупция”, а камо ли 
да ми се говори от учени на площада. Помолих го (Сергей Игнатов) да направи необходимите 
промени в този фонд (“Научни изследвания”). Той реши да ме убеждава обраното. Надявам се и 
председателят на борда да си подаде оставката”.  
Борисов се обърна към посланиците на срещата да посетят деловодството на Министерския 
съвет и да прочетат постановлението на кабинета “Станишев” за АЕЦ “Белене”. той отново се 
възмути от факта, че лидерът на БСП говори лъжи за неща, които са документирани.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12952112
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12952184  
Брой думи: 511  
 
 
Резюме: Габровската областна болница ще получи 5 млн. лева за реконструкция, оборудване и 
апаратура в сферата на онкологията по проект на ОП “Регионално развитие“. Добрата новина 
съобщи в Габрово министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя откри днес 
обновеното отделение по хирургия в габровската областна болница, както и ремонтираната 
южна фасада на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати 
средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв., като болницата също 
е вложила собствени средства, помогнали са и фирми. На тържеството присъстваха народните 
представители Катя Колева, Цветомир Михов, областният управител Мариян Костадинов, 
кметовете на Габрово и Севлиево Таня Христова и д-р Иван Иванов, председателят на общински 
съвет Габрово Николай Сираков.  
 
Заглавие: 5 000 000 лева за областната болница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габровската областна болница ще получи 5 млн. лева за реконструкция, оборудване и 
апаратура в сферата на онкологията по проект на ОП “Регионално развитие“. Добрата новина 
съобщи в Габрово министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя откри днес 
обновеното отделение по хирургия в габровската областна болница, както и ремонтираната 
южна фасада на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати 
средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв., като болницата също 
е вложила собствени средства, помогнали са и фирми. На тържеството присъстваха народните 
представители Катя Колева, Цветомир Михов, областният управител Мариян Костадинов, 
кметовете на Габрово и Севлиево Таня Христова и д-р Иван Иванов, председателят на общински 
съвет Габрово Николай Сираков.  
Директорът на лечебното заведение направи ретроспекция на всички действия, довели до 
ремонта на отделението и фасадата. По интересен начин в презентация тя разказа за всички 
преписки и цялата с кореспонденция, водена с няколко здравни министри, за да се случат 
нещата. Д-р Савчева припомни тежкото състояние на лечебното заведение преди три 
години“Днес ми е малко по-лесно да говоря пред вас, защото ние сме една болнице без един лев 
просрочени задължения. и всичко това се случва, защото имаме стратегия, имаме приоритети, 
имаме приятели, привърженици, които ни помагат да вървим напред“, каза д-р Савчева, като 
подчерта, че миналата година е била най-успешната за лечебното заведение. Освен това 
габровската болница е единствената областна болница, която със собствени средства е 
разработила и управлява проекти. За миналата година те са два - по 
ОП“Конкурентноспособност“ и ОП“Развитие на човешките ресурси“. Д-р Савчева съобщи още, 
че в лечебното заведение има 14 специализанти. Една от най-младите лекарки в болницата д-р 
Балинска също взе думата.  
Министър Атанасова отбеляза, че за пръв път присъства на подобно мероприятие с такава 
ретроспекция на събитията и хората, записали дадено решение. “За мен е удоволствие аз да 
съм последният човек направил възможно това решение да стане окончателно и днес да има 
един видим резултат“. Министър Атанасова похвали ръководството на болницата, като и самото 
лечебно заведение. “Това е лечебно заведение, което въпреки кризата, въпреки трудностите, 
смяната на ръководствата и позициите, наистина стои стабилно на картата на лечебните 
заведения в страната. Похвално е, че миналата година е завършило с положителен финансов 
резултат и е на печалба от 700 000 лв.“, каза още Атанасова.  
В края на словото си тя информира, че в рамките на другата седмица болницата ще бъде 
поканена да предостави проектен фиш за кандидатстване по европейски проект с фокус 
онкология. “Благодарение на нашата работа, благодарение на нашия екип, на всички колеги, 
които през последните 3 години работиха по програма “Регионално развитие“ и вследствие на 
проведените обществени поръчки имаше икономия от 27 млн. лева и това направи възможно 
габровската болница също да получи финансиране“, допълни министър Атанасова.В словото си 
кметът на Габрово Таня Христова благодари на всички, които работят за това Габрово да остане 
един жив град, защото без здравеопазване, без образование, колкото и милиони да инвестираме 
в инфраструктура всичко това ще бъде напразно.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12952184
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Водосвет за здраве отслужиха отец Руслан и отец Минчо, след което министър Атанасова 
разгледа новата фасада на болницата. След това тя и началникът на хирургично отделение д-р 
Цанков прерязаха лентата на обновената Хирургия.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://www.vsekiden.com/129637  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Премиерът категоричен, че така щяло да е по-добре за здравето на Иванов  
Златомир Иванов - Баретата нямало да стане мишена на неизвестен килър, ако вместо у дома, е 
бил в следствения арест. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който 
присъства на обяд в "Шератон" по покана на Американската търговска камара.  
 
Заглавие: Бойко: Баретата трябваше да е в ареста  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът категоричен, че така щяло да е по-добре за здравето на Иванов  
Златомир Иванов - Баретата нямало да стане мишена на неизвестен килър, ако вместо у дома, е 
бил в следствения арест. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който 
присъства на обяд в "Шератон" по покана на Американската търговска камара.  
„Винаги съм твърдял, че когато за извършено престъпление има присъда на първа инстанция, 
тези хора трябва да стоят в ареста. Това, първо, е здравословно за тях и за тяхното здраве. Ако 
той не беше под домашен арест, за да си ходи сам в Съдебната палата - хората, които се 
конвоират и не са под домашен арест, а са в следствения арест, отиват по съвсем друг път, със 
специална охрана, през вътрешния двор", коментира още министър-председателят и определи 
Съдебната палата като лесно място за стрелба. "Знае се в колко часа има съдебно дело", 
аргументира тезата си Борисов и се обяви за законодателни промени в тази насока. "При 
издаването на първа инстанция на присъда, са разпитани много свидетели, много истини са се 
чули, които не са се знаели. Особено, когато става въпрос за организирани престъпни групи", 
каза още Борисов.  
Освен стрелбата срещу Иванов, премиерът коментира и усвояването на евросредства от 
страната ни по европейски програми. "Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и 
повишаване на административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото 
има много български специалисти, които работят там", подчерта ползите им министър-
председателят и бе категоричен, че преди ГЕРБ да поемат властта България е усвоявала под 
1% от тях. "Сега, с последните пари, които платиха, са сигурно 30%. Договорили сме 100%. До 
юли, защото, ако не победим, ще се върнат „Батко и Братко", заяви Борисов и изрази надежда, 
че до края на 2013 година страната ни ще усвои поне 90% от еврофондовете.  
 

http://www.vsekiden.com/129637
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/50901  
Брой думи: 1138  
 
 
Резюме: Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултант по европейски програми и проекти  
В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от 
предприятията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултант по европейски програми и проекти  
В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ). Самата схема – „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
се отличава в няколко аспекта от класическите грантови схеми, като разликите са свързани най-
вече с процеса на кандидатстване и одобряване на проектните предложения.  
Това е и схемата с най-голям бюджет до момента – 150 милиона евро, като всяка фирма 
кандидат може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 2 милиона лева, които обаче трябва 
да съставляват от 30 до 50% от общите разходи по проекта. Т.е. самите фирми самофинансират 
от 50 до 70% от всички планирани разходи. В случай че кандидатът например иска максимален 
размер на безвъзмездна помощ от 2 милиона лева, той ще трябва да осигури собствено 
финансиране също от не по-малко от 2 милиона и ще изпълнява проект на обща стойност от 4 
милиона.  
Основната цел на схемата е да се подпомогнат фирмите от почти всички икономически сектори 
да извършат инвестиции в собствените си предприятия, които да допринесат за реализиране на 
енергийни спестявания.  
Ключови моменти  
Основен елемент, свързан с участието в тази схема, е необходимостта от извършване на 
обследване за енергийна ефективност от страна на потенциалния кандидат. Това, освен че дава 
възможност за получаване на по-висок процент безвъзмездна помощ, служи и като изходна точка 
за изчисляване на ефективността, която предприятието следва да постигне. В този смисъл 
извършването на такъв  
енергиен одит (обследване) представлява основополагаща дейност за разработването и 
одобрението на почти всеки проект. Възможно е да не се извършва такъв одит само ако 
предприятието – кандидат, възнамерява да закупи оборудване от предварително одобрен списък 
с типове оборудване. Списъкът е публично достъпен на интернет страницата на схемата.  
Друга особеност на схемата е предвиденото условие, че кандидатите трябва да докажат, че 
разполагат с минимум 80% от всички планирани разходи по проекта си. В тази връзка 
определяща е ролята на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която в 
случая е партньор на МИЕТ. ЕБВР работи с пет банки в страната, които могат да дадат на 
фирмите предварителна оферта за предоставяне на кредит. В случай че кандидатът работи с 
друга банка, той следва да осигури чрез нея или самостоятелно необходимия ресурс, след което 
банката – партньор на ЕБВР, му издава писмено потвърждение за това. Основната разлика при 
тези два подхода е, че в първия случай банките, които са официални партньори на ЕБВР, 
издават само предварителна оферта, т.е. самият кредит още не е отпуснат, докато при другия 
вариант – фирмата, ако не разполага с тези средства по сметките си, ще бъде принудена 
ефективно да вземе кредит още преди проектът й да е подаден и одобрен.  
Трета специфика на схемата е „обърнатият подход” по отношение на кандидатстване и 
изпълнение на проектите. В общия случай одобрените кандидати провеждат тръжни процедури и 
избират своите доставчици, след като проектът им е одобрен. При тази схема тръжните 
процедури за избор на доставчици следва да бъдат проведени предварително и съответно 
самите процедури се одобряват на етап кандидатстване. Т.е. участва се с един наполовина 
изпълнен проект, като след одобрението му остава само осъществяването на физическата 
доставка или изпълнение на съответната дейност или услуга.  
Схема и модел на проектите, с които може да се кандидатства  

http://www.lex.bg/news/view/50901
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В настоящата схема могат да бъдат идентифицирани четири ключови участника:  
- ЕБВР – която чрез своите банки – партньори в страната, участва в схемата по отношение 
доказването на финансовите възможности на кандидатите;  
- асистент по проекта – специализирано звено, което проверява цялата техническа, тръжна и 
проектна документация, преди самият проект да е подаден в МИЕТ. Асистентът по проекта на 
практика гарантира, че самият проект отговаря на всички условия и правила по схемата (т.е. 
неговата техническа допустимост) и може да бъде финансиран;  
- МИЕТ – в качеството си на управляващ орган по програмата, който одобрява проектите 
минали вече през асистента;  
- асистент по верификацията – външен консултант, който верифицира законосъобразността на 
всички разходи, направени по проекта.  
Проектите на фирмите могат да включват комплекс от дейности, които са групирани в три 
компонента:  
Компонент 1 е по режим на държавна помощ „де минимис“ и съответно не може да надхвърля 
като стойност 200 000 евро. Схемата предвижда, че е задължително да се включат във всеки 
проект дейности по компонент 1. Такива дейности биха могли да бъдат: материали и оборудване 
по списък, одобрен от МИЕТ, с изключение на тези съоръжения, които са за производствени 
цели; СМР, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд; 
когенерационни инсталации за собствени нужди; системи за отопление и вентилация от ВЕИ за 
собствени нужди.  
Примерни модели на проекти и срок за кандидатстване  
положения трябва да бъде изпълнена), и едва след получаването на потвърждение за 
допустимостта на проекта кандидатът може да проведе останалите си процедури за доставка на 
оборудване и да избере своите подизпълнители.  
Процес на кандидатстване и изпълнение  
Като първа стъпка в подготовката на своя проект кандидатът следва да определи дейностите, 
които иска да осъществява в рамките на своя проект – какъв тип оборудване му е необходимо, 
нужно ли е извършване на СМР и т.н.  
Във всички случаи, когато проектът предвижда реализиране на дейности, които не попадат в 
списъка с допустимо оборудване, кандидатът следва да докаже, че ще достигне енергийно 
спестяване – посредством заключението от извършен енергиен одит. Т.е. тази дейност 
обикновено следва да бъде осъществена в самото начало на подготвителния етап. 
Впоследствие разписаният проект, придружен от документация за проведени тръжни процедури 
за избор на изпълнител/и, подлежи на проверка от страна на асистента по проекта. 
Получаването на такова потвърждение, както и на потвърждение от страна на банка за осигурен 
финансов ресурс по проекта създава необходимите предпоставки за подаване на проекта в 
МИЕТ. МИЕТ следва да установи, че кандидатът е извършил всички необходими стъпки до този 
момент, като на тази база одобрява окончателно проекта и сключва с кандидата договор за 
безвъзмездна помощ. След сключването на договора за безвъзмездна помощ следва да бъдат 
осъществени всички останали дейности по проекта, като това трябва да се случи за период от не 
повече от 12 месеца. Кандидатът има право на свой риск да започне да изпълнява проекта си и 
преди той да е одобрен от МИЕТ, но след като е подаден там.  
Вариант 1: Проектът включва дейности по компонент 1 (задължително) и компонент 2, но само по 
отношение на доставка на оборудване, включено в списъка.  
Вариант 2: Проектът включва дейности по компонент 1 (задължително) и по компонент 2 и 3, като 
се предвиждат и други дейности освен тези, които са включени в списъка. При този вариант 
задължително се осъществява и енергиен одит (по компонент 3) за дейностите извън списъка и 
извън компонент 3.  
Проектни предложения по схемата могат да се подават в МИЕТ до 31.10.2013 г. Това е крайният 
срок, в който съответно следва да бъдат извършени и всички подготвителни действия по 
отношение на: енергиен одит, одобрение от страна на асистента по проекта, както и 
потвърждение от страна на банкова институция.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=640494  
Брой думи: 688  
 
 
Резюме: Габрово. През следващата седмица МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово ще подаде в 
Министерство на здравеопазването проектен фиш, с който ще кандидатства за създаване на 
център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания на стойност 5 млн. лв.  
 
Заглавие: Десислава Атанасова: МБАЛ-Габрово ще кандидатства с проект за център за 
диагностика и лечение на онкологични заболявания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габрово. През следващата седмица МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово ще подаде в 
Министерство на здравеопазването проектен фиш, с който ще кандидатства за създаване на 
център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания на стойност 5 млн. лв. Това 
каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на обновеното 
отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”- гр. Габрово и на ремонтираната и 
реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение, съобщиха от пресцентъра на 
Министерство на здравеопазването. С проекта лечебното заведение ще кандидатства за 
финансиране по Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на 
държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Общият бюджет на инвестиционната програма е 148 млн. лв. 
като конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването. Средствата са осигурени от 
спестените 27 млн. лв. след проведените обществени поръчки по изпълнението на проекти по 
СРИП. „Това ще бъде най-голямата инвестиция, правена някога в здравеопазването в област 
Габрово, а ръководството на болницата вече е доказало, че умее да се справя с реализирането 
на европейски проекти“, отбеляза министър Атанасова.  
По повод откритото днес изцяло обновено отделение по хирургия и представянето на 
ремонтираната и реконструирана южна фасада на блок А на лечебното заведение здравният 
министър заяви, че в резултат на модернизирането на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“-Габрово се 
издига нивото на диагностичната и терапевтична дейност в лечебното заведение, което води до 
още по-качествено медицинско обслужване на пациентите. Ремонтните дейности са извършени 
със средства от МЗ в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала още 24 312 лв. собствени 
средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала 
компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.  
Министър Атанасова отбеляза, че благодарение на добрите управленски решения и усилията на 
колектива на лечебното заведение през изминалата година МБАЛ-Габрово е постигнала много 
добри резултати. Доброто финансово състояние на лечебното заведение през 2012 г. даде 
възможност да се инвестират значителни средства в модернизация на редица болнични 
дейности. Със 190 000 лв. на лечебното заведение е закупена нова медицинска апаратура - 
автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната 
им чувствителност, видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна 
кардиология, невростимулатор, операционна лампа. Тази година в болницата ще бъде изцяло 
внедрена УЕБ-базирана информационна система, финансирана по проект на Оперативна 
програма "Конкурентноспособност". Тя е на стойност 127 167 лв. С обмяна на информация в 
реално време между отделните болнични звена ще бъде оптимизирана работата на екипите и се 
съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички 
модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява 
отчетността към НЗОК и МЗ.  
След посещението си в областната болница министър Десислава Атанасова посети Дома за 
медико-социални грижи за деца до 3 г. в Габрово. Тя се срещна с ръководството на дома като 
основна тема беше хода на реализирания проект за деинституционализация. Това е един от 
осемте дома за деца, където се осъществяват проекти на МЗ по ОП „Регионално развитие“ и 
„Развитие на човешките ресурси“. Министър Атанасова подчерта, че след реализацията на 
заложените мерки домът ще се преструктурира и ще се осигурят нови интегрирани услуги, 
създаващи условия за превенция на изоставянето на деца в домове, както и по-качествени грижи 
за децата с увреждания. Тя изрази удовлетворението си от грижите, полагани от персонала за 
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28-те деца, настанени в дома. При посещението си министър Атанасова подчерта, че децата 
изглеждат видимо добре обгрижвани, в добро физическо състояние са и са контактни, което 
контрастира със ситуацията в други домове в страната. Тя изтъкна, че в момента по проекта в 
ДМСГД-Габрово се извършват подготвителни дейности за извеждане на настанените деца - 
започнало е обучение на персонала с цел повишаване качеството на осигуряваната грижа, в ход 
е и обучение на работещите в структурите, предоставящи нови услуги за подкрепа и за 
превенция на изоставянето на деца. Такива услуги в дома в Габрово ще бъдат предоставяни в 
новосъздавания семейно-консултативен център,в центровете за ранна интервенция, за дневни 
грижи и за майчино и детско здраве. За децата с увреждания е предвидена специализирана 
резидентна грижа от семеен тип.  
Общата стойност на проекта за преструктуриране на ДМСГД-Габрово е 1 милион и 100 хил. лв.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post78319.html  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: Премиерът поискал оставката на министъра на образованието, защото не направил 
необходимите промени във фонд “Научни изследвания”, а опитал да го убеждава в обраното  
 
Заглавие: БОЙКО БОРИСОВ ПОКАНИ ПОСЛАНИЦИТЕ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ДА ЧЕТАТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА СТАНИШЕВ ЗА АЕЦ „БЕЛЕНЕ”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът поискал оставката на министъра на образованието, защото не направил 
необходимите промени във фонд “Научни изследвания”, а опитал да го убеждава в обраното  
Бойко Борисов се обърна към посланиците на бизнес срещата с Американската търговска камара 
да посетят деловодството на Министерския съвет и да прочетат постановлението на кабинета 
“Станишев” за АЕЦ “Белене”. Той отново се възмути, че лидерът на БСП говори лъжи за неща, 
които са документирани.  
250 американски компании са днес на срещата на бизнес обяда с Американската търговска 
камара. Една от основните теми, които коментира българският премиер бяха кохезионните 
фондове от ЕС. “Всичките ни магистрали и ж.п. линии са свързани с присъединяването. Това е 
изключително важно за цяла Европа. България усвояваше под 1%, само преди 3 години. Сега, с 
последните пари, които платиха, са сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не 
победим, ще се върнат “батко и братко”, заяви Борисов.  
Друга тема, по която България полага специални усилия, е екологията. “Няма значение къде е 
коминът – в Дюселдорф или Стара Загора, атмосферата е една. Затова ние харчим парите по 
европейските фондове най-вече в тези сфери, заяви премиерът.  
Борисов не пропусна да отбележи и оставката на министъра на образованието Сергей Игнатов. 
Според него, поради факта, че български специалисти отиват да работят в чужбина, а 
образованието им се плаща от нашия бюджет, ние допринасяме за качеството на обслужване в 
целия ЕС. “Когато повишаваме качеството на нашите университети и институти, това пак е добре 
за Европа. Когато сега усвояваме пари по “Конкурентоспособност” и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там”. “България е от малкото примери, когато много точно 
използва европейските пари за важните и за Европа и за България теми”, смята той.  
По повод драмите в научните среди той заяви: “Не мога да чувам думата “корупция”, а камо ли 
да ми се говори от учени на площада. Помолих Сергей Игнатов да направи необходимите 
промени в този фонд “Научни изследвания”. Той реши да ме убеждава обраното. Надявам се и 
председателят на борда да си подаде оставката”.  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post78319.html
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1032048  
Брой думи: 47  
 
 
Резюме: Областен информационен център в Шумен ще представи утре актуалните процедури за 
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси" през 201 
3г. Това ще се случи на среща насрочена за 14:00 часа в центъра.  
 
Заглавие: Разясняват на бизнеса и университетите процедурите по оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център в Шумен ще представи утре актуалните процедури за 
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси" през 
201 3г. Това ще се случи на среща насрочена за 14:00 часа в центъра.  
На нея са поканени са поканени представители на университети, колежи и фирми.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1032048
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1032316  
Брой думи: 506  
 
 
Резюме: Габровската областна болница ще получи 5 млн. лева за реконструкция, оборудване и 
апаратура в сферата на онкологията по проект на ОП "Регионално развитие". Добрата новина 
съобщи в Габрово министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.  
 
Заглавие: 5 000 000 лева за областната болница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габровската областна болница ще получи 5 млн. лева за реконструкция, оборудване и 
апаратура в сферата на онкологията по проект на ОП "Регионално развитие". Добрата новина 
съобщи в Габрово министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя откри днес 
обновеното отделение по хирургия в габровската областна болница, както и ремонтираната 
южна фасада на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати 
средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв., като болницата също 
е вложила собствени средства, помогнали са и фирми. На тържеството присъстваха народните 
представители Катя Колева, Цветомир Михов, областният управител Мариян Костадинов, кметът 
на Габрово Таня Христова и председателят на общинския съвет Николай Сираков. Директорът 
на лечебното заведение направи ретроспекция на всички действия, довели до ремонта на 
отделението и фасадата. По интересен начин в презентация тя разказа за всички преписки и 
цялата с кореспонденция, водена с няколко здравни министри, за да се случат нещата. Д-р 
Савчева припомни тежкото състояние на лечебното заведение преди три години.  
"Днес ми е малко по-лесно да говоря пред вас, защото ние сме една болнице без един лев 
просрочени задължения. и всичко това се случва, защото имаме стратегия, имаме приоритети, 
имаме приятели, привърженици, които ни помагат да вървим напред", каза д-р Савчева, като 
подчерта, че миналата година е била най-успешната за лечебното заведение. Освен това 
габровската болница е единствената областна болница, която със собствени средства е 
разработила и управлява проекти. За миналата година те са два - по 
ОП"Конкурентноспособност" и ОП"Развитие на човешките ресурси". Д-р Савчева съобщи още, 
че в лечебното заведение има 14 специализанти. Една от най-младите лекарки в болницата д-р 
Балинска също взе думата.  
Министър Атанасова отбеляза, че за пръв път присъства на подобно мероприятие с такава 
ретроспекция на събитията и хората, записали дадено решение. "За мен е удоволствие аз да 
съм последният човек направил възможно това решениеда стане окончателно и днес да има 
един видим резултат. Министър Атанасова похвали ръководството на болницата, като и самото 
лечебно заведение. "Това е лечебно заведение, което въпреки кризата, въпреки трудностите, 
смяната на ръководствата и позициите, наистина стои стабилно на картата на лечебните 
заведения в страната. Похвално е, че миналата година е завършило с положителен финансов 
резултат и е на печалба от 700 000 лв.", каза още Атанасова. В края на словото си тя 
информира, че в рамките на другата седмица болницата ще бъде поканена да предостави 
проектен фиш за кандидатстване по европейски проект с фокус онкология. "Благодарение на 
нашата работа, благодарение на нашия екип, на всички колеги, които през последните 3 години 
работиха по програма "Регионално развитие" и вследствие на проведените обществени поръчки 
имаше икономия от 27 млн. лева и това направи възможно габровската болница също да получи 
финансиране", допълни министър Атанасова.  
В словото си кметът на Габрово Таня Христова благодари на всички, които работят за това 
Габрово да остане един жив град, защото без здравеопазване, без образование, колкото и 
милиони да инвестираме в инфраструктура всичко това ще бъде напразно.  
Водосвет за здраве отслужиха отец Руслан и отец Минчо, след което министър Атанасова 
разгледа новата фасада на болницата. След това тя и началникът на хирургично отделение д-р 
Цанков прерязаха лентата на обновената Хирургия.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1032316
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/9748  
Брой думи: 1513  
 
 
Резюме: Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултант по европейски програми и проекти  
В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от 
предприятията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултант по европейски програми и проекти  
В средата на 2012 г. стартира една от последните схеми за безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност” за периода 2007 – 2013 г. към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ). Самата схема – „Енергийна ефективност и зелена икономика”, 
се отличава в няколко аспекта от класическите грантови схеми, като разликите са свързани най-
вече с процеса на кандидатстване и одобряване на проектните предложения.  
Това е и схемата с най-голям бюджет до момента – 150 милиона евро, като всяка фирма 
кандидат може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 2 милиона лева, които обаче трябва 
да съставляват от 30 до 50% от общите разходи по проекта. Т.е. самите фирми самофинансират 
от 50 до 70% от всички планирани разходи. В случай че кандидатът например иска максимален 
размер на безвъзмездна помощ от 2 милиона лева, той ще трябва да осигури собствено 
финансиране също от не по-малко от 2 милиона и ще изпълнява проект на обща стойност от 4 
милиона.  
Основната цел на схемата е да се подпомогнат фирмите от почти всички икономически сектори 
да извършат инвестиции в собствените си предприятия, които да допринесат за реализиране на 
енергийни спестявания.  
Ключови моменти  
Основен елемент, свързан с участието в тази схема, е необходимостта от извършване на 
обследване за енергийна ефективност от страна на потенциалния кандидат. Това, освен че дава 
възможност за получаване на по-висок процент безвъзмездна помощ, служи и като изходна точка 
за изчисляване на ефективността, която предприятието следва да постигне. В този смисъл 
извършването на такъв енергиен одит (обследване) представлява основополагаща дейност за 
разработването и одобрението на почти всеки проект. Възможно е да не се извършва такъв одит 
само ако предприятието – кандидат, възнамерява да закупи оборудване от предварително 
одобрен списък с типове оборудване. Списъкът е публично достъпен на интернет страницата на 
схемата.  
Друга особеност на схемата е предвиденото условие, че кандидатите трябва да докажат, че 
разполагат с минимум 80% от всички планирани разходи по проекта си. В тази връзка 
определяща е ролята на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която в 
случая е партньор на МИЕТ. ЕБВР работи с пет банки в страната, които могат да дадат на 
фирмите предварителна оферта за предоставяне на кредит. В случай че кандидатът работи с 
друга банка, той следва да осигури чрез нея или самостоятелно необходимия ресурс, след което 
банката – партньор на ЕБВР, му издава писмено потвърждение за това. Основната разлика при 
тези два подхода е, че в първия случай банките, които са официални партньори на ЕБВР, 
издават само предварителна оферта, т.е. самият кредит още не е отпуснат, докато при другия 
вариант – фирмата, ако не разполага с тези средства по сметките си, ще бъде принудена 
ефективно да вземе кредит още преди проектът й да е подаден и одобрен.  
Трета специфика на схемата е „обърнатият подход” по отношение на кандидатстване и 
изпълнение на проектите. В общия случай одобрените кандидати провеждат тръжни процедури и 
избират своите доставчици, след като проектът им е одобрен. При тази схема тръжните 
процедури за избор на доставчици следва да бъдат проведени предварително и съответно 
самите процедури се одобряват на етап кандидатстване. Т.е. участва се с един наполовина 
изпълнен проект, като след одобрението му остава само осъществяването на физическата 
доставка или изпълнение на съответната дейност или услуга.  
Схема и модел на проектите, с които може да се кандидатства  

http://www.tax.bg/bg/news/view/9748
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В настоящата схема могат да бъдат идентифицирани четири ключови участника:  
- ЕБВР – която чрез своите банки – партньори в страната, участва в схемата по отношение 
доказването на финансовите възможности на кандидатите;  
- асистент по проекта – специализирано звено, което проверява цялата техническа, тръжна и 
проектна документация, преди самият проект да е подаден в МИЕТ. Асистентът по проекта на 
практика гарантира, че самият проект отговаря на всички условия и правила по схемата (т.е. 
неговата техническа допустимост) и може да бъде финансиран;  
- МИЕТ – в качеството си на управляващ орган по програмата, който одобрява проектите 
минали вече през асистента;  
- асистент по верификацията – външен консултант, който верифицира законосъобразността на 
всички разходи, направени по проекта.  
Проектите на фирмите могат да включват комплекс от дейности, които са групирани в три 
компонента:  
Компонент 1 е по режим на държавна помощ „де минимис“ и съответно не може да надхвърля 
като стойност 200 000 евро. Схемата предвижда, че е задължително да се включат във всеки 
проект дейности по компонент 1. Такива дейности биха могли да бъдат: материали и оборудване 
по списък, одобрен от МИЕТ, с изключение на тези съоръжения, които са за производствени 
цели; СМР, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд; 
когенерационни инсталации за собствени нужди; системи за отопление и вентилация от ВЕИ за 
собствени нужди.  
Компонент 2 е под режим на регионална помощ и допуска закупуването на машини, оборудване и 
съоръжения, включително и за производствени цели, които допринасят за намаляване на 
енергоемкостта на производството. Могат също така да бъдат закупувани и дълготрайни 
нематериални активи. Осъществяването на дейности по компонент 2 е пряко обвързано с 
извършването на енергиен одит, който да покаже, че в резултат от тези дейности ще се постигне 
енергийно спестяване над 10% в рамките на съответния елемент от системата. Това е валидно в 
случаите, когато се планира закупуване на оборудване, което не е включено в списъка по 
програмата.  
На практика в този списък са включени две категории оборудване, като производственото попада 
в компонент 2, а непроизводственото в компонент 1. И в двата случая това е оборудване, което 
се счита за енергийно ефективно и за което е предвиден облекчен ред на тръжните процедури и 
няма нужда от енергиен одит, но за двата компонента се прилага различен режим на държавни 
помощи.  
Компонент 3 отново е по режим „де минимис“ и включва възможност за извършване на 
консултантски услуги по стандарт ISO 50001, както и присъщите на всеки проект дейности по 
визуализация и одит. В рамките на този компонент попадат и разходите за извършване на 
дейността по енергиен одит, като те са ограничени като сума до не повече от 20 000 лева.  
Провеждане на тръжни процедури  
Основно разграничение по отношение на тръжните процедури следва да се направи от гледна 
точка на това, дали чрез съответната процедура се договаря доставка на оборудване 
(независимо по кой компонент), включено в списъка или не. В случай че се предвижда само 
доставка на оборудване, включено в списъка, както и извършване на услуги по компонент 3 – 
тогава кандидатът трябва да събере три оферти по реда, описан в указанията за изпълнение по 
схемата.  
За всички други дейности по компонент 1 и 2 кандидатът следва да проведе процедура по реда 
на ПМС № 55/12.03.2007г. И в двата случая процедурите подлежат на проверка от страна на 
асистента по проекта. Възможно е обаче най-напред да бъде поискано от асистента по проекта 
да извърши проверка само на техническата допустимост на проектното предложение, която 
допустимост ще се базира или на проверка, че даденото оборудване е включено в списъка, или 
на проверка на база на извършен вече енергиен одит (т.е. тази дейност при всички положения 
трябва да бъде изпълнена), и едва след получаването на потвърждение за допустимостта на 
проекта кандидатът може да проведе останалите си процедури за доставка на оборудване и да 
избере своите подизпълнители.  
Процес на кандидатстване и изпълнение  
Като първа стъпка в подготовката на своя проект кандидатът следва да определи дейностите, 
които иска да осъществява в рамките на своя проект – какъв тип оборудване му е необходимо, 
нужно ли е извършване на СМР и т.н.  
Във всички случаи, когато проектът предвижда реализиране на дейности, които не попадат в 
списъка с допустимо оборудване, кандидатът следва да докаже, че ще достигне енергийно 
спестяване – посредством заключението от извършен енергиен одит. Т.е. тази дейност 
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обикновено следва да бъде осъществена в самото начало на подготвителния етап. 
Впоследствие разписаният проект, придружен от документация за проведени тръжни процедури 
за избор на изпълнител/и, подлежи на проверка от страна на асистента по проекта. 
Получаването на такова потвърждение, както и на потвърждение от страна на банка за осигурен 
финансов ресурс по проекта създава необходимите предпоставки за подаване на проекта в 
МИЕТ. МИЕТ следва да установи, че кандидатът е извършил всички необходими стъпки до този 
момент, като на тази база одобрява окончателно проекта и сключва с кандидата договор за 
безвъзмездна помощ. След сключването на договора за безвъзмездна помощ следва да бъдат 
осъществени всички останали дейности по проекта, като това трябва да се случи за период от не 
повече от 12 месеца. Кандидатът има право на свой риск да започне да изпълнява проекта си и 
преди той да е одобрен от МИЕТ, но след като е подаден там.  
Примерни модели на проекти и срок за кандидатстване  
Вариант 1: Проектът включва дейности по компонент 1 (задължително) и компонент 2, но само по 
отношение на доставка на оборудване, включено в списъка.  
Вариант 2: Проектът включва дейности по компонент 1 (задължително) и по компонент 2 и 3, като 
се предвиждат и други дейности освен тези, които са включени в списъка. При този вариант 
задължително се осъществява и енергиен одит (по компонент 3) за дейностите извън списъка и 
извън компонент 3.  
Проектни предложения по схемата могат да се подават в МИЕТ до 31.10.2013 г. Това е крайният 
срок, в който съответно следва да бъдат извършени и всички подготвителни действия по 
отношение на: енергиен одит, одобрение от страна на асистента по проекта, както и 
потвърждение от страна на банкова институция.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1744291  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара, информира Фокус.  
 
Заглавие: Борисов: Ако не победим, се връщат „Батко и Братко“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара, информира Фокус.  
България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за използване на 
парите от кохезия, заяви още премиерът.  
България усвояваше под 1% само преди 3 години. Сега, с последните пари, които платиха, са 
сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не победим, ще се върнат „Батко и 
Братко", подчерта Борисов.  
За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги вадят 
информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за първи 
път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете, каза още 
министър-председателят.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1744291
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Резюме: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара, информира Фокус.  
България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за използване на 
парите от кохезия, заяви още премиерът.  
 
Заглавие: Борисов предупреди: Ако не победим, ще се върнат „Батко и Братко“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара, информира Фокус.  
България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за използване на 
парите от кохезия, заяви още премиерът.  
България усвояваше под 1% само преди 3 години. Сега, с последните пари, които платиха, са 
сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не победим, ще се върнат „Батко и 
Братко", подчерта Борисов.  
За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги вадят 
информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за първи 
път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете, каза още 
министър-председателят.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1744321
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1744693  
Брой думи: 1594  
 
 
Резюме: Двойно ускорение в усвояването на евросредствата - това трябва да постигне България 
през тази година, за да не загуби и лев по нито една от седемте оперативни програми. Причината 
- до края на 2013-та трябва да бъдат усвоени близо 2,7 млрд. лв., или толкова, колкото сме 
успели да използваме през 2011-а и 2012-а, взети заедно. Целта е амбициозна, защото освен 
двойно по-голямата скорост, с която трябва да работи цялата система, има и разсейващи 
фактори.  
 
Заглавие: Двойна газ за европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Двойно ускорение в усвояването на евросредствата - това трябва да постигне България 
през тази година, за да не загуби и лев по нито една от седемте оперативни програми. Причината 
- до края на 2013-та трябва да бъдат усвоени близо 2,7 млрд. лв., или толкова, колкото сме 
успели да използваме през 2011-а и 2012-а, взети заедно. Целта е амбициозна, защото освен 
двойно по-голямата скорост, с която трябва да работи цялата система, има и разсейващи 
фактори.  
В началото на годината отговорните за европарите гледат на оставащите по-малко от 12 месеца 
през розови очила. “Не планираме загуба на средства по оперативните програми през 2013 г.”, 
категорични са от екипа на министъра по управление на европарите Томислав Дончев. 
Увереността им вероятно се дължи на “рекордната” и “успешна” 2012 г., както я определиха 
министрите. Поводът за хвалбите - почти двойно увеличение на договорените, платени и 
върнати от Брюксел пари за 2012 г. спрямо целия период от 2007 до 2011 г. И нито лев загубени 
средства по оперативните програми.  
В страни от добрите новини остана намалението на бюджета на Програмата за развитие на 
селските райони с 51 млн. евро.  
Рисковете  
Амбициозни цели за плащания от Брюксел имат програмите “Регионално развитие”, “Развитие на 
човешките ресурси” и “Техническа помощ”. Най-голям скок - троен, обаче трябва да направи 
изоставащата към момента “Околна среда”. По нея до края на годината екоминистерството 
трябва да поиска от Брюксел поне 636 млн. лв. Ако сумата е по-малка, разликата ще бъде 
загубена. Целта изглежда мъчно постижима, като се има предвид, че досега възстановените 
пари за околна среда са само 285 млн. лв. от общо 2,87 млрд. лв.  
Още по-притеснителното е, че най-много пари - близо 425 млн. лв., трябва да бъдат отчетени по 
проектите за водопроводи, канализация, пречиствателни станции. А по думите на екоминистъра 
Нона Караджова инвестиции за около 1 млрд. лв. в този сектор са рискови заради забавяне от 
страна на общините. Силен напън се очаква и в усвояването на европарите за нови сметища и 
биоразнообразие. Там увеличението трябва да е четири пъти - от 77 млн. лв. на 211 млн. лв.  
“Околна среда” не тръгна по най-добрия начин. В част от първите проекти бяха открити 
нередности”, обясни изоставането министър Дончев. Другият проблем е, че проектите са скъпи и 
понякога превишават целия бюджет на общината, която ги изпълнява. Според Дончев въпреки 
всичко програмата няма да загуби пари, най-вече заради рекордното си наддоговаряне (виж 
текста на стр.20).  
Двойно по-бързо трябва да се движи и другата програма, насочена към общините - “Регионално 
развитие”. Само тази година по нея Брюксел трябва да възстанови 732,6 млн. лв. при резултат от 
под 600 млн. лв. за времето от 2007 г. до 2012 г.  
Разсейващи фактори  
Освен да ускорят усвояването на европарите чиновниците, които отговарят за тях, имат и друга 
сериозна работа. Тя е да подготвят достатъчно добри програми, по които да се харчат 
евросредствата от 2014 до 2020 г. Най-новата сред тях “Наука и образование” тепърва ще се 
избистря. Още много работа имало и по програмата за бизнеса “Конкурентоспособност”.  
А като добавим към всичко това и хаосът, който предстоящите парламентарни избори със 
сигурност ще внесат в системата, постигането на целта “двойна газ за европарите” става още по-
трудно.  
Риск от бюджетен капан за следващия кабинет  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1744693
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В желанието си да усвои максимално европейските средства сегашното правителство може на 
практика да заложи сериозен бюджетен капан за следващите управляващи, които и да са те.  
Рискът идва от презастраховането чрез сключване на повече договори - само до момента по този 
начин България вече е надхвърлила с 440 млн. лв. целия полагащ се бюджет от еврофондовете 
за периода 2007-2013 г. А тенденцията е сумата да продължи да расте.  
Засега прогнозите са, че чрез спестяване на пари по отделни договори и след прекратяване на 
най-забатачените проекти луфтът между реалните евросредства за нас и разпределените на 
хартия от правителството ще изчезне. При лошо планиране обаче съществува риск парите в 
повече да се стоварят върху държавния и общинските бюджети. Започнати, но незавършени, 
проекти през този програмен период не могат да се прехвърлят за финансиране в следващия 
(2014-2020). Така задачата откъде да се намерят средства за тях ще се решава от следващото 
правителство.  
Най-голяма е разликата между договорени средства и бюджет по програма “Околна среда”. 
Ресурсът вече е надхвърлен с 1,6 млрд. лв., или с над 45%. В огромната си част сумата идва от 
направлението за ВиК инфраструктура - близо 1,2 млрд. лв. За драматичното наддоговаряне по 
това перо си има обяснение - голяма част от ВиК проектите на общините закъсняват много и има 
риск да не бъдат довършени до края на 2014 г. В някои случаи изборът на изпълнители се бави с 
години. Но ако реалната работа по тези проекти все пак започне, но те не са готови до 2014 г., 
финансирането им ще трябва да се поеме от нашия бюджет.  
От около година от екоминистерството казват, че най-рисковите договори с общините ще бъдат 
прекратени. Но не казват кои са те, за да не демотивират кметовете.  
Без да чака 2014-та, министърът на транспорта Ивайло Московски вече даде заявка за помощ от 
бюджета, за да се довършат проекти по ръководената от ведомството му програма “Транспорт”. 
По думите му става дума за около 400 млн. лв., на колкото се равнявали бюджетите на 
допълнителни проекти, включени впоследствие към програмата.  
Три оферти вместо търгове за изпълнител  
На финалната си права правителството на ГЕРБ даде заявка за реформа на системата за 
управление на еврофондовете. Това трябва да стане чрез закона за средствата от ЕС, който още 
не е готов за обсъждане, но преди броени седмици беше представена неговата концепция. 
Целта е да се уеднаквят процедурите по отделните програми и да се улесни кандидатстването и 
управлението на проектите.  
Според бизнеса и консултантите по европроекти залаганите промени са положителни, но не е 
ясно кога ще стане факт законът. Документът не може да бъде приет, преди да са готови 
европейските правила за бюджет 2014-2020 г. А това няма да се случи преди средата на тази 
година, тоест приемането на закона ще остане в ръцете на следващия парламент. Проблем ще е 
и че администрацията у нас ще трябва да прилага новите и старите правила паралелно до края 
на 2015 г.  
Улеснения  
Най-чаканата промяна от бизнеса е премахването на небезизвестното постановление на 
Министерския съвет №55. В него са заложени правилата, по които фирмите, спечелили 
европари, трябва да изберат доставчиците си. За по-малките проекти от компаниите се изисква 
да намерят три оферти за съответната машина или услуга. Ако поръчката е голяма, фирмите 
трябва да изберат изпълнителите след търг. Сега се планира всички компании, независимо колко 
евросредства ще похарчат, да избират между три оферти, като поканите към доставчиците ще се 
обявяват публично на eufunds.bg.  
Плановете на евроминистъра Томислав Дончев са тази промяна да стане факт още тази година 
чрез промяна във въпросното постановление, без да се чака приемането на закона.  
“Това е най-положителната промяна. Фирмите са затруднени от прилагането на ПМС 55 и това 
бави изпълнението на проектите”, коментира председателят на асоциацията на консултантите по 
европроекти Кристина Цветанска. Прогнозата е, че с промяната срокът за избор на изпълнител 
ще се свие до максимум един месец, докато сега някои търгове продължават по 4 до 8 месеца.  
Е-управление  
Бъдещият закон ще уеднакви правилата за кандидатстване и за отчитане на европроектите. 
Предложенията на кандидатите ще се подават само по електронен път, така ще се отчитат и 
резултатите. Ще има по-прости процедури за проекти на стойност до 100 000 лв. А от догодина и 
т.нар. интегрирани проекти, които се финансират от няколко европрограми, ще се подават на 
едно място и ще се оценяват цялостно.  
Решенията, с които се отпускат европари или се одобряват плащания, ще се обжалват по един и 
същ ред. Недоволните ще могат да ги атакуват първо пред отговорния за дадената програма 
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министър. След това ще обжалват във Върховния административен съд, който ще се произнася 
на една инстанция.  
Бизнесът иска още облекчения  
По-добро планиране и решаване на проблема със съфинансирането. Това са промените, които 
бизнесът иска, но не намира в новия закон за европарите.  
“Трябва да има точни годишни графици за евросхемите, по които ще се кандидатства в бъдеще. 
И сроковете трябва да се спазват, за да могат фирмите да планират кандидатстването си 
успоредно с инвестиционните си планове”, предупреждава Кристина Цветанска, председател на 
асоциацията на консултантите по европроекти.  
И сега управата на всяка оперативна програма е длъжна да прави годишен план, но не е 
задължена да спазва сроковете в него. Така често възможността за кандидатстване по отделни 
евросхеми се бави с месеци, а в някои случаи и с години. “Така никой нищо не може да си 
планира”, посочва Цветанска.  
От асоциацията предлагат конкретни промени в двете основни програми за бизнеса - 
“Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони. Част от фирмите, които 
вече имат проекти по “Конкурентоспособност”, се отказват от тях, защото първо трябва сами 
да финансират всички разходи и чак тогава да получат европарите. Според консултантите, за да 
се реши проблемът, авансовите плащания трябва да се опростят. Те са до 20% от парите по 
проекта. Дават се обаче срещу банкова гаранция от 120% от сумата, която фирмата ще получи. 
Осигуряването е непосилно за малки и средни предприятия. Предложението е аванси да се 
отпускат и с гаранцията на двама поръчители.  
Поръчителите вече са въведени при отпускането на аванси по Програмата за развитие на 
селските райони, но според бизнеса и тук условията са несъразмерно тежки и е необходима 
промяна. Например ако една фирма иска да вземе аванс от субсидия в размер на 1 млн. лв., 
трябва да намери две дружества поръчители с капитал от по 2,2 млн. лв. и приходи от продажби 
от по 2,75 млн. лв.  
Намирането на задължителното по европроектите за бизнеса съфинансиране също е проблем. 
Консултантите настояват да се даде възможност част от тези пари да идват от кредит, 
гарантиран от самата европрограма.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-
%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE  
Брой думи: 304  
 
 
Резюме: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Ако не победим, се връщат Батко и Братко  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на 
административния капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много 
български специалисти, които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с 
представители на Американската търговска камара.  
"България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за използване на 
парите от кохезия, заяви още премиерът.България усвояваше под 1% само преди 3 години. Сега, 
с последните пари, които платиха, са сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не 
победим, ще се върнат „Батко и Братко", подчерта Борисов.  
"За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги 
вадят информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за 
първи път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете", заяви 
министър-председателят.  
"Тези пари, които ще додам на „Париба”, трябват, за да си дофинансираме проектите", заяви 
Борисов по повод 400 милиона лева, които България трябва да изплати през май на банка 
"Париба" по проекта АЕЦ "Белене" „Оттук нататък, ако някой от вас ми каже - от кои милиарди ще 
вземем – образование, спорт, здравеопазване, инфраструктура... На нас ни трябват още само 
300 млн. само, за да докофинансираме инфраструктурните проекти. Точно тези, които ще дам на 
"Париба" – 400 милиона - ми трябват, за да си дофинансирам проектите, и те са заминали на 
един гьол. Всичките”, каза Борисов. Той припомни стенограмата, която прочете на Министерски 
съвет преди седмица. „С министерско постановление - 300 милиона. Станишев вика: "Не сме 
харчили пари от бюджета". Кажете - на какъв език да му кажа – каня всички посланици - идете в 
деловодството на Министерски съвет и прочетете министерското постановление. Щом Дянков се 
изнервя, може да си представите колко е тежка ситуацията вече – да им казваме и да ги 
убеждаваме”, каза Бойко Борисов.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/2/bulgaria/432436/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.webcafe.bg  
Връзка: 
http://www.webcafe.bg/id_1497001601_Hay_tek_parkat_se_razmina_s_shumna_parva_kopka  
Брой думи: 514  
 
Резюме: В деня, в който Бойко Борисов обезглави ръководството на фонд "Научни 
изследвания", тихо и нетържествено започна изграждането на първия научно-технологичен парк 
у нас. Той беше обявен от президента Росен Плевнелиев по време на първата му визита в САЩ 
м.г. и задвижен скорострелно.Нито президентът, нито премиерът бяха на първата копка. Борисов 
беше на среща и обяд с Американската търговска камара у нас, а Плевнелиев е на посещение 
във Франция. 
 
Заглавие: Хай тек паркът се размина с шумна първа копка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В деня, в който Бойко Борисов обезглави ръководството на фонд "Научни изследвания", 
тихо и нетържествено започна изграждането на първия научно-технологичен парк у нас. Той 
беше обявен от президента Росен Плевнелиев по време на първата му визита в САЩ м.г. и 
задвижен скорострелно.Нито президентът, нито премиерът бяха на първата копка. Борисов беше 
на среща и обяд с Американската търговска камара у нас, а Плевнелиев е на посещение във 
Франция.  
Хай тек паркът ще се фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, 
както и върху природните науки. Предвиденият за него терен е в източната част на столицата, на 
4-и километър. Стойността на проекта е 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро са от оперативна 
програма "Конкурентоспособност" , а другите 7.5 млн. евро - от националния бюджет.  
50% от общия бюджет на проекта е за подготовка на терена: изграждане на инфраструктура, 
реконструкция на съществуващите сега и годни за ползване сгради, строителство на нови 
здания.  
От останалите средства за оборудване на лабораториите са предвидени 30 на сто, а 20 на сто - 
за подготовка на съдържанието на проекта. Паркът ще се управлява от дружество "София Тех 
парк", което 100% собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
Очаква се първият в България научно-технологичен парк да бъде завършен през 2015 г., но 
реално ще заработи още тази година, съобщи шефката на дружеството Елица Панайотова.  
По думите й това ще стане чрез организиране на редица събития с участието на БАН, 
съпричастните ВУЗ-ове и бизнеса. До 2015 г. ще бъдат реконструирани съществуващите сгради, 
ще се създадат нови лаборатории.  
Намерението на дружеството е още тази година, заедно с Клъстера на младите предприемачи и 
фирми в бранша, да бъдат организирани редица събития с цел изясняване на основни въпроси, 
заяви Панайотова: "Как се развива предприемаческият дух и що е то предприемачество? Как 
работи процесът за трансфер на технологии и за превръщането на науката в бизнес? Как да 
бъдат насърчавани стартиращите компании, така че когато технологичният парк стане факт през 
2015 г., да са налице първите компании и събития, които да се пренесат в него?"  
Лабораториите, които ще бъдат създадени в парка, няма да дублират наличната научно-
изследователска инфраструктура в институтите на БАН, Техническия и Софийския университети, 
а ще я надграждат, заяви Панайотова.  
"Мислим да създадем също база данни за съществуващата научно-изследователска 
инфраструктура и да я надградим с платформа, чрез която тя да функционира като една мрежа, 
система. За да може да работи и да връща обратно средства в науката и лабораториите на БАН 
и университетите".  
Предстои да бъдат създадени лаборатории по киберсигурност, компютърна лаборатория за 
високопроизводителни изчисления, както и биохимични лаборатории. Една от основните 
лаборатории, която ще е и важно ядро на технопарка, е за бързо прототипиране и производство. 
Надяваме се около нея креативният капацитет на София и страната да може да тества 
изобретенията си и бързо да види как физически изглеждат те, обясни тя.  
Мащабите на проекта за първия технопарк в България излизат извън рамките на настоящия 
програмен период на ЕС, поясни още Елица Панайотова. По думите й проектът ще се разраства 
в следващите 10-15 години. Така че дружеството се надява да работи съвместно с ЕК и през 
новия програмен период на ЕС - 2014-2020 г.  
 

http://www.webcafe.bg/id_1497001601_Hay_tek_parkat_se_razmina_s_shumna_parva_kopka
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/technopark.aspx  
Брой думи: 631  
 
 
Резюме: Започна изграждането на първия по рода си научно-технологичен парк у нас. Той ще се 
фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху 
природните науки. Технопаркът ще се изгради в източната част на столицата, на 4-и километър, 
и ще струва 50 млн. евро. От тях 42,5 млн. евро са от оперативна програма 
„Конкурентоспособност” , а другите 7,5 млн. евро са национално съфинансиране.  
 
Заглавие: В София започна изграждането на първия научно-технологичен парк  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна Обретенова  
Текст: Започна изграждането на първия по рода си научно-технологичен парк у нас. Той ще се 
фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху 
природните науки. Технопаркът ще се изгради в източната част на столицата, на 4-и километър, 
и ще струва 50 млн. евро. От тях 42,5 млн. евро са от оперативна програма 
„Конкурентоспособност” , а другите 7,5 млн. евро са национално съфинансиране.  
50 на сто от общия бюджет на проекта е за подготовка на терена: изграждане на инфраструктура, 
реконструкция на съществуващите сега и годни за ползване сгради, строителство на нови 
здания. От другите 50 процента за оборудването на лабораториите са предвидени 30 на сто, а 20 
на сто - за подготовка на съдържанието на проекта. Паркът ще се управлява от дружество 
„София Тех парк“ - 100 процента собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма. Договорът за безвъзмездното еврофинансиране на проекта бе подписан неотдавна в 
присъствието на икономическия министър Делян Добрев и шефа на отдел „България” в главна 
дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК Рейналдо Мандметс.  
Първият в България научно-технологичен парк се очаква да бъде завършен през 2015 г., но 
реално ще заработи още през тази година, съобщи шефката на дружеството Елица Панайотова. 
Това ще стане чрез организиране на редица събития с участието на БАН, съпричастните ВУЗ-ове 
и бизнеса. До 2015 г. ще бъдат реконструирани съществуващите сгради, ще се създадат нови 
лаборатории. Целта на технопарка е да доизгради екосистема за подпомагането на иновациите и 
новите технологии, както и на нови стартиращи компании с висока добавена стойност, работещи 
за икономиката на знанието в България.  
Намерението на дружеството е още тази година, заедно с Клъстера на младите предприемачи и 
фирми в бранша, да бъдат организирани редица събития с цел изясняване на основни въпроси, 
посочи г-жа Панайотова. А именно:  
Как се развива предприемаческият дух и що е то предприемачество? Как работи процесът за 
трансфер на технологии и за превръщането на науката в бизнес? Как да бъдат насърчавани 
стартиращите компании, така че когато технологичният парк стане факт през 2015 г., да са 
налице първите компании и събития, които да се пренесат в него?  
Кои са основните елементи на технопарка?  
Изграждане на инкубатор с по-широк профил, който да обхваща не само сектора на 
информационно-комуникационните технологии, но също и сектора на биотехнологиите и чистата 
енергия чрез възобновяеми енергоизточници, поясни Елица Панайотова. Ще бъде изграден и т. 
нар. форум - пространство, където ще се провеждат всички събития. Около него ще се 
обединяват различните играчи в процеса. А именно: университети, научно-изследователски 
среди, бизнес, млади предприемачи, вече развити фирми и стартиращите такива. Това са 
основните дейности, които ние искаме да започнем виртуално още тази година, преди да стане 
готова физическата среда на парка. Заедно с университетите и бизнеса искаме да създадем 
няколко лаборатории в рамките на парка. Те няма да дублират наличната научно-
изследователска инфраструктура в институтите на БАН, Техническия и Софийския университети, 
а ще я надграждат. Мислим да създадем също база данни за съществуващата научно-
изследователска инфраструктура и да я надградим с платформа, чрез която тя да функционира 
като една мрежа, система. За да може да работи и да връща обратно средства в науката и 
лабораториите на БАН и университетите.  
Какви лаборатории ще бъдат изградени?  
Едната от тях е свързана с киберсигурността, посочи г-жа Панайотова. Ще има още компютърна 
лаборатория за високопроизводителни изчисления, както и биохимични лаборатории. Една от 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/technopark.aspx
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основните лаборатории, която ще е и важно ядро на технопарка, е за бързо прототипиране и 
производство. Надяваме се около нея креативният капацитет на София и страната да може да 
тества изобретенията си и бързо да види как физически изглеждат те.  
Мащабите на проекта за първия технопарк в България излизат извън рамките на настоящия 
програмен период на ЕС, поясни още Елица Панайотова. По думите й проектът ще се разраства 
в следващите 10-15 години. Така че дружеството се надява да работи съвместно с ЕК и през 
новия програмен период на ЕС - 2014-2020 г.  
 



 

 

41 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/3

0
/2

0
1

3
 

Дата: 29.01.2013  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-
%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%
82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: Той ще се фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, 
както и върху природните науки  
Започна изграждането на първия по рода си научно-технологичен парк у нас. Той ще се 
фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху 
природните науки. Технопаркът  
ще се изгради в източната част на столицата, на 4-и километър, и ще струва 50 млн. евро. От тях 
42,5 млн. евро са от оперативна програма „Конкурентоспособност” , а другите 7,5 млн. евро са  
национално съфинансиране, съобщи БНР.  
 
Заглавие: В София започна изграждането на първия научно-технологичен парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Той ще се фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, 
както и върху природните науки  
Започна изграждането на първия по рода си научно-технологичен парк у нас. Той ще се 
фокусира върху информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху 
природните науки. Технопаркът  
ще се изгради в източната част на столицата, на 4-и километър, и ще струва 50 млн. евро. От тях 
42,5 млн. евро са от оперативна програма „Конкурентоспособност” , а другите 7,5 млн. евро са  
национално съфинансиране, съобщи БНР.  
50 на сто от общия бюджет на проекта е за подготовка на терена: изграждане на инфраструктура, 
реконструкция на съществуващите сега и годни за ползване сгради, строителство на нови 
здания. От  
другите 50 процента за оборудването на лабораториите са предвидени 30 на сто, а 20 на сто - за 
подготовка на съдържанието на проекта. Паркът ще се управлява от дружество „София Тех парк“ 
- 100  
процента собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Договорът за 
безвъзмездното еврофинансиране на проекта бе подписан неотдавна в присъствието на 
икономическия министър  
Делян Добрев и шефа на отдел „България” в главна дирекция „Регионална и градска политика” 
на ЕК Рейналдо Мандметс.  
Първият в България научно-технологичен парк се очаква да бъде завършен през 2015 г., но 
реално ще заработи още през тази година, съобщи шефката на дружеството Елица Панайотова. 
Това ще стане чрез  
организиране на редица събития с участието на БАН, съпричастните ВУЗ-ове и бизнеса.  
До 2015 г. ще бъдат реконструирани съществуващите сгради, ще се създадат нови лаборатории. 
Целта на технопарка е да доизгради екосистема за подпомагането на иновациите и новите 
технологии, както и  
на нови стартиращи компании с висока добавена стойност, работещи за икономиката на 
знанието в България.  
Намерението на дружеството е още тази година, заедно с Клъстера на младите предприемачи и 
фирми в бранша, да бъдат организирани редица събития с цел изясняване на основни въпроси, 
посочи  
Панайотова.  
Мащабите на проекта за първия технопарк в България излизат извън рамките на настоящия 
програмен период на ЕС, поясни още Елица Панайотова. По думите й проектът ще се разраства 
в следващите 10-15  

http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_at.1_i.422141.html
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години. Така че дружеството се надява да работи съвместно с ЕК и през новия програмен период 
на ЕС - 2014-2020 г.  
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
_l.a_c.389_i.256895.html  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: Основната му цел е да доизгради екосистема за подпомагането на иновациите и новите 
технологии  
Изграждането на първия научно-технологичен парк започна. Комплексът ще се фокусира върху 
информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху природните науки.  
 
Заглавие: Първият технологичен парк у нас ще струва близо 50 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Основната му цел е да доизгради екосистема за подпомагането на иновациите и новите 
технологии  
Изграждането на първия научно-технологичен парк започна. Комплексът ще се фокусира върху 
информационно-комуникационните и зелените технологии, както и върху природните науки.  
Той се финансира от програма "Конкурентоспособност”, от която се отпускат 42,5 млн. евро, а 
още 7,5 млн. евро са от национално съфинансиране. Технопаркът ще се намира на 4-и 
километър в източната част на София, отбелязва още БТА.  
Бюджетът за проекта е разделен на две - едната част е за подготовката терена, а останалата - за 
оборудването на лаборатории и подготовката на съдържанието проекта. В първата част се 
предвижда изграждане на инфраструктура, реконструкция на съществуващите сега и годни за 
ползване сгради, строителство на нови здания.  
Паркът ще се управлява от компанията "София Тех парк", която е 100% държавна собственост, 
под шапката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
Проектът се очаква да бъде завършен през 2015 г., а би трябвало да заработи през 2016 г. Това 
щяло да стане с организиране на събития, с участието на БАН, съпричастните ВУЗ-ове и 
бизнеса. Това стана ясно от думите на шефката на строителното дружество Елица Панайотова.  
Основната цел на технопарка е да доизгради екосистема за подпомагането на иновациите и 
новите технологии, както и на нови стартиращи компании с висока добавена стойност, работещи 
за икономиката на знанието в България.  
"Изграждане на инкубатор с по-широк профил, който да обхваща не само сектора на 
информационно-комуникационните технологии, но също и сектора на биотехнологиите и чистата 
енергия чрез възобновяеми енергоизточници”, коментира основните елементи на технопарка 
Панайотова.  
 

http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
http://inews.bg/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_c.389_i.256895.html
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/115401-бойко-борисов-ако-не-победим-се-връщат-батко-и-
братко.html  
Брой думи: 320  
 
 
Резюме: Парите, които ми трябват, за да си дофинансирам проектите, са заминали за един гьол, 
заяви премиерът  
Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на административния 
капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много български специалисти, 
които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с представители на 
Американската търговска камара.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Ако не победим, се връщат Батко и Братко  
Подзаглавие:  
Автор: Константин Тодоров  
Текст: Парите, които ми трябват, за да си дофинансирам проектите, са заминали за един гьол, 
заяви премиерът  
Когато сега усвояваме пари по „Конкурентоспособност" и повишаване на административния 
капацитет, това е добре и за цяла Европа, за САЩ, защото има много български специалисти, 
които работят там. Това каза Бойко Борисов на официална среща-обяд с представители на 
Американската търговска камара.  
"България няма проблеми, свързани с кохезията. Тя е един от малкото примери за използване на 
парите от кохезия, заяви още премиерът.България усвояваше под 1% само преди 3 години. Сега, 
с последните пари, които платиха, са сигурно 30%. Договорили сме 100%. До юли, защото, ако не 
победим, ще се върнат „Батко и Братко", подчерта Борисов.  
"За първи път има прозрачен избор и за главен прокурор. Гражданските организации винаги 
вадят информация, ако има, за магистрати. Мисля, че пак се справихме много добре, като за 
първи път. Разчитам в тази година да успеем да усвоим поне 90% от еврофондовете", заяви 
министър-председателят.  
"Тези пари, които ще додам на „Париба”, трябват, за да си дофинансираме проектите", заяви 
Борисов по повод 400 милиона лева, които България трябва да изплати през май на банка 
"Париба" по проекта АЕЦ "Белене" „Оттук нататък, ако някой от вас ми каже - от кои милиарди ще 
вземем – образование, спорт, здравеопазване, инфраструктура... На нас ни трябват още само 
300 млн. само, за да докофинансираме инфраструктурните проекти. Точно тези, които ще дам на 
"Париба" – 400 милиона - ми трябват, за да си дофинансирам проектите, и те са заминали на 
един гьол. Всичките”, каза Борисов. Той припомни стенограмата, която прочете на Министерски 
съвет преди седмица. „С министерско постановление - 300 милиона. Станишев вика: "Не сме 
харчили пари от бюджета". Кажете - на какъв език да му кажа – каня всички посланици - идете в 
деловодството на Министерски съвет и прочетете министерското постановление. Щом Дянков се 
изнервя, може да си представите колко е тежка ситуацията вече – да им казваме и да ги 
убеждаваме”, каза Бойко Борисов.  
 

http://www.novini.bg/news/115401-бойко-борисов-ако-не-победим-се-връщат-батко-и-братко.html
http://www.novini.bg/news/115401-бойко-борисов-ако-не-победим-се-връщат-батко-и-братко.html
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Дата: 29.01.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-news41028.html  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: До 31 януари всеки ден от 14 до 17 ч. експертите на Областния информационен център 
в Ловеч ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на бизнес 
начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г.  
 
Заглавие: Седмица на бизнеса в Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 31 януари всеки ден от 14 до 17 ч. експертите на Областния информационен център в 
Ловеч ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на бизнес 
начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г. При посещението си в офиса на центъра 
предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по 
оперативните програми «Конкурентоспобобност» и «Развитие на човешките ресурси» и по 
други общностни програми, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти 
през 2013 г. На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници 
и интернет страници на различни програми на ЕС, по които бизнесът може да получи 
финансиране. На посетителите ще бъдат предоставени информационни материали във връзка с 
актуалните възможности за кандидатстване, изисквания, срокове./Пресцентър Община Ловеч  
 

http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-news41028.html
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-news41028.html
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-news41028.html

