Акценти:
• Уведомяване за държавна помощ (State Aid Notification) за изпълнение на инициативата
JESSICA в България, публикуван през януари, последвано от списъка на независимите експерти
март
• Усвояването на контингент заема е направено през юли
• Средствата по първия Jessica проект – пазарът в Стара Загора – бяха изплатени и проектът
беше успешно завършен и отворен за посетители през декември
• Интегрирани планове за устойчиво градско развитие на 6-те града бяха публикувани през
декември
• В рамките на година RUDF екипът се състои от 3-ма офицери: Тодорина Докторова управляващ директор, Алис Магардичиян - инвестиционен мениджър, Богдан Каменов инвестиционен анализатор

Одобрени проекти:
В допълнение към пазата в Ст. Загора базар, бяха одобрени още 6 JESSICA проекта през 2013 г.,
а именно:


подземният град в град/община Бургас;



производствено съоръжение в Русе / Witte Automotive Bulgaria;



Flora център/ Община Бургас;



логистичен център в Стара Загора / Pit Box;



надземен паркинг / Община Варна;



кино проект Arena в Бургас / Kino Arena VT.

Общият размер на 7-те одобрените Jessica проекта към края на 2013 г. е 40.8 млн. лв., от които
12.861 лв. са RUDF част от финансирането (като 35% от размера на контингента взети като
кредит). Въпреки това, кредитни споразумения бяха подписани под 3 от одобрените 6 проекта.
Проектът за Кино Арена в Бургас беше спряно от спонсора на проекта, Pit Box договорът беше
подписан в началото на 2014 г., а подписването на първия Общински паркинг във Варна все
още е висящо.

Други проекти през годината:
Проектът Mio The BGN 54 за рехабилитация на отоплителната мрежа в Пловдив, спонсориран
от EVNT беше основната цел през изминалата година, което отне значително време и усилия на
RUDF екипа. Поради причини извън преценката на EVNT RUDF отложи своите проекти. Същото

се случи и с други потенциални инвестиции като общински паркинг в Пловдив и Чаталджа
базар във Варна. В допълнение към работата по одобрените проекти, през 2013 RUDF изследва
възможностите за финансиране на над 20 различни вида проекти и представени примерни
план-листове за 8 проекта, които все още не са договорени.

Други дейности:
RUDF участва (както по отношение на организацията, така и в изнасянето на лекции) в 10
промоционални събития като обучение, кръгла маса на тема гребния канал в Пловдив,
"Градска беседа", форум градски иновации, форум "Градът" и др.;

Основни трудности:
Получаване на подкрепяща позицията на Управляващия орган в етапа на одобрение на
проектите. Това беше много сериозно в случая на проект WAB (девет месеца, прекарани в
обосновка на смисъла на проекта).

