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Телевизии и радиостанции
Дата: 22.03.2013
Източник: БНТ
Предаване: Панорама
Място на материала:
Продължителност в мин.: 9
Брой думи: 1201
Резюме: Тема: Политики и усвояване на европейските средства
Гост: Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на средствата от ЕС
Водещ: Сега тук е Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на средствата от
ЕС от служебното правителство. Добър вечер.
Илияна Цанова: Добър вечер.
Водещ: Веднага да ви питам – има ли риск България да загуби пари точно сега?
Илияна Цанова: Риск, според мен, няма. Тъй като ние успяхме да избегнем успешно тази
политическа криза, която застрашаваше усвояването на европейските средства и процеса на
преговаряне. Поради два фактора, според мен. Първият фактор е това, че президентът успя да
назначи сравнително успешен служебен кабинет с единомислещи и мотивирани хора, които
работят в името на една кауза, и това е България. Вторият фактор, който има огромно
значение, са хората, които работят в самите министерства. Това са едни мотивирани експерти,
на най-високо европейско ниво. Така че поради тези две причини мисля, че ние преодоляхме
този риск.
Водещ: Сравнително успешен казвате за кабинета, в който вие сте участник. Това не е ли леко
подценяване?
Илияна Цанова: Ще видим. Времето ще покаже.

Водещ: Сега тук е Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на средствата от
ЕС от служебното правителство. Добър вечер.
Илияна Цанова: Добър вечер.
Водещ: Веднага да ви питам – има ли риск България да загуби пари точно сега?
Илияна Цанова: Риск, според мен, няма. Тъй като ние успяхме да избегнем успешно тази
политическа криза, която застрашаваше усвояването на европейските средства и процеса на
преговаряне. Поради два фактора, според мен. Първият фактор е това, че президентът успя да
назначи сравнително успешен служебен кабинет с единомислещи и мотивирани хора, които
работят в името на една кауза, и това е България. Вторият фактор, който има огромно
значение, са хората, които работят в самите министерства. Това са едни мотивирани експерти,
на най-високо европейско ниво. Така че поради тези две причини мисля, че ние преодоляхме
този риск.
Водещ: Сравнително успешен казвате за кабинета, в който вие сте участник. Това не е ли леко
подценяване?
Илияна Цанова: Ще видим. Времето ще покаже.
Водещ: Какво заварихте? Защото това е въпросът, който ви питат винаги. И с този въпрос
много ще се говори в кампанията. Питам в присъствието на вашия предшественик, и още един
ваш предшественик. България напред или е или назад с усвояването?
Илияна Цанова: Аз ще говоря с факти. Те ще докажат това, което бих искала да кажа.
Всъщност заварих една работеща система, заварих мотивирани хора, заварих правила,
заварих контрол. Имайте предвид, че последните три години, от 2010 г., когато ние реално
започнахме да усвояваме европейски средства, ние успяхме да усвоим над 6 млрд. лв., или
това са 36, 37% от цялата рамка. Друго, което бих могла да кажа, и за мен е изключително
важно, видях се с колегите от ЕК вчера. Беше моята първа среща с тях. И те ми казаха нещо,
което мен лично много ме развълнува. Казаха ми, че ЕК вече не разглежда България като
рискова държава, по отношение на управление на европейските средства. През 2012 г. ние
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Текст: Тема: Политики и усвояване на европейските средства
Гост: Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на средствата от ЕС
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нямаме нито една спряна програма. И само четири държавни от страните-членки в ЕС са в тази
група – това са Швеция, Финландия, Дания и България. Така че трябва да се гордеем с това.
Водещ: Това число - 37% знаете ли колко ще бъде разпъвано по предизборните дебати, за да
се докаже много ли е или малко? Знаете ли, опозицията ще каже, че е малко със сигурност.
Илияна Цанова: Така е. Но пак апелирам към всички да говорят и да се придържат към факти.
Значи, ние усвоихме тези 37% за три години. Това означава, че в този период толкова много
работа беше свършена, толкова много капацитет се изгради на ниво бенефициенти, на всички
по веригата всъщност, на ниво управляващи органи, на ниво бенефициенти, на ниво контролни
органи. Резултатът говори сам по себе си. И аз мисля, че ако ние надграждаме над това, което
вече имаме като институционална инфраструктура през следващия програмен период, ние
можем да постигнем много повече.
Водещ: Обаче, веднага казвам аз, България много разчита на тези пари, като наркоман на
дрогата си. Не е ли всъщност това белег за слабостта на българската икономика? И няма ли да
дойде ден, в който ще се лекуваме от тази зависимост?
Илияна Цанова: Г-н Василев, ЕС е една солидарна система.
Водещ: Знам.
Илияна Цанова: И всички страни-членки имат еднакви права да се възползват от това, което
им предоставя тяхното членство, включително и България. Всички страни-членки имат
програми. Германия също има програма Конкурентоспособност, както и България. Така че
ние няма от какво да се притесняваме. Но ще ви кажа само едно нещо…
Водещ: Ако са само това. Ако са само тези пари, имаме.
Илияна Цанова: Наистина процентът е много различен в Германия и България например. Ние
разчитаме до голяма степен на тези европейски пари, които влизат в нашата икономика и
създават работни места. Но също така ние трябва да имаме самочувствие, че ние също даваме
нещо на ЕС, и това е нашата финансова сигурност, която на фона на това, което се случва в
Европа, мисля, че не е малко. И дори последните няколко дни цената на българския държавен
дълг се повиши, което означава, че инвеститорите всъщност разглеждат България като една
стабилна икономика.
Водещ: Тази финансова сигурност, това така наречено austerity не е ли мръсна дума вече в
Европа? Защото, ако един много гладен човек затегне колана, ще умре.
Илияна Цанова: Това е така. Но не може и без финансова стабилност.
Водещ: Добре. Какво реално вие може да свършите за два месеца? Защо вицепремиер по
фондовете?
Илияна Цанова: В момента системата работи на толкова високи обороти, че аз се
притеснявам, че имам само 24 часа в денонощието. 2013 г. е изключително важна за България.
Тъй като ние приключваме един съществуващ период по усвояване на европейски средства и в
същия този момент ние договаряме следващия програмен период, с един и същи човешки
ресурс. Моята роля е да осигуря ефективно действаща система, да запазя темпа на усвояване
на средствата, да бъдем готови през месец май с първия проект всъщност, официален, на
Договора за партньорство. Това е моята роля – непрекъснат контакт с ЕК, координация с всички
звена по системата, стабилност на институциите, за да можем ние да се справим с това, бих
казала, огромно предизвикателство.
Водещ: Вие обаче защо от Европейската банка дойдохте да сте министър за два месеца в
България?
Илияна Цанова: Аз си мисля, че всеки един българин иска да направи нещо за България.
Водещ: Или всеки един българин иска да бъде министър?
Илияна Цанова: Не, категорично не.
Водещ: Че ви е за последно?
Илияна Цанова: … първите пет дни в офиса просто разбирам, че тази позиция не е никак
лесна. Но бидейки извън България в последните седем години, въпреки че аз се връщам всеки
месец, тъй като работата ми в Европейска банка беше такава, че аз отговарях и за България,
оцених много повече България. И аз мисля, че всеки българин трябва да излезе извън
България, за да я оцени. Така че аз имах тази привилегия и тази възможност да направя нещо
за моята страна. Когато споделих с моите приятели и семейство за предложението на
президента Плевнелиев, майка ми мисля, че загуби абсолютно, тя се разтревожи толкова
много, каза, че е сериозна авантюра, която би била доста рискова, други хора много ме
поздравяваха. Истината е, че това не е нито повод за поздравления, нито е авантюра, нито е
глупост. Това е една огромна отговорност. И аз поемам тази отговорност като вицепремиер в
служебното правителство и министър по управление на еврофондовете за времето, в което
съм на този пост.
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Водещ: Обаче вие, ето, вие сте финансист, бизнесмени има там в това правителство,
дипломати, професори. На какъв език ще говорите с улицата?
Илияна Цанова: Ние ще говорим на нейния език, г-н Василев. Защото езикът на улицата…
Водещ: Айде, бе.
Илияна Цанова: Езикът на улицата е езикът на цивилизована Европа. Хората искат адекватна
заплата, стабилност, адекватна здравна услуга и инфраструктура – това, което всъщност
цивилизована Европа би трябвало да предложи на своите хора. Така че моят език ще бъде
техният език. Защото на нас ни омръзна, не на нас, на хората всъщност да живеят в интересни
времена. Крайно време е да имаме предсказуемост и спокоен живот. Това бих казала. Ние
говорим на един и същи език.
Водещ: Благодаря ви.
Илияна Цанова: Благодаря ви.
21.07 ЧАСА
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Национални печатни медии
Дата: 23.03.2013
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 273
Резюме: Туризмът си запази зам.-министъра
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Заглавие: Министър Василев сменя шефове в енергетиката
Подзаглавие:
Автор: Марияна БОИКОВА
Текст: Туризмът си запази зам.-министъра
Със сигурност ще има смени в бордовете на Българския енергиен холдинг и на дъщерните му
фирми. Кой ще си отиде, ще стане ясно следващата седмица, след като приключел прегледът
на държавната енергетика. Това каза вчера министърът на икономиката Асен Василев при
представяне на екипа си.
В понеделник ще бъдат обявени и спешните мерки в енергийната сфера, чиято задача е да
стабилизират ситуацията. Те са свързани с възобновяемите енергийни източници, със
заводските централи и с промени в регулациите, които щели да бъдат поискани от ДКЕВР.
При разговорите с електроразпределителните дружества Василев настоял освен да се
променят общите условия, в писането им да вземат участие и граждански организации.
Тревожно е състоянието на ВМЗ-Сопот, каза още Василев. На бюрото на директора на
фирмата имало договор за кредит от КТБ, каза министърът.
Иво Маринов остава зам.-министър на туризма, съобщи още Василев. При първи проблем в
сектора оставката му обаче щяла да бъде разписана и да бъде назначен човекът, когото
министърът предлагал. 15 минути след пресконференцията в министерството дойде и Иво
Маринов. Не зная нищо, сега идвам да разбера, каза той.
Виолета Лорер е зам.министър с ресор малки и средни предприятия и икономика. За 3 дни
работа вече е започнало разплащането на държавата с малките и средните фирми, отчете се
тя. Поставяли се и ПОС терминали в министерството.
Зам.-министър Ирена Младенова поема европейските програми, инвестициите и иновациите.
Фокусът щял да е върху плащането на парите по "Конкурентоспособност". Тя ще подготвя и
следващия програмен период - от 2014 до 2020 г.
Божан Стоянов е зам.министърът, който ще отговаря за енергетиката. Ще направим проверка
на най-важните участници в ще започнем да отстраняваме проблеми и несъответствия, каза
той.
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Резюме: След реализацията на новата ИС институтът е интегриран към системите на
европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC, както и с международните
организации ISO и IEC.
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Заглавие: Atos обнови информационната система на Българския институт за
стандартизация
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След реализацията на новата ИС институтът е интегриран към системите на
европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC, както и с международните
организации ISO и IEC.
Българския институт за стандартизация (БИС) вече разполага с нова, подобрена система за
управление на български, европейски и международни стандарти, а в новата версия на
Интернет страницата и уеб портала на института се въвеждат нови услуги за бизнеса, улеснява
се достъпът на предприятията до стандартите и стандартизационните продукти.
Българският екип на Atos е реализирал проекта, финансиран по ОП "Развитие на
конкурентоспособността" само за три месеца и половина. "Експертите на компанията
проведоха целия цикъл на анализ, събиране на изисквания, архитектура на решението,
разработка на решението и документацията, извършиха необходимите тестове и обучения и
внедриха системата в експериментална и реална експлоатация“, заявиха от Atos България.
След реализацията на новата информационна система институтът е напълно интегриран чрез
автоматични интерфейси към системите на европейските организации по стандартизация CEN
и CENELEC, както и с международните организации ISO и IEC.
"Традиционно нашият Институт е на едно от първите места по въведени европейски стандарти
съгласно сроковете, а с новата система това водещо място е още по-добре гарантирано", заяви
инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС и ръководител на проекта от страна на
възложителя.
"Успешната реализация на проекта в такива екстремни срокове беше постигната благодарение
на доброто сътрудничество между екипите на Аtos и БИС", добави Веска Давидова, управител
на Atos България.
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Заглавие: Маневрите на Велкова
Подзаглавие:
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ
Текст: Само седмица бе потребна на доскорошната шефка на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните фирми Марияна Велкова, за да преглътне уволнението си
и да поеме по нов коридор на властта - досущ като вечната Амбър от романа на Катлийн
Уинзор. И ако героинята на Уинзор е обявена от в. "Ню Йорк Таймс" за най-скандалната на
всички времена, то Велкова може би е един от най-недолюбваните държавни служители през
мандата на последното правителство.
За почуда на всички, след като на 11 март освободи от присъствието си агенцията за малките
фирми, на 19 март Марияна Велкова "изгря" като главен секретар на спортното министерство.
Както се казва: висшите чиновници не се губят, само сменят ведомството и етажа. Та така и
Велкова - за три години успя да провали мераците на мнозина да се възползват от
евросредствата по програмата "Конкурентоспособност" и когато те си отдъхнаха, че се е
намерила сила, която да я свали от сцената, ето ти я предрешена като сив кардинал на Петър
Стойчев. Блазе му на спортния министър и на спорта ни като цяло!
Как обаче стават тези еквилибристики с уволненията и назначенията, при положение че главен
секретар на министерство не се става току-така. Все пак тази длъжност е най-високо в
йерархията на държавните служители и е овластена с изключително много правомощия,
включително и с подписването на договори. Чиновниците за нея се избират чрез конкурс по
чл.10 от Закона за държавния служител. Задължителният им подбор беше въведен още от
правителството на Симеон Сакскобургготски през 2003 г. с идеята да се подобри качеството на
администрацията и да се повиши общественото доверие в начина, по който се извършват
назначенията. Но както често се случва у нас, намеренията са едно, а чиновничеството съвсем
друго.
Разбира се, секретар може да се стане и чрез конкурентен подбор на вътрешноведомствени
кадри (чл.36, чл.82) или пък чрез преместване от една администрация в друга (чл.81б).
На пръв поглед ситуацията с Марияна Велкова няма как да се обясни с нито една от
предвидените в закона възможности. Конкурс не е провеждан, тя не е била служител на
Министерството на физическото възпитание и спорта, а няма и как да бъде преместена от една
администрация в друга, след като бе уволнена от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните фирми на 11 март със заповед на бившия вече министър на икономиката,
енергетиката и транспорта Делян Добрев.
За да разберем как точно Велкова се е настанила в креслото на главния секретар на спортното
ведомство, потърсихме отговор директно от неговото ръководство. Обяснението, което
получихме от заместник-министъра Иван Ценов, направо ни разби и потопи в дълбок размисъл.
Оказва се, че чиновниците са бетонирани за държавната служба и няма сила, която да ги махне
оттам. Дори и уволнени от едно място, те по право се връщат на предишното, после отиват
временно другаде и чакат удобен момент да се изстрелят по-напред. Всичко това надлежно е
предвидено в параграф 7 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния
служител. Той гласи, че държавен служител, който бъде избран за народен представител,
министър, кмет или бъде назначен за областен управител или за орган по чл.19, ал.4 от Закона
за администрацията (какъвто е агенцията за малките фирми), има право след прекратяване на
пълномощията му да заеме предишната си длъжност. За качествата на служителя не се казва
нищо и именно от тази вратичка се възползва Велкова. Три дни след уволнението й на 11 март
тя се връща начело на Инспектората в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, където е била, преди Трайчо Трайков да й повери грижите за малките и средните
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Резюме: Само седмица бе потребна на доскорошната шефка на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните фирми Марияна Велкова, за да преглътне уволнението си
и да поеме по нов коридор на властта - досущ като вечната Амбър от романа на Катлийн
Уинзор. И ако героинята на Уинзор е обявена от в. "Ню Йорк Таймс" за най-скандалната на
всички времена, то Велкова може би е един от най-недолюбваните държавни служители през
мандата на последното правителство.
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предприятия. Оттам насетне се задейства процедурата по преместване от една администрация
в друга, като тристранното споразумение между чиновничката и министрите Асен Василев и
Петър Стойчев е подписано на 18 март.
Така, при очертаващата се смяна на властта утре Марияна Велкова отново може да се върне
на шефското място в Инспектората, което й е запазено по право. А после накъдето духне
вятърът...
Учете се, чиновници! Урокът на Велкова е безплатен!
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Заглавие: На Василев ще му помага бивш съдружник
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Със заповед на служебния премиер Марин Райков от сряда (20 март) Божан Стоянов,
Ирена Младенова и Виолета Лорер бяха назначени за заместник-министри на икономиката,
енергетиката и туризма. Новите помощници на харвардския възпитаник Асен Василев
предизвикват доста противоречиви отзиви още отсега.
Божан Стоянов, който ще отговаря за енергетиката, е напълно непознат в бранша. У нас той е
далеч по-популярен като кумец на бившия финансов министър от кабинета на НДСВ Милен
Велчев. Името му се свързва още с българския Уолстрийт клуб в САЩ, а освен това е бил
участник в икономическия екип на "Българският Великден".
По времето на кабинета
"Сакскобургготски" Стоянов бе сред представителите на кандидат-купувача на "Булгартабак" "Тъбако кепитал партнърс холдинг". Проверка в търговските регистри показва, че е бил
съдружник на Асен Василев в регистрираното в началото на 2005 г. "Партнършип кънсалтинг
ексчейндж" ООД. Дружеството е основано с предмет на дейност "Търговско посредничество с
разнообразни стоки", но просъществува само две години и половина.
Иначе Божан Стоянов е роден на 22 май 1963 година. Завършил е Английската гимназия в
София. Дипломата си за висше образование получава в МЕИ със специалност "Промишлена
топлотехника". Следвал е финанси в бизнес училището на университета в Пенсилвания и
завършва като магистър по бизнес администрация. Женен е и има три дъщери.
Ирена Младенова пък бе съветник по въпросите на оперативната програма
"Конкурентоспособност" на първия министър на икономиката в кабинета "Борисов" - Трайчо
Трайков, и напусна ведомството заедно с него. След това работи в кабинета на президента
Росен Плевнелиев. Сега тя ще се занимава приоритетно с европейските програми и
иновациите.
Преди това е била директор на Института за икономическа политика. Защитила е бакалавърска
и магистърска степен "Мениджмънт" в СУ "Св. Климент Охридски". Има магистратура и в
областта на банките и финансите.
Първоначално се очакваше, че Виолета Лорер ще поеме туристическия ресор.
Тя е от Варна и има семейна фирма за IT услуги - "4С България". Завършила е Икономическия
университет в морската ни столица, ако се съди по професионалната й биография в мрежата
Linkedin. Била е ръководител в белгийската компания "Юмикор" - най-голямата в света за
обработка на цветни метали и производител на катализатори за коли.
След огромен натиск от страна на туристическия бранш в петък (22 март) изненадващо бе
съобщено, че Иво Маринов ще остане заместник-министър с ресор туризъм. При първи
проблем обаче той ще се прости с поста си. Оставката на Маринов беше поискана от Асен
Василев още през първия ден от управлението му, като бе обявено, че ще има друг на тази
длъжност.
Поне засега Виолета Лорер ще отговаря за малките и средните предприятия и икономиката.
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Резюме: Със заповед на служебния премиер Марин Райков от сряда (20 март) Божан Стоянов,
Ирена Младенова и Виолета Лорер бяха назначени за заместник-министри на икономиката,
енергетиката и туризма. Новите помощници на харвардския възпитаник Асен Василев
предизвикват доста противоречиви отзиви още отсега.
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Заглавие: С кредит от КТБ ще платят заплатите във ВМЗ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иво Маринов остава зам.-министър, но при първия проблем ще бъде сменен, заяви
служебният министър на икономиката Асен Василев
Ситуацията във ВМЗ - Сопот, е силно притеснителна. Проведохме срещи и с представители на
синдикатите във ВМЗ - Сопот, и с директора на завода. Доколкото знам, там се работи много
активно по осигуряването на кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ) и има даже
проектно споразумение за този кредит. Това каза служебният министър на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев по повод информациите, че заплатите на работниците
във ВМЗ отново се бавят, предаде БГНЕС.
Министърът представи вчера екипа си и посочи, че след среща с туристическия бранш станало
ясно, че има обединение около задачите, които трябва да се свършат в ресора, но не и около
фигурата, която е най-подходяща да свърши тези задачи. "Вследствие от разговорите с бранша
и премиера нашето решение е следното: г-н Иво Маринов да остане в оставка, да продължи да
изпълнява своите задължения, но при първия и най-малък проблем в ресор "Туризъм" тази
оставка да бъде приета и той да бъде подменен от кандидата, който аз съм предложил", каза
Василев.
За да може да се концентрира работата обаче, всички несвойствени дейности, като търговия с
оръжие, ще бъдат извадени от този ресор, каза министърът. Що се отнася до това дали се
предвижда някакви промени в управлението на държавните енергийни дружества, министърът
предполага, че ще има някакви промени в бордовете, когато приключи напълно прегледа на
БЕХ. Какви ще са те, ще бъде обявено следващата седмица.
Стана ясно, че в туризма ще бъде направена и обществена комисия с участието и на
неправителствени организации, която да изработи дългосрочна стратегия. Ще се прави и
медийно звено към групата по маркетинг към Националния съвет по туризма, така че да се
събират добрите новини и те да бъдат разпространявани към медиите и у нас, и в чужбина. "За
да не четем само колко ни е лошо Черноморието и как някой се е натровил, а да можем да
хващаме и наистина добрите и позитивни туристически преживявания на всички наши туристи",
обясни Василев.
В сферата на икономиката, по думите на министъра, е активизирана втората програма
Джереми, където има 380 млн. евро кредити, които са насочени специално за малки и средни
предприятия. Те се дават на половин лихва. "Това, което ми казаха, е, че част от банките дават
кредити на 3 до 4%, т.е. силно се надявам бизнесът по най-бърз начин да започне да усвоява
тези кредити", заяви Асен Василев. За частта по Международен фонд "Козлодуй" (МФК), която е
за 168 обществени сгради, също вече е избран изпълнител, договорът е на бюрото на
министъра, но ще бъде подписан в момента, в който в него се вкарат още условия. Те са за
30% авансово плащане към подизпълнителите и пълно издължаване към тях в 30-дневен срок
и гореща линия в МИЕТ, в случай, че това не се случва.
В екипа на министъра Ирена Младенова ще отговаря за европейските програми и иновациите,
Божан Стоянов - за енергетиката, а Виолета Лорер за малките и средните предприятия и
икономиката.
***
"Арсенал" пусна оръжейници в принудителен отпуск
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Резюме: Иво Маринов остава зам.-министър, но при първия проблем ще бъде сменен, заяви
служебният министър на икономиката Асен Василев
Ситуацията във ВМЗ - Сопот, е силно притеснителна. Проведохме срещи и с представители на
синдикатите във ВМЗ - Сопот, и с директора на завода. Доколкото знам, там се работи много
активно по осигуряването на кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ) и има даже
проектно споразумение за този кредит. Това каза служебният министър на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев по повод информациите, че заплатите на работниците
във ВМЗ отново се бавят, предаде БГНЕС.
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В принудителен отпуск са голяма част от работниците в оръжейния завод "Арсенал" в
Казанлък, предаде БГНЕС. Между 2000 и 3000 души от около 5500 служители се наложило да
бъдат пратени по домовете, заради липса на поръчки. "Така се надяваме да спасим
положението и да не се стига до съкращения", обясни синдикалният лидер на КНСБ в
оръжейницата Атанас Бозов. Според него останалите работници, които не са в отпуск пък
работят на четиричасов работен ден от близо една седмица. На немалка част от служители пък
вече изтекла и платената отпуска, така че вече са в неплатена. В отпуск са пуснати предимно
работници от селата, за да не пътуват и харчат излишни средства за намаления работен ден.
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Заглавие: Детска енергия
Подзаглавие:
Автор: Константин НИКОЛОВ
Текст: Двама българи вкараха играта по катерушките и люлките в 21 в.
Единият е сериен предприемач, другият е сериен изобретател. Нямат офис и са единствените
служители в своето предприятие. А с последния си проект Христо Алексиев и Илиан Милинов
се надяват да променят играта на детските площадки по света. За успеха си Playground Energy,
който спечели финансиране от фонда за дялови инвестиции Eleven, разчита на енергията на
малчуганите.
Двамата приятели
Идеята е проста: люлки, клатушки и всякакви други забавления по детските площадки ще
произвеждат енергия, която да захранва wi-fi сигнал, светлини или да зарежда мобилни
устройства. Както повечето добри идеи, и тази хрумнала на приятелите спонтанно.
"Съдружници сме от шест години, а сме приятели от 20. Сработени сме, така да се каже. Един
ден стояхме в едно кафене и столовете бяха клатещи. И Илиан вика: като се замислиш,
люлеенето е най-често срещаното движение - ако успеем от него да правим енергия, ще сме
страхотни", разказва Христо. Двамата се разговорили къде има постоянно движение и от дума
на дума стигнали до детската площадка, където децата нямат умора и постоянно тичат и
играят.
Илиан веднага започва да рисува първите проекти за игри на детските площадки. Завършил е
Лесотехническия университет, но по професия е индустриален дизайнер. Печелил е някои от
най-престижните награди за дизайн като RedDot. През 2002 г. получава отличието за стол на
годината на изложението в Удине с проекта си SeatTable. "Всеки ден като стане от сън Илиан
има гениална идея", казва за съдружника си Христо и допълва, че двамата много лесно са се
сработили - от единия идеите, от другия бизнес делата. Самият Христо пък е един от
основателите на най-голямата компания за изкуствени стени за катерене в света Walltopia,
преди да се оттегли преди осем години. Още през 90-те години е работил в офиса на IKEA в
България, но не в сегашната "ритейл" версия, а в производството и развитие на нови продукти.
Зелена светлина
Предлагат идеята си в Eleven и са одобрени с финансиране за общо 50 000 евро, което е
разделено на два транша. Алексиев е впечатлен от целия процес на кандидатстване, който
единствено включва попълването на една бланка и отговори на въпроси. "Това е шестият
проект, който започвам, и благодарение на Еleven имаме шанс да успеем", казва той. Първият
дизайн вече е готов - тъй наречената клатушка върху пружина, чиито генератори произвеждат
електричество при люлеене. Колкото повече се люлее детето, толкова повече свети самата
играчка. Освен светлина клатушката може да произвежда и wi-fi сигнал. Идеята е от цялата
игра да има усещане за награда както за детето, така и за родителя. И най-важното е, че
преживяването на малчуганите не е ограничено по никакъв начин. "Работим и върху свързване
на всички тези клатушки и детски площадки в цял свят и състезание между тях за най-много
произведено електричество", казва Алексиев.
Хем аналогова, хем дигитална
Според него всъщност двамата с Илиян са вкарали "най-старата гейминг платформа" от ХIХ в
ХХI век, като са я направили интерактивна. "Децата имат нужда от повече движение и така ги
мотивираме да играят повече навън. Крайната ни цел е да превърнем идеята ни в платформа,
за която да се разработват най-различни приложения и игри", допълва Христо. Клатушката е
само началото като функции и дизайн. Играта може да бъде променяна и нагаждана според
изискванията на всеки клиент. Разработват се и батут, греда и др. Генераторът позволява
варианти, при които може да се използва за частично осветление в паркове и други обществени
места. "Няма да решим енергийния въпрос на България, но има най-различни малки решения",
уточнява Алексиев.
Всичко ще се прави в България, като производството е аутсорснато към Walltopia.
Използваните материали са изключително здрави. "Технологията ни е като "Калашник" - нищо
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не може да се счупи", казва Алексиев. В България ще са пилотните проекти и вече се водят
преговори с четири клиента. Първата инсталация ще е през месец април или май. Засега се
работи основно чрез спонсори, а не с държавни и общински институции. Алексиев казва, че
технологията позволява голяма гъвкавост. "Чисто ценово смятам, че добре сме изчислили
нещата и може някой клиент да си поръча не хиляда, а пет бройки, и пак да получи добра
оферта", казва Алексиев. Целта на двамата е да се предлага изключително качествен продукт
на достъпна цена.
Тази година са дебютните контакти с потенциални клиенти в България и чужбина, но Алексиев
очаква 2014 г. да е истинската първата активна година. Христо и Илиян вече са представяли
проекта си през януари в Лондон, а от март до юни ще участват в най-големия бизнес
акселератор в света TechStars в Кеймбридж с други девет проекта. Алексиев казва, че шансът е
голям, защото не само дава потенциален достъп до капитал, но и до "сродни души".
Но серийният предприемач бърза да уточни, че не финансовият успех е най-важната цел за
двамата приятели. "Парите нямат значение. Нищо не може да замени удовлетворението от
наблюдаваната радост у децата", казва Христо.
***
Акселератори
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Те
започнаха работа през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от открития. Те
могат да инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. През март Eleven избра третата
група компании, които ще финансира, месец по-рано LAUNCHub подбра своята втора вълна от
млади предприемачи. Тъй като ресурсът на фондовете е от публични европейски средства,
"Капитал" представя избраните от тях предприемачи и идеите им.
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Заглавие: Дават €380 млн. на малки фирми с 4% лихва
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министерството с препоръки за регулации към ДКЕВР
380 млн. евро е ресурсът, насочен към малките фирми. Средствата идват по линия на
инициативата Jeremie, а банките, които участват в механизма, ги предоставят под формата
кредити на малките предприятия при лихви от порядъка на 3-4%. Това каза вчера по време на
представянето на екипа си икономическият и енергиен министър в служебния кабинет Асен
Василев. Силно се надявам бизнесът по най-бърз начин да започне да усвоява тези кредити,
коментира той.
Вече е избран изпълнител за ерките по “Фонд Козлодуй" за енергийна ефективност, обяви
Василев. Той допълни, че за 168 обществени сгради договорът е на моето бюро, но ще бъде
подписан, когато са изпълнени условията 30% авансово плащане
към подизпълнителите
напълно издължаване в 30-дневен срок с подизпълнителите и гореща линия в дирекцията в
МИЕТ, която отговаря за изпълнението на програмата, обяви министърът. При предаването на
поста бившият икономически министър Делян Добрев заръча на Василев в най-кратки срокове
да бъде завършена започнатата процедура. Причината е, че по нея ще се финансира
санирането на училища и детски градини, което трябва да приключи до септември.
По отношение на енергетиката министърът обеща спешни мерки. Тези мерки минават през ВЕИ
производителите през заводските централи и през някои регулации, които МИЕТ ще поиска от
ДКЕВР да промени, обясни Василев. Той уточни, че те са
били обсъдени с бранша,
но ще бъдат официално обявени в понеделник.
Навсякъде по веригата в енергетиката има натрупано напрежение най-вече поради това как е
бил управляван ресорът в последните 20 г., коментира Василев.
Разговори са проведени и с трите енергодружества - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Те са провели
ангажимента да започнат да привеждат общите условия в своите договори с клиентите
съобразно изискванията на средноевропейските норми в бранша.
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Заглавие: Иво Маринов остава да води туризма, но в оставка
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева, Катя Димитрова
Текст: След седмица игра на "развален телефон" стана ясно, че зам.-министърът на
икономиката с ресор туризъм Иво Маринов все пак запазва поста си, но "под условие". От
ресора му обаче отпадат досегашните му задължения за контрол над оръжейните поръчки.
Така Маринов ще се съсредоточи единствено върху туризма и ще работи от Пловдив. Това
стана ясно от думите на икономическия министър Асен Василев, който вчера представи екипа
си и отчете първите си седем дни във ведомството. Заместниците му остават обявените два
дни по-рано - Виолета Лорер, която ще поеме малкия бизнес, Ирина Младенова с ресор
програма "Конкурентоспособност" и Божан Стоянов, който ще отговаря за енергетиката.
"Вследствие от разговорите с бранша и премиера нашето решение е следното - г-н Иво
Маринов да остане в оставка, да продължи да изпълнява своите задължения, но при първия и
най-малък проблем в ресор "Туризъм" тази оставка да бъде приета и той да бъде подменен от
кандидата, който аз съм предложил", заяви Василев. Той не каза кого си е бил избрал за
заместник вместо Маринов. Заедно с представители на бранша ще бъде създадена
обществена комисия, която да изработи дългосрочна стратегия за туризма. Отделно от това ще
се създаде и медийно звено към групата по маркетинг към Националния съвет по туризма. "То
ще събира добрите новини, за да не четем само колко ни е лошо Черноморието и как някой се е
натровил, а да можем да хващаме и наистина добрите и позитивни туристически преживявания
на всички наши гости", обясни Василев.
Готвят се кадрови промени и в управлението на големите държавни дружества, но яснота за
тях ще има след броени дни.
"Спешните мерки в енергетиката минават през ВЕИ-производителите, през заводските
централи и през няколко регулации, които ние ще поискаме ДКЕВР да смени. Те ще бъдат
обявени в понеделник, когато завършат и последните консултации", каза министърът.
***
МЪГЛА
Неяснотите около спорния Закон за туризма продължават на фона на разправиите в бранша.
Макар че самият закон бе приет буквално в последните минути от работата на парламента,
преди той да бъде разпуснат, окончателният му вид все още не е обнародван. Вчера част от
организациите в сектора се обявиха в подкрепа на новия закон. От Националния борд по
туризъм пък поискаха президентът да наложи вето, а браншът да има по-голяма възможност да
се саморегулира.
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Резюме: След седмица игра на "развален телефон" стана ясно, че зам.-министърът на
икономиката с ресор туризъм Иво Маринов все пак запазва поста си, но "под условие". От
ресора му обаче отпадат досегашните му задължения за контрол над оръжейните поръчки.
Така Маринов ще се съсредоточи единствено върху туризма и ще работи от Пловдив. Това
стана ясно от думите на икономическия министър Асен Василев, който вчера представи екипа
си и отчете първите си седем дни във ведомството. Заместниците му остават обявените два
дни по-рано - Виолета Лорер, която ще поеме малкия бизнес, Ирина Младенова с ресор
програма "Конкурентоспособност" и Божан Стоянов, който ще отговаря за енергетиката.
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Резюме: Българските малки и средни предприятия ще получат евтини кредити за над 700 млн.
лв. Това става чрез новата схема по програмата JEREMIE, а средствата са предвидени
единствено за малкия бизнес и достъп до тях няма да имат големите предприятия. Това
съобщи по време на представянето си новият зам.-министър на икономиката Ирена Младенова,
която ще отговаря пряко за европрограмите, инвестиции, иновации и предприемачество. По
въпросната програма JEREMIE малкият бизнес ще получава кредити от банките с лихви в
размер на половината от пазарните нива. "Това стана благодарение на работата и на
Европейския инвестиционен фонд, вследствие на което част от банките започват да отпускат
средства по тази програма при лихва от 3-4%", каза икономическият министър Асен Василев.
Той се надява час по-скоро бизнесът да започне да усвоява тези кредити, защото става дума за
много пари, които могат да влязат в икономиката ни като свеж ресурс.
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Заглавие: Пускат 700 млн. за евтини кредити
Подзаглавие: Още 300 млн. лв. за енергийна ефективност чакат усвояване
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ
Текст: Българските малки и средни предприятия ще получат евтини кредити за над 700 млн. лв.
Това става чрез новата схема по програмата JEREMIE, а средствата са предвидени
единствено за малкия бизнес и достъп до тях няма да имат големите предприятия. Това
съобщи по време на представянето си новият зам.-министър на икономиката Ирена Младенова,
която ще отговаря пряко за европрограмите, инвестиции, иновации и предприемачество. По
въпросната програма JEREMIE малкият бизнес ще получава кредити от банките с лихви в
размер на половината от пазарните нива. "Това стана благодарение на работата и на
Европейския инвестиционен фонд, вследствие на което част от банките започват да отпускат
средства по тази програма при лихва от 3-4%", каза икономическият министър Асен Василев.
Той се надява час по-скоро бизнесът да започне да усвоява тези кредити, защото става дума за
много пари, които могат да влязат в икономиката ни като свеж ресурс.
Малките и средните фирми имат на разположение и още 300 млн. лв. за повишаване на
енергийната ефективност под формата на грантове, каза Ирена Младенова. Парите са
осигурени от Оперативна програма "Конкурентоспособност". Хубавото по тази схема е, че
при нужда от съфинансиране на проектите чрез собствен ресурс от самата фирма тя може да
ползва за целта банково кредитиране, допълни новият зам.-министър на икономиката.
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европрограмите, инвестициите, иновациите и предприемачеството. Тя си поставя три
приоритета в работата. Първият е ОП "Конкурентоспособност", а вторият е подготовката на
новата програма за периода 2014-2020 г. "Тази програма ще има фокус върху иновациите, така
че да заложим повече гъвкавост и по-малко административни спънки за фирмите", каза
Младенова. Третият й фокус ще бъдат иновациите и комуникацията между бизнеса и
изследователите. Ирена Младенова беше икономически съветник на бившия министър Трайчо
Трайков. После стана част от екипа на президента Росен Плевнелиев. Има бакалавърска и
магистърска степен по мениджмънт от СУ "Св. Климент Охридски". Има магистратура и в
областта на банките и финансите.
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Заглавие: Ирена Младенова ще улеснява бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ирена Младенова е новият зам.-министър в МИЕТ, който ще отговаря за
европрограмите, инвестициите, иновациите и предприемачеството. Тя си поставя три
приоритета в работата. Първият е ОП "Конкурентоспособност", а вторият е подготовката на
новата програма за периода 2014-2020 г. "Тази програма ще има фокус върху иновациите, така
че да заложим повече гъвкавост и по-малко административни спънки за фирмите", каза
Младенова. Третият й фокус ще бъдат иновациите и комуникацията между бизнеса и
изследователите. Ирена Младенова беше икономически съветник на бившия министър Трайчо
Трайков. После стана част от екипа на президента Росен Плевнелиев. Има бакалавърска и
магистърска степен по мениджмънт от СУ "Св. Климент Охридски". Има магистратура и в
областта на банките и финансите.
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Дата: 23.03.2013
Източник: в. Телеграф
Страница: 10
Брой думи: 174
Резюме: Положението на ВМЗ-Сопот е много притеснително, но в момента се договаря банков
кредит, с който да се закрепи оръжейният завод.
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Заглавие: Спасяват ВМЗ-Сопот със заем
Подзаглавие:
Автор: Соня КАРАКОЛЕВА
Текст: Положението на ВМЗ-Сопот е много притеснително, но в момента се договаря банков
кредит, с който да се закрепи оръжейният завод.
Това заяви служебният министър на икономиката Асен Василев, който представи тримата си
заместници.
Ирена Младенова ще отговаря за иновациите и европейските програми към министерството,
Божан Стоянов е с ресор енергетика, а Виолета Лорер с ресор малки и средни предприятия и
икономика. Ирена Младенова заяви, че по програма "Джереми" ще бъдат отпуснати 700 млн.
лв., които ще позволят на малките и средни предприятия да получават кредити с лихва 3-4%.
Той заяви също така, че вече е избран изпълнител за санирането на 168 сгради с пари от фонд
"Козлодуй", но името му за момента не може да бъде съобщено.
Божан Стоянов заяви, че е време обществото да поиска сметка на участниците в българската
енергетика, било те държавни или частни. Очаква се в понеделник да има яснота какви
конкретни мерки ще бъдат предприети в енергетиката и в ценообразуването.
По думите му ще има и промени в структурите на Българския енергиен холдинг, които също ще
бъдат обявени скоро.
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Дата: 23.03.2013
Източник: в. Труд
Страница: 10
Брой думи: 283
Резюме: Ускорено изплащане на държавните задължения към малките и средните фирми и
призиви към компаниите да се възползват от евросредствата по програмата
"Конкурентоспособност". Това са част от мерките за насърчаване на малкия бизнес, набелязани
от новия екип на министерството на икономиката. Повечето предложения включват изпълнение
на стари решения или ускоряване на подготвяни от години програми.
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Заглавие: Стари мерки в помощ на малкия бизнес
Подзаглавие: Министерството на икономиката обеща държавата бързо да се разплати с
фирмите
Автор:
Текст: Ускорено изплащане на държавните задължения към малките и средните фирми и
призиви към компаниите да се възползват от евросредствата по програмата
"Конкурентоспособност". Това са част от мерките за насърчаване на малкия бизнес,
набелязани от новия екип на министерството на икономиката. Повечето предложения включват
изпълнение на стари решения или ускоряване на подготвяни от години програми.
"Ще работим, за да улесним малките и средните фирми, да ги подкрепим в растежа им и в
достъпа до нови пазари", каза вчера новият зам.-министър, отговарящ за малките и средните
фирми, Виолета Лорер. Стимулирането на малкия бизнес беше посочено от президента
Плевнелиев като приоритет на служебния кабинет. Сред конкретните мерки, обявени вчера, е
ускореното изплащане на държавните задължения към малкия и средния бизнес. По
предварителна информация става въпрос за около 20 млн. лева. Виолета Лорер обясни, че ще
има и ПОС терминали в администрациите. Чрез тях фирмите ще си спестяват банковите такси
за плащания към държавата. Възможността за това беше приета със закон още в края на 2011
г. До момента в администрацията има инсталирани около 800 устройства.
Лорер заяви, че ще се ускори и работата по проекта за саниране на обществени сгради в
страната с 50 млн. лв. от фонд "Козлодуй". Така парите щели да стигнат до малките фирми
подизпълнители.
"Изпълнителят (бел. ред. на проекта) е избран, договорът е на бюрото ми, но ще бъде подписан
при условие подизпълнителите да получават 30% авансово и плащанията към тях да стават в
рамките на 30 дни", каза министърът на икономиката Асен Василев. Не стана ясно кой печели
поръчката, която се прави от ЕБВР.
Василев припомни, че по програмата JEREMIE има 380 млн. евро за нисколихвени кредити за
малките и средните фирми и призова компаниите да се възползват по "най-бърз начин".

22

Дата: 23.03.2013
Източник: в. Преса
Страница: 12
Брой думи: 225
Резюме: Осигурихме за малките и средните предприятия около 700 млн. лв. кредити с ниска
лихва за повишаване на конкурентоспособността, съобщи икономическият министър Асен
Василев. Парите по линия на Европейския инвестиционен фонд се отпускат през банки, а
лихвата е 3-4%. Програмата е известна на бизнеса като "Джереми 2".
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Заглавие: 700 млн. лв. евтини заеми за фирмите
Подзаглавие: Ревизори на енергетиката може да се изберат без конкурс
Автор: Весела ВАНЕВА
Текст: Осигурихме за малките и средните предприятия около 700 млн. лв. кредити с ниска
лихва за повишаване на конкурентоспособността, съобщи икономическият министър Асен
Василев. Парите по линия на Европейския инвестиционен фонд се отпускат през банки, а
лихвата е 3-4%. Програмата е известна на бизнеса като "Джереми 2".
Отделно 300 млн. лв. безвъзмездна помощ са за енергийна ефективност на малките фирми,
допълни зам.-министър Ирена Младенова, която е с ресори "Европейски програми",
"Инвестиции", "Иновации".
"Основната ни задача ще бъде да поддържаме икономическа стабилност, която ще ни осигури
доверието на икономическите партньори и спокойна атмосфера за изборите", каза зам.министър Виолета Лорер, която е с ресори "Икономика" и "Малки и средни предприятия". Тя ще
наблюдава също оръжейния сектор и лицензионните режими.
Зам.-министърът в оставка Иво Маринов ще продължи да отговаря за туризма. "Но при първия
и най-малкия проблем в този ресор той да бъде подменен от кандидата, който аз предложих
(Лорер - б.а.)", каза Асен Василев. До компромиса се стигнало след разговори с бранша и с
премиера.
"Ситуацията в енергетиката е изключително тежка", каза министърът. Запитан от "Преса" ще
бъде ли проведен конкурс за международен одитор на сектора, той заяви, че ако трябва, ще
бъде направен. "За някои от партньорите може би няма да бъде нужно", уточни той.
"Време беше гражданското общество да поиска сметка на участниците в българската енергийна
система - частна и държавна", каза ресорният зам.-министър Божан Стоянов.
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Регионални печатни медии
Дата: 21.03.2013
Източник: в. Слово, Монтана
Страница: 4
Брой думи: 333

Заглавие: Възможности за общините и бизнеса по "Административен капацитет" и
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С информационни срещи в Община Берковица Областен информационен център Монтана (ОИЦ - Монтана) стартира първия цикъл от срещи за 2013 г. на тема "Европейски
инвестиции 6 твоя регион - актуални схеми и добри практики".
Експерти от общините, представители на бизнеса и неправителствените организации имаха
възможност да научат за възможностите, които предоставят оперативните програми за
местните администрации и бизнеса в последната година от настоящия програмен период 20072013.
Актуални по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) са схемите
"Ефективна структура на държавната администрация", "Ефективна координация и партньорство
при разработване и провеждане на политики" и "Компетентна и ефективна държавна
администрация". През първата може да бъде довършен функционален анализ и промени в
нормативни и стратегически документи с цел оптимизация и избягване на дублирани функции.
Втората процедура предвижда задължително въвеждането на правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка при допълнението на конкретни политики от
общинските администрации. В допълнение администрациите могат да избършат оценка на
съществуващите общински планове, да направят проучвания и анализи с цел
изготвянето на общинския план за следващия програмен период 2014-2020. Третата процедура
е за обучение на общински служители.
ОИЦ - Монтана разясни, че по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" все още
тече набирането на заявления по схемите "Отново на работа" и "По-близо до работа".
Заявленията се подават в бюрата по труда. За бизнеса се очаква да стартира схемата за
внедряване на иновации в предприятията - собствена разработка или придобити на пазарен
принцип по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Проекти могат да разработят
микро, малки и средни предприятия, а интензитетът на помощта може да достигне от 50 до
90%.
В рамките на дискусията интересът беше насочен към възможностите за разработване на
проекти от неправителствени организации и читалища.
ОИЦ - Монтана в част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
За допълнителни въпроси:
Областен информационен център - Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg
Фейсбук страница: http:// www.facebook.com/ OICMONTANA
21.03.2013
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Резюме: С информационни срещи в Община Берковица Областен информационен център Монтана (ОИЦ - Монтана) стартира първия цикъл от срещи за 2013 г. на тема "Европейски
инвестиции 6 твоя регион - актуални схеми и добри практики".
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Дата: 19.03.2013
Източник: в. Наблюдател, Стара Загора
Страница: 4
Брой думи: 339

Заглавие: АЛИАНЦ ЗАПАЗВА ЛИДЕРСТВОТО СИ НА ПАЗАРА
Подзаглавие:
Автор: Иван НЕЙКОВ
Текст: И през 2012-та година Алианц България Холдинг затвърди позицията си на водеща
финансова група у нас в секторите- общо застраховане, животоза-траховане, пенсионно
осигуряване, банкови услуги и лизинг. По данни на КНФ към 30 ноември 2012 г. по общо
застраховане групата е N1 с общ пазарен дял 13,9%. По една от масовите застраховкиАвтокаско, компанията е сред малкото в България, които въпреки трудностите на пазара, са
запазили позициите си от предходните години. Дължим го преди всичко на постоянния стремеж
към подобряване на обслужването и на коректното обезщетяване на клиента, информира
председателят на Изпълнителния комитет на Алианц България Холдинг Пламен Ялъмов. Той
изтъкна, че друго предимство на холдинга е лидерството му в областта на
животозастраховането, където неговият пазарен дял към 30 ноември 2012 г. е 23%.
Застраховките живот са атрактивни. Те съчетават защита на най-ценното-здравето и животасъс спестовния елемент.
През миналата година ЗАД Алианц България Живот отчита 6% ръст на премийния приход и е
постигнала средна доходност по спестовните животозастраховки 5% в лева 3,5%о в щатски
долари и 4% в евро. За улеснение на клиентите от началото на годината дружеството въведе
онлайн проверка на индивидуалните живото-застраховки, каза изпълнителният директор на
ЗАД Алианц България Живот Андрей Александров.
Има с какво да се похвалят и в ПОД Алианц България, управляващи 23% от активите на
пенсионните фондове в страната и 45% от активите на фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване. 1,317 млрд. лв. са активите на дружеството от
пенсионните фондове в края на 2012 г, а ръстът по този показател спрямо предната година е
23%.
От Алианц Банк България пък подчертават, че сред основните им приоритети е подкрепата на
българската икономика. По този повод от началото на годината банката отпуска кредити по
инициативата JEREMIE, насочена към финансиране на проекти за малки и средни
предприятия. Кредитите, които Алианц Банк България отпуска по тази инициатива, са с
облекчени условия за обезпечение и с по-ниски лихви от стандартните за банката.
Финансирането ще се предоставя както за оборотни средства, така и за инвестиционни цели, а
в зависимост от вида му срокът е от 1 до 10 години.
19.03.2013 г.
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Резюме: И през 2012-та година Алианц България Холдинг затвърди позицията си на водеща
финансова група у нас в секторите- общо застраховане, животоза-траховане, пенсионно
осигуряване, банкови услуги и лизинг. По данни на КНФ към 30 ноември 2012 г. по общо
застраховане групата е N1 с общ пазарен дял 13,9%. По една от масовите застраховкиАвтокаско, компанията е сред малкото в България, които въпреки трудностите на пазара, са
запазили позициите си от предходните години. Дължим го преди всичко на постоянния стремеж
към подобряване на обслужването и на коректното обезщетяване на клиента, информира
председателят на Изпълнителния комитет на Алианц България Холдинг Пламен Ялъмов. Той
изтъкна, че друго предимство на холдинга е лидерството му в областта на
животозастраховането, където неговият пазарен дял към 30 ноември 2012 г. е 23%.
Застраховките живот са атрактивни. Те съчетават защита на най-ценното-здравето и животасъс спестовния елемент.

25

Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 22.03.2013
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_672007276
Брой думи: 280
Резюме: Министърът на икономиката Асен Василев представи своя екип.
Тримата му заместници са Ирена Младенова, която ще отговаря за иновациите и европейските
програми към министерството, Божан Стоянов с ресор енергетика и Виолета Лорер, с ресор
малки и средни предприятия и икономика.
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Заглавие: Маринов остава зам. в икономиката до първа издънка
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на икономиката Асен Василев представи своя екип.
Тримата му заместници са Ирена Младенова, която ще отговаря за иновациите и европейските
програми към министерството, Божан Стоянов с ресор енергетика и Виолета Лорер, с ресор
малки и средни предприятия и икономика.
Като изненада се прие оставането на зам. министър Иво Маринов на поста си. Министър Асен
Василев заяви, че такава договореност е била постигната и с бранша, като при първото
провинение Маринов, който ще остане със статус "в оставка" тя ще му бъде приета веднага.
Виолета Лорер заяви, че за тези 3-4 дни, откакто е в министерството е задействана
процедурата за поставяне на пос терминали в държавните учреждения, където няма такива,
както и че правят усилия да се даде достъп на малкия бизнес до международните пазари.
Ирена Младенова посочи от своя страна, че ще бъдат ускорени процедурите по програма
„Конкурентоспособност".
Освен това по програма Джереми ще бъдат отпуснати 700 млн. лв, които ще позволят на
малките и средни предприятия да получават кредити на половин лихва или около 4%.
Божан Стоянов подчерта, че е време обществото да поиска сметка на участниците в
българската енергетика - било те държавни или частни.
Очаква се в понеделник да има яснота какви конкретни мерки ще бъдат предприети в
енергетиката и в ценообразуването, заяви от своя страна Асен Василев.
По думите му ще има и промени в структурите на Българския енергиен холдинг, които също ще
бъдат обявени скоро.
На пресконференцията стана ясно, че ВМЗ Сопот ще получи кредит от Корпоративна търговска
банка. Не стана ясно обаче дали КТБ е участвала в конкурс за този заем на равна нога с
другите банки.
Очаква се първото заседание на Обществения съвет към МИЕТ да бъде следващия петък, каза
още Асен Василев.
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Резюме: Първата от поредицата срещи за популяризиране на добри практики в област Добрич,
организирана от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ), се проведе днес. Посетени
бяха две от общо осем фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативна програма „Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“.
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Заглавие: ОИЦ организира първа среща за популяризиране на добри практики в област
Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата от поредицата срещи за популяризиране на добри практики в област Добрич,
организирана от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ), се проведе днес. Посетени
бяха две от общо осем фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативна програма
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика“. По време на посещенията
представителите на фирмите запознаха присъстващите с основните параметри на
реализираните от тях проекти – стойност, размер на безвъзмездно финансиране, трудности при
разработването и осъществяването на проектите, както и с ползите и постигнатите резултати в
следствие от обновяване на машинния парк. Предоставена беше възможност да се види
отблизо новото оборудване, закупено със средства по оперативната програма – как работи и
какви са крайните продукти.
По проект „Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за
производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД“ са закупени три нови машини, които са дали
възможност на фирмата да увеличи продуктовата гама, да повиши качеството на предлаганата
продукция и да реализира продажби на международни пазари.
С изпълнението на проект „Внедряване на съвременни технологии и оборудване –
производствена стабилност и растеж в отговор на икономическата криза“, фирма „Тедива“ е
успяла да закупи шест нови машини. Това ново оборудване дава възможност на фирмата да
разшири производството си, да стъпи на нови пазари, да подобри качеството на предлаганите
мебели, да увеличи производителността на труда и да намали времето на някои от
производствените процеси.
На територията на област Добрич има 8 успешно приключили проекта на обща стойност 4 563
421 лв., от които 6 са проекти по процедури за технологична модернизация, а останалите 2
проекта са свързани с въвеждане на стандарти за Системи за управление на качеството и
Системи за управление на безопасността на храните.
DarikNews
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Заглавие: Василев: Иво Маринов остава зам. министър под условие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна. Проведохме срещи и с
представители на синдикатите във ВМЗ Сопот, и с директора на завода.
Ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна. Проведохме срещи и с представители на
синдикатите във ВМЗ Сопот, и с директора на завода.
Доколкото знам, там се работи много активно по осигуряването на кредит от КТБ и има даже
проектно споразумение за този кредит. Това каза служебният министър на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев по повод информациите, че заплатите на работниците
във Вазовските машиностроителни заводи отново се бавят, предаде репортер на БГНЕС.
Министърът представи днес екипа си и посочи, че след среща с туристическия бранш станало
ясно, че има обединение около задачите, които трябва да се свършат в ресора, но не и около
фигурата, която е най-подходяща да свърши тези задачи.Вследствие от разговорите с бранша
и премиера, нашето решение е следното: г-н Иво Маринов да остане в оставка, да продължи да
изпълнява своите задължения, но при първия и най-малък проблем в ресор. Туризъм тази
оставка да бъде приета и той да бъде подменен от кандидата, който аз съм предложил,каза
Василев.
За да може да се концентрира работата обаче всички несвойствени дейности като търговия с
оръжие ще бъдат извадени от този ресор. Що се отнася до това дали се предвижда някакви
промени в управлението на държавните енергийни дружества, министърът предполага, че ще
има някакви промени в бордовете, когато приключи напълно прегледа на БЕХ. Какви ще са те
ще бъде обявено следващата седмица.
Стана ясно, че в туризма ще бъде направена и обществена комисия и с НПО, която да изработи
дългосрочна стратегия. Ще се прави и медийно звено към групата по маркетинг към
Националния съвет по туризма, така че да се събират добрите новини и те да бъдат
разпространявани към медиите и у нас и в чужбина.За да не четем само колко ни е лошо
Черноморието и как някой се е натровил, а да можем да хващаме и наистина добрите и
позитивни туристически преживявания на всички наши туристи,обясни Василев.
В енергетиката министърът призна, че навсякъде по веригата има натрупано напрежение
поради това как е бил управляван ресора в последните 20 години.След поредица от срещи от
МИЕТ са в състояние да вземат няколко спешни мерки за стабилизиране на
ситуацията.Спешните мерки минават през ВЕИ – производителите, през заводските централи и
през няколко регулации, които ние ще поискаме ДКЕВР да смени. Те вече са комуникирани към
бранша, но ще бъдат официално обявени в понеделник, когато завършат и последните
консултации,каза Василев. Той посочи, че с ЕРП-тата са обещали в предварителни разговори
да започнат да привеждат общите условия на техните договори с поне средно европейските
норми в бранша.До петък се очаква да се проведе и първият обществен съвет към
министерството.
В сферата на икономиката, по думите на министъра е активизирана втората програма
Джереми, където има 380 млн. евро кредити, които са насочени специално за малки и средни
предприятия. Те се дават на половин лихва.Това, което ми казаха е, че част от банките дават
кредити на 3 до 4%, т.е. силно се надявам бизнесът по най – бърз начин да започне да усвоява
тези кредити,заяви Асен Василев. За частта по Международен фонд Козлодуй(МФК), която е за
168 обществени сгради също вече е избран изпълнител, договорът е на бюрото на министъра,
но ще бъде подписан в момента в който в него се вкарат още условия. Те са за 30% авансово
плащане към подизпълнителите и пълно издължаване към тях в 30- дневен срок и гореща
линия в МИЕТ, в случай, че това не се случва.
В екипа на министъра Ирена Младенова ще отговаря за европейските програми и иновациите,
Божан Стоянов - за енергетиката, а Виолета Лорер за малките и средни предприятия и
икономиката. /БГНЕС
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Резюме: Ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна. Проведохме срещи и с
представители на синдикатите във ВМЗ Сопот, и с директора на завода.
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Резюме: Министърът на икономиката енергетиката и туризма Асен Василев представи своя
екип. Тримата му заместници са Ирена Младенова, която ще отговаря за иновациите и
европейските програми към министерството Божан Стоянов с ресор енергетика и Виолета
Лорер, с ресор малки и средни предприятия и икономика .
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Заглавие: И все пак Иво Маринов запази поста си, макар със статут „в оставка"
Подзаглавие:
Автор: Спас Стамболски
Текст: Министърът на икономиката енергетиката и туризма Асен Василев представи своя екип.
Тримата му заместници са Ирена Младенова, която ще отговаря за иновациите и европейските
програми към министерството Божан Стоянов с ресор енергетика и Виолета Лорер, с ресор
малки и средни предприятия и икономика .
Като изненада се прие оставането на зам.- министър Иво Маринов на поста си. Министърът на
икономиката енергетиката и туризма Асен Василев заяви, че такава договореност е била
постигната и с бранша, като при първото провинение Маринов, който ще остане със статус "в
оставка" и тя ще му бъде приета веднага.
Лорер заяви, че за тези 3-4 дни откакто е в министерството е задействана процедурата за
поставяне на постерминали в държавните учреждения където няма такива, както и че правят
усилия да се даде достъп на малкия бизнес до международните пазари.
Ирена Младенова, заяви че ще бъдат ускорени процедурите по Оперативна програма
„Конкурентоспособност". Освен това по програма Джереми ще бъдат отпуснати 700 млн. лв.,
които ще позволят на малките и средни предприятия да получават кредити на половин лихва
или около 4%.
Божан Стоянов заяви, че е време обществото да поиска сметка на участниците в българската
енергетика било те държавни или частни. Очаква се в понеделник да има яснота какви
конкретни мерки ще бъдат предприети в енергетиката и в ценообразуването, заяви от своя
страна Асен Василев.
По думите му ще има и промени в структурите на Българския енергиен холдинг, които също ще
бъдат обявени скоро.
На пресконференцията стана ясно, че ВМЗ Сопот ще получи кредит от Корпоративна търговска
банка. Не стана ясно дали КТБ е участвала в конкурс за този заем на равна нога с другите
банки.
Очакква се първото заседание на Обществения съвет към МИЕТ да бъде следващия петък,
каза още Асен Василев.
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Заглавие: Детска енергия
Подзаглавие:
Автор: Константин Николов
Текст: Двама българи вкараха играта по катерушките и люлките в 21 в.
Единият е сериен предприемач, другият е сериен изобретател. Нямат офис и са единствените
служители в своето предприятие. А с последния си проект Христо Алексиев и Илиан Милинов
се надяват да променят играта на детските площадки по света. За успеха си Playground Energy,
който спечели финансиране от фонда за дялови инвестиции Eleven, разчита на енергията на
малчуганите.
Двамата приятели
Идеята е проста: люлки, клатушки и всякакви други забавления по детските площадки ще
произвеждат енергия, която да захранва wi-fi сигнал, светлини или да зарежда мобилни
устройства. Както повечето добри идеи, и тази хрумнала на приятелите спонтанно.
"Съдружници сме от шест години, а сме приятели от 20. Сработени сме, така да се каже. Един
ден стояхме в едно кафене и столовете бяха клатещи. И Илиан вика: като се замислиш,
люлеенето е най-често срещаното движение - ако успеем от него да правим енергия, ще сме
страхотни", разказва Христо. Двамата се разговорили къде има постоянно движение и от дума
на дума стигнали до детската площадка, където децата нямат умора и постоянно тичат и
играят.
Илиан веднага започва да рисува първите проекти за игри на детските площадки. Завършил е
Лесотехническия университет, но по професия е индустриален дизайнер. Печелил е някои от
най-престижните награди за дизайн като RedDot. През 2002 г. получава отличието за стол на
годината на изложението в Удине с проекта си SeatTable. "Всеки ден като стане от сън Илиан
има гениална идея", казва за съдружника си Христо и допълва, че двамата много лесно са се
сработили - от единия идеите, от другия бизнес делата. Самият Христо пък е един от
основателите на най-голямата компания за изкуствени стени за катерене в света Walltopia,
преди да се оттегли преди осем години. Още през 90-те години е работил в офиса на IKEA в
България, но не в сегашната "ритейл" версия, а в производството и развитие на нови продукти.
Зелена светлина
Предлагат идеята си в Eleven и са одобрени с финансиране за общо 50 000 евро, което е
разделено на два транша. Алексиев е впечатлен от целия процес на кандидатстване, който
единствено включва попълването на една бланка и отговори на въпроси. "Това е шестият
проект, който започвам, и благодарение на Еleven имаме шанс да успеем", казва той. Първият
дизайн вече е готов - тъй наречената клатушка върху пружина, чиито генератори произвеждат
електричество при люлеене. Колкото повече се люлее детето, толкова повече свети самата
играчка. Освен светлина клатушката може да произвежда и wi-fi сигнал. Идеята е от цялата
игра да има усещане за награда както за детето, така и за родителя. И най-важното е, че
преживяването на малчуганите не е ограничено по никакъв начин. "Работим и върху свързване
на всички тези клатушки и детски площадки в цял свят и състезание между тях за най-много
произведено електричество", казва Алексиев.
Хем аналогова, хем дигитална
Според него всъщност двамата с Илиян са вкарали "най-старата гейминг платформа" от ХIХ в
ХХI век, като са я направили интерактивна. "Децата имат нужда от повече движение и така ги
мотивираме да играят повече навън. Крайната ни цел е да превърнем идеята ни в платформа,
за която да се разработват най-различни приложения и игри", допълва Христо. Клатушката е
само началото като функции и дизайн. Играта може да бъде променяна и нагаждана според
изискванията на всеки клиент. Разработват се и батут, греда и др. Генераторът позволява
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Резюме: Двама българи вкараха играта по катерушките и люлките в 21 в.
Единият е сериен предприемач, другият е сериен изобретател. Нямат офис и са единствените
служители в своето предприятие. А с последния си проект Христо Алексиев и Илиан Милинов
се надяват да променят играта на детските площадки по света. За успеха си Playground Energy,
който спечели финансиране от фонда за дялови инвестиции Eleven, разчита на енергията на
малчуганите.
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варианти, при които може да се използва за частично осветление в паркове и други обществени
места. "Няма да решим енергийния въпрос на България, но има най-различни малки решения",
уточнява Алексиев.
Всичко ще се прави в България, като производството е аутсорснато към Walltopia.
Използваните материали са изключително здрави. "Технологията ни е като "Калашник" - нищо
не може да се счупи", казва Алексиев. В България ще са пилотните проекти и вече се водят
преговори с четири клиента. Първата инсталация ще е през месец април или май. Засега се
работи основно чрез спонсори, а не с държавни и общински институции. Алексиев казва, че
технологията позволява голяма гъвкавост. "Чисто ценово смятам, че добре сме изчислили
нещата и може някой клиент да си поръча не хиляда, а пет бройки, и пак да получи добра
оферта", казва Алексиев. Целта на двамата е да се предлага изключително качествен продукт
на достъпна цена.
Тази година са дебютните контакти с потенциални клиенти в България и чужбина, но Алексиев
очаква 2014 г. да е истинската първата активна година. Христо и Илиян вече са представяли
проекта си през януари в Лондон, а от март до юни ще участват в най-големия бизнес
акселератор в света TechStars в Кеймбридж с други девет проекта. Алексиев казва, че шансът е
голям, защото не само дава потенциален достъп до капитал, но и до "сродни души".
Но серийният предприемач бърза да уточни, че не финансовият успех е най-важната цел за
двамата приятели. "Парите нямат значение. Нищо не може да замени удовлетворението от
наблюдаваната радост у децата", казва Христо.
Акселератори
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Те
започнаха работа през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от открития. Те
могат да инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. През март Eleven избра третата
група компании, които ще финансира, месец по-рано LAUNCHub подбра своята втора вълна от
млади предприемачи. Тъй като ресурсът на фондовете е от публични европейски средства,
"Капитал" представя избраните от тях предприемачи и идеите им.
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Заглавие: Василев: Иво Маринов остава зам.-министър под условие
Подзаглавие:
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Текст: Ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна, каза служебният министър на
икономиката, енергетиката и туризма
Служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев каза, че
ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна.
"Проведохме срещи и с представители на синдикатите във ВМЗ Сопот, и с директора на
завода. Доколкото знам, там се работи много активно по осигуряването на кредит от КТБ и има
даже проектно споразумение за този кредит", каза той по повод информациите, че заплатите на
работниците във Вазовските машиностроителни заводи отново се бавят.
Министърът представи днес екипа си и посочи, че след среща с туристическия бранш станало
ясно, че има обединение около задачите, които трябва да се свършат в ресора, но не и около
фигурата, която е най-подходяща да свърши тези задачи.
"Вследствие от разговорите с бранша и премиера, нашето решение е следното: г-н Иво
Маринов да остане в оставка, да продължи да изпълнява своите задължения, но при първия и
най-малък проблем в ресор "Туризъм" тази оставка да бъде приета и той да бъде подменен от
кандидата, който аз съм предложил", каза Василев.
За да може да се концентрира работата обаче всички несвойствени дейности като търговия с
оръжие ще бъдат извадени от този ресор. Що се отнася до това дали се предвижда някакви
промени в управлението на държавните енергийни дружества, министърът предполага, че ще
има някакви промени в бордовете, когато приключи напълно прегледа на БЕХ. Какви ще са те
ще бъде обявено следващата седмица.
Стана ясно, че в туризма ще бъде направена и обществена комисия и с НПО, която да изработи
дългосрочна стратегия. Ще се прави и медийно звено към групата по маркетинг към
Националния съвет по туризма, така че да се събират добрите новини и те да бъдат
разпространявани към медиите и у нас и в чужбина.
"За да не четем само колко ни е лошо Черноморието и как някой се е натровил, а да можем да
хващаме и наистина добрите и позитивни туристически преживявания на всички наши туристи",
обясни Василев.
В енергетиката министърът призна, че навсякъде по веригата има натрупано напрежение
поради това как е бил управляван ресора в последните 20 години. След поредица от срещи от
МИЕТ са в състояние да вземат няколко спешни мерки за стабилизиране на ситуацията.
"Спешните мерки минават през ВЕИ - производителите, през заводските централи и през
няколко регулации, които ние ще поискаме ДКЕВР да смени. Те вече са комуникирани към
бранша, но ще бъдат официално обявени в понеделник, когато завършат и последните
консултации", каза Василев.
Той посочи, че с ЕРП-тата са обещали в предварителни разговори да започнат да привеждат
общите условия на техните договори с "поне средно европейските норми в бранша". До петък
се очаква да се проведе и първият обществен съвет към министерството.
В сферата на икономиката, по думите на министъра е активизирана втората програма
"Джереми", където има 380 млн. евро кредити, които са насочени специално за малки и средни
предприятия. Те се дават на половин лихва. "Това, което ми казаха е, че част от банките дават
кредити на 3 до 4%, т.е. силно се надявам бизнесът по най-бърз начин да започне да усвоява
тези кредити", заяви Асен Василев.
За частта по Международен фонд "Козлодуй" (МФК), която е за 168 обществени сгради също
вече е избран изпълнител, договорът е на бюрото на министъра, но ще бъде подписан в
момента в който в него се вкарат още условия. Те са за 30% авансово плащане към

Медиен мониторинг | 3/23/2013

Резюме: Ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна, каза служебният министър на
икономиката, енергетиката и туризма
Служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев каза, че
ситуацията във ВМЗ-Сопот е силно притеснителна.

33

Медиен мониторинг | 3/23/2013

подизпълнителите и пълно издължаване към тях в 30- дневен срок и гореща линия в МИЕТ, в
случай, че това не се случва.
В екипа на министъра Ирена Младенова ще отговаря за европейските програми и иновациите,
Божан Стоянов - за енергетиката, а Виолета Лорер за малките и средни предприятия и
икономиката.
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Резюме: Първата от поредицата срещи за популяризиране на добри практики в област Добрич,
организирана от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ), се проведе днес. Посетени
бяха две от общо осем фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативна програма „Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“.
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Заглавие: ОИЦ организира първа среща за популяризиране на добри практики в област
Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата от поредицата срещи за популяризиране на добри практики в област Добрич,
организирана от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ), се проведе днес. Посетени
бяха две от общо осем фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативна програма
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика“. По време на посещенията
представителите на фирмите запознаха присъстващите с основните параметри на
реализираните от тях проекти – стойност, размер на безвъзмездно финансиране, трудности при
разработването и осъществяването на проектите, както и с ползите и постигнатите резултати в
следствие от обновяване на машинния парк. Предоставена беше възможност да се види
отблизо новото оборудване, закупено със средства по оперативната програма – как работи и
какви са крайните продукти.
По проект „Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за
производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД“ са закупени три нови машини, които са дали
възможност на фирмата да увеличи продуктовата гама, да повиши качеството на предлаганата
продукция и да реализира продажби на международни пазари.
С изпълнението на проект „Внедряване на съвременни технологии и оборудване –
производствена стабилност и растеж в отговор на икономическата криза“, фирма „Тедива“ е
успяла да закупи шест нови машини. Това ново оборудване дава възможност на фирмата да
разшири производството си, да стъпи на нови пазари, да подобри качеството на предлаганите
мебели, да увеличи производителността на труда и да намали времето на някои от
производствените процеси.
На територията на област Добрич има 8 успешно приключили проекта на обща стойност 4 563
421 лв., от които 6 са проекти по процедури за технологична модернизация, а останалите 2
проекта са свързани с въвеждане на стандарти за Системи за управление на качеството и
Системи за управление на безопасността на храните.
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Резюме: В периода 26 – 28 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират информационни
семинари в градовете Ямбол, Сливен и Стара Загора.
По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа.
Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта,
предлагани от държавни и частни институции.

Медиен мониторинг | 3/23/2013

Заглавие: Семинари за МСП в страната
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В периода 26 – 28 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират информационни
семинари в градовете Ямбол, Сливен и Стара Загора.
По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа.
Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта,
предлагани от държавни и частни институции.
Информационните семинари ще се проведат по следния график:
Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.
Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД
„БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика
„Обучения/семинари”).
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма,
публикувана на горепосочената интернет страница.
Информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
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Резюме: Областният информационен център започва поредица от срещи с представители на
бизнеса за популяризиране на добрите практики пред обществеността

Медиен мониторинг | 3/23/2013

Заглавие: Модернизират Добрич
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Текст: Областният информационен център започва поредица от срещи с представители на
бизнеса за популяризиране на добрите практики пред обществеността
В Добричка област са инвестирани близо 4 600 000 лева с подкрепата на Оперативната
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" по осем
успешно приключили проекта, съобщиха от Областния информационен център.
Средствата са вложени в технологична модернизация и за въвеждане на стандарти за системи
за управление на качеството и за безопасност на храните.
Областният информационен център започва поредица от срещи с представители на бизнеса за
популяризиране на добрите практики пред обществеността, информира ръководителят на
центъра Надежда Семерджиева.
Първият ден на отворени врати днес бе в завод за мебели, в който с ресурс от 1 954 000 лева е
закупена инсталация за производство на дунапрен и още пет модерни машини.
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