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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
3.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 4 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.04.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 13  
Брой думи: 760  
 
 
Резюме: Служебното правителство публикува приоритетите си на 1 април. Въпреки това 
повечето от тях са сериозни, някои неизпълними, трети - безсмислени.  
 
Заглавие: Задачите на кабинета - полезни, напразни и неизпълними  
Подзаглавие:  
Автор: Васил ГАРНИЗОВ  
Текст: Служебното правителство публикува приоритетите си на 1 април. Въпреки това повечето 
от тях са сериозни, някои неизпълними, трети - безсмислени.  
Всичко, свързано с парламентарните избори, започва да се подрежда и като програма, и като 
реални действия. Макар че закъсня, Гражданският борд за честни избори ще започне да действа 
от сряда, което вероятно ще е от полза. Закъснението му позволи на ЦИК да вземе набързо и 
непрозрачно няколко решения като тези за броя на мандатите по избирателни райони и 
методиката за преразпределение на остатъците. Самата избирателна комисия обаче коригира 
някои свои грешки, а и вече излъчва заседанията си на живо. Остава само някой да им забрани 
да изключват микрофоните си в ключови моменти.  
Повече трудности ще има правителството с актуализирането на избирателните списъци на 
ГРАО, но пък може и да постигне някакъв напредък по тази цел. От години експерти и политици 
говорят за това, но реалната промяна е трудна, доколкото никой няма яснота за трайно или 
временно емигриралите българи, които не участват на избори, но същевременно пазят 
неотменимо право на глас.  
Неизпълнимото в този раздел на програмата се отнася до работата на МВР в координация с 
прокуратурата и ДАНС по предотвратяването на нарушенията по изборите. Лесно е да бъде 
подписан протокол за намерения и сътрудничество между тези институции, трудното произтича 
от вътрешната им дезинтегрираност и институционална слабост. Тук само добрата воля на 
служебното правителство е недостатъчна, необходими са политика за реформи и време, с които 
то не .разполага. Това, което е възможно, но не виждам кой ще се заеме да го прави, е на базата 
на предходните избори да се анализира рискът и да се контролират по-засилено само тези 
секции, които са станали болезнено известни с купуване на гласове и контролиран вот.  
По отношение на другия приоритет - отваряне към гражданското общество и смиряване на 
протестните настроения, също се наблюдава микс от полезно, напразно и неизпълнимо. 
Създаването на разнообразни съвети, като този по социалната политика, за устойчива 
енергетика или околна среда, не би трябвало да бъде особено трудно. По-мъчното е те да 
заработят в рамките на мандата на служебното правителство. Тук новините са противоречиви. В 
МОСВ консултативният процес върви по-скоро добре - дискусиите водят до решения, които се 
приемат от протестиращите, например за концесията на Ропотамо. Тристранката обаче се 
проваля с гръм и трясък - работодателите основателно се противопоставят на изискванията на 
закона да попълват декларации за имуществено състояние. А пък съветът за устойчива 
енергетика е тема далеч отвъд хоризонта на изборите - и да се конституира, полза от него няма 
да се види.  
Безполезно е да се губи време и за подготовка на законодателни мерки за създаване на силни и 
независими регулаторни органи, избрани от парламента или антимонополното законодателство. 
Този дебат ще потъне в общата предизборна дебатираща среда, ще се политизира силно или 
просто няма да бъде чут, доколкото не е работа на служебното правителство да се упражнява в 
законодателна инициатива. Не му е и работа да приема наредби, включително свързани с 
либерализирането на енергийния пазар. По-полезно би било да се съсредоточи в анализа на 
конкурентната среда и монополите и в одата на енергетиката, с ясното съзнание, че не 
разполага с други механизми, освен аналитични. ДКЕВР, КЗК, КЗП, КРС ще продължат до 
изборите да правят това, което по принцип правят. И от благоприличие ще дават информация на 
час по лъжичка, докато изборите излъчат истинската власт, която може да предриеме реални 
действия.  
Възможностите на правителството в социалната сфера също не са кой знае какви и е по-добре 
да не натоварваме Деяна Костадинова с нереалистични очаквания: нито безработицата ще 
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спадне, нито малките и средните предприятия ще се съживят за оставащите 40 дни, да не 
говорим за преодоляване на недекларираната заетост и нарушенията в трудовото 
законодателство.  
В този смисъл е по-важно не какво правителството си поставя за цел да направи, а какво в 
никакъв случаи няма да прави.  
Особено при оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Например - да не разваля работещ 
и успешен управляващ орган. Тук вече има лоши новини. Смяната на директора на 
оперативната програма "Конкурентоспособност" е спирачка както за довършване на 
откритите процедури, така и за подготовката за бъдещия период. А това е единственият 
свободен ресурс, с който да се окаже подкрепа на малките и средните предприятия, което пък е 
суперприоритет на служебното правителство.  
Най-добре е кабинетът засега да забрави безполезното, неприсъщото и дългосрочното и да 
пробва да организира честни избори, да поддържа диалога (включително и с Македония, която 
заслужено е намерила място в приоритетите), да изпълнява бюджета и да не пипа нищо 
работещо. Ако са пипали - бързо да се коригират. Защото иначе само ще подхранят тезата на 
Бойко Борисов, че след него и без него идат хаос и разруха.  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 415  
 
 
Резюме: - Г-жо Тодорова, изненадана ли сте от това, което каза новият министър на 
земеделието за тежкото състояние на аграрния сектор?  
 
Заглавие: Д-р Людмила Тодорова, председател на Съюза на българските аграрни 
организации: 140 000 напуснаха селата само за година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Г-жо Тодорова, изненадана ли сте от това, което каза новият министър на земеделието 
за тежкото състояние на аграрния сектор?  
- Всичко се вижда и с просто око, когато човек пътува из България - полета без животни, 
запуснати градини, празни къщи. Субсидиите на площ стимулираха зърнопроизводството, голяма 
част от земята вече се обработва, фермерите накупиха модерна техника и така се повиши 
конкурентоспособността на аграрното производство. Но с това се изчерпа положителният ефект 
от този начин на подпомагане. Следващите по веригата, животновъдите, са в колапс. 
Настояваме зърното да остава в страната и да бъде преработвано тук. По данни на ЕК през 2012 
г. оперативните разходи на животновъдите са по-високи, отколкото печалбата. Това означава, че 
този сектор е декапитализиран и не може да си позволи да инвестира.  
- Нали селската програма трябваше да подкрепя точно тези производства, защо не го прави?  
- Голяма част от средствата за модернизация на стопанства отново бяха насочени към 
зърнопроизводителите. Малките фермери не могат да се включат, защото нямат пари за 
собственото си участие. Липсва финансов инструмент - гаранционен фонд, който да ги подкрепи. 
Сега започва да работи европейската програма "Джереми", но земеделието отново е изключено 
от нея. А този сектор осигурява работни места в селските райони. 140 000 са напуснали селата 
само през 2011 година Заетостта в тези райони е 36 процента.  
- Но както се казва, мачът е свирен.  
- Не е така. Сега се договарят условията, по които аграрният бизнес ще работи от догодина. За 
да са по-добри за нас новите правила, трябва да се каже ясно къде сбъркахме през последните 
пет години. Например, питам каква част от парите за микропредприятия действително са 
стигнали до фермерите. Какво е направено за малките фирми, защото в европейските държави 
те работят при по-лек режим.  
Има много дребни производители на зеленчуци и тютюни, за които дори е непосилно да се 
регистрират, те не могат да внасят и социалните си осигуровки. В Полша например дребният 
земеделец плаща 30 евро на месец осигуровка, останалото поема държавата.  
Знаете ли, че по селската програма в рамките на екологичните плащания имаше възможност да 
се дадат до 500 евро на крава и теле, за шест овце и т.н. франция успя да си извоюва тази 
помощ, а ние - не. Освен това нашата администрация можеше да договори по-голям процент от 
директните плащания да бъдат за животновъдството.  
Официално от фонд "Земеделие" обявиха, че ще върнем 51 млн. евро на ЕК от парите за 
екология. По наши данни крайната сума ще е повече. А всичко това можеше да помогне на 
малките ферми.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 03.04.2013  
Източник: Камиони, Строителна техника  
Страница: 4  
Брой думи: 169  
 
 
Резюме: Семинар на тема "Иновативни строителни технологии и възможности за финансиране" 
събра представители на строителния бизнес във Варна на 19 март. Работната среща беше 
организирана от Titan Machinery Bulgaria, официален вносител на пълната гама от строителна 
техника Case СЕ и Мегю. Акцент на семинара беше възможността за закупуване на строителна 
техника на половин цена чрез процедура Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП 
Конкурентоспособност.  
 
Заглавие: Titan Machinery Bulgaria събра строителни предприемачи на семинар във Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Семинар на тема "Иновативни строителни технологии и възможности за финансиране" 
събра представители на строителния бизнес във Варна на 19 март. Работната среща беше 
организирана от Titan Machinery Bulgaria, официален вносител на пълната гама от строителна 
техника Case СЕ и Мегю. Акцент на семинара беше възможността за закупуване на строителна 
техника на половин цена чрез процедура Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП 
Конкурентоспособност.  
Цялата процедура може да се изпълни в рамките на 3-4 месеца, а максималната сума за един 
проект е 4 млн. лева. Програмата включва и строително-монтажни дейности и саниране на 
сгради, за които също може да се подаде проект на стойност до 800 хил. лева. "Ние заставаме 
зад своите клиенти. Когато се обърнат към нас, ние предлагаме най-доброто индивидуално 
решение за техниката, осигуряваме самоучастието им по програмата. Осигуряваме консултанти 
и препоръчваме одитори", разясни Диляна Иванова, изпълнителен директор на Titan Machinery 
Bulgaria (на снимката вдясно). "Всичко това се прави, за да се стигне бързо до финала на 
процеса и след три месеца да се получи 50% от финансирането".  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: Камиони, Строителна техника  
Страница: 31,32  
Брой думи: 800  
 
 
Резюме: Модерни машини с много по-нисък разход на дизелово гориво или електричество и най-
нови технологии, осигуряващи съществено увеличаване на производителността - при това на 
половин цена. Звучи невероятно, но е възможно по процедурата Енергийна ефективност и 
зелена икономика на ОП Конкурентоспособност На следващите страници ви представяме 
общите положения за кандидатстване по тази процедура Кандидатите, които могат да подават 
документи за участие, трябва да бъдат търговски дружества, еднолични търговци по Търговския 
закон или кооперации по Закона за кооперациите. Те трябва да отговарят на изискванията за 
микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, т.е. 
броят на заетите в тях да е по-малък от 250 човека и годишният им оборот да не превишава 97 
500 000 лв.  
 
Заглавие: Европейско финансиране на техника до 50%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Модерни машини с много по-нисък разход на дизелово гориво или електричество и най-
нови технологии, осигуряващи съществено увеличаване на производителността - при това на 
половин цена. Звучи невероятно, но е възможно по процедурата Енергийна ефективност и 
зелена икономика на ОП Конкурентоспособност. На следващите страници ви представяме 
общите положения за кандидатстване по тази процедура Кандидатите, които могат да подават 
документи за участие, трябва да бъдат търговски дружества, еднолични търговци по Търговския 
закон или кооперации по Закона за кооперациите. Те трябва да отговарят на изискванията за 
микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, т.е. 
броят на заетите в тях да е по-малък от 250 човека и годишният им оборот да не превишава 97 
500 000 лв.  
Друго условие е кандидатите да развиват своята основна дейност в някой от следните отрасли: 
добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води,канализационни 
услуги, управление на отпадъци и възстановяване, търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, професионални 
дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности, образование, 
хуманно здравеопазване и социална работа, култура, спорт и развлечения и други.  
От кандидата се изисква осигуряване на част от финансовите средства за изпълнението на 
проекта. Това осигуряване трябва да бъде изразено като предварителна оферта за 
предоставяне на кредит за изпълнението на проекта, издадена от банка-партньор на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) въз основа на извършена оценка на 
кредитоспособността на кандидата или като писмено потвърждение, издадено от банка-партньор 
на ЕБВР, че кандидатът разполага със собствени финансови ресурси във финансова институция, 
предназначени за изпълнението на проекта. Допустима е и комбинация от горните две. Банките 
партньори са Алианц, ДСК, МКБЮнионбанк, Прокредитбанк, Райфайзенбанк и Уникредит 
Булбанк.  
Особено важно е да се има предвид, че кандидатите нямат право да участват в процедурата за 
подбор на проекти и да получават безвъзмездна помощ, в случай че те или проектът, с който 
кандидатстват, попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 800/2008 и Регламент на 
Комисията (ЕО) 1998/2006, както и ако са недопустими за финансиране съобразно 
демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС или пък 
попадат в посочените като недопустими сектори съгласно изискванията на ЕБВР.  
Обем на инвестицията  
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект 
е 2 000 000 лв. За проекти, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на 
допустимите категории материали и оборудване и извършването на услуги, с изключение на 
включените в Списъка машини, оборудване и съоръжения за производствени цели, 
максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166 лв.  
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Интензитетът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ се определя в зависимост от 
вида на проектите. За такива, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на 
допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, 
оборудване и съоръжения за производствени цели, той е в размер на 30%. За проекти, които се 
основават на препоръките от извършен енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") 
той е в размер на 40%.  
Към посочените по-горе нива на интензитет на безвъзмездната финансова помощ се добавят по 
10 процентни пункта за всяка от посочените по-долу характеристики на проекта:  
- Проектът да се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определена като приоритетна за 
развитието на българската икономика или в сектори, които се характеризират с висока енергийна 
интензивност спрямо средните за ЕС нива;  
- Проектът да предвижда извършването на енергиен одит ("обследване за енергийна 
ефективност") с условието че се касае само за реализирането на инвестиции съгласно Списъка 
на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, 
оборудване и съоръжения за производствени цели;  
- Проектът да предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за собствени нужди;  
- Проектът да предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми 
енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи, оползотворяване 
на вторична биомаса);  
- Проектът да предвижда смяна на горивна база (енергоносителя);  
- Проектът да предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт;  
- Кандидатът да има въведена система за управление на предприятията съгласно следните 
стандарти: БДС EN 16001/EN ISO 50001, EMAS, БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001 или пък 
да предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС 
EN 16001/EN ISO 50001.  
Важно е да се знае, че дори всички горни предпоставки да са налице, максималният размер на 
интензитета на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект не може да 
надхвърля 50% от неговата стойност.  
Допустими за финансиране дейности  
Допустимите за финансиране дейности са разделени вътрешно на две групи - инвестиционен 
компонент и компонент "Услуги". Инвестиционният компонент на допустимите дейности включва 
като първа подкатегория инвестиции, попадащи под режим "минимална помощ" - доставка, 
монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на 
допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него.  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: сп. Логистика  
Страница: 28,29,30  
Брой думи: 1347  
 
 
Резюме: В началото на годината фирмите за кари отчетоха, че българският пазар на нови 
машини остава свит въпреки насърчителната роля на европрограмите. Очакват ли техните 
мениджъри развитие и в каква посока, попитахме изложителите в Интер Експо Център.  
 
Заглавие: Европари за нови кари, иначе-втора ръка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на годината фирмите за кари отчетоха, че българският пазар на нови машини 
остава свит въпреки насърчителната роля на европрограмите. Очакват ли техните мениджъри 
развитие и в каква посока, попитахме изложителите в Интер Експо Център.  
Енергийно ефективни електрокари  
На щанда на Евромаркет Груп с оптимистични прогнози ни посрещна финансовият директор 
Антон Радев: "През 2012 г. се наблюдаваше повишаване на икономическата активност и 
предприятията отново започнаха да инвестират в техника. За съжаление, събитията от февруари 
тази година поразклатиха оптимистичното настроение и сега бизнесът е малко по-предпазлив. 
2012 година беше силна и затова, че се осъществиха много проекти по европрограмите и доста 
предприятия се модернизираха успешно с доставена от нас техника."  
В момента е отворена една мярка за енергийна ефективност и зелена икономика по ОП 
"Конкурентоспособност", по която бенефициентите могат да закупят нови машини - електро-, 
мото- и газокари. Безвъзмездно се финансира от 30 до 50% от цената на машините.  
Дъщерното дружество на холдинга Евромаркет Кари е официален представител на марките 
Toyota и ВТ за България. По негови данни тази пролет се очаква на пазара да бъдат пуснати 
официално новите 80 V електрокари Toyota Traigo 80. Машините от новата серия са 4-опорни с 
товароподемност от 2 до 8,5 тона, като всичките са екипирани с асинхронни двигатели. Те са 
енергийно ефективни с по-малки разходи.  
Друго дъщерно дружество на холдинга - Хели България, официален представител на марката 
Heli, отчита много добри резултати от стартирането на дейността си на пазара в съседна 
Румъния.  
Последната инвестиция на Евромаркет е в 6 сервизни вана (специално оборудвани с отделения 
за инструменти и резервни части), които ще бъдат разпределени между основните сервизни бази 
на фирмата. С тяхна помощ ще се съкрати времето за реакция при евентуални проблеми с 
машините, като по възможност тс ще бъдат поправяни на място.  
Всеки има силен коз  
"В последно време по-малко фирми залагат на нови машини - отчита Георги Марчин от Апекс 
Сервиз ООД, която предлага на българския пазар марките ТСМ, Crown и Osaka. - Повече се 
търсят рециклирани или употребявани машини. С цел да удовлетворим нуждите на нашите 
клиенти ние предлагаме широка гама от различни марки и видове товароподемна складова 
техника. Всяка машина, която излиза от нас, предварително минава на технически контрол и се 
издава в изправно техническо състояние."  
Един от силните козове на Апекс Сервиз ООД е завишената гаранция. Машините на ТСМ се 
предлагат с 5-годишна гаранция или 4000 моточаса работа, a Osaka -с 3-годишна гаранция или 
3000 моточаса. Гаранция има и за рециклираните машини, като тя зависи от техния модел. 
Всички рециклирани кари ТСМ се предлагат с 2 години гаранция, а останалите марки - от 6 
месеца до 1 година.  
През последната година се наблюдава по-голямо търсене на машини под наем, смятат 
експертите в компанията. Апекс Сервиз предлага и тази услуга, като има опция дали машината 
да бъде със или без оператор. Обикновено се търсят под наем машини с противотежест, и то за 
доста различни срокове - от ден до година. По-рядко се търсят стакери под наем. Тъй като тези 
машини са евтини, клиентите предпочитат да ги закупят.  
При повреда сервизната реакция е до 24 часа независимо дали машината е във или извън 
гаранция. В случай че повредата не може да се отстрани за едно денонощие, се предоставя 
заместваща машина до приключването на ремонта. Фирмата поддържа един от най-големите 
складове за резервни части у нас, което й помага за бързата реакция.  
Нови представители на фамилията  
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"Българският пазар на нови машини е изключително труден, много по-труден от пазара на други 
машини - смята Тодор Топалов от Константин и синове, официален представител на Clark. - Ние 
обаче предлагаме само нови машини. Такива могат да си позволят само големите компании в 
България. Повечето фирми в логистиката са свили разходите си и дори не плануват нови 
машини. Ако нещо се развали, търсят наи-евтиното, че дори и под наем."Той отчита, че 
машините с противотежест продължават да са най-търсените на нашия пазар. Затова и залагат 
на тези модели. Карите на Clark се предлагат с гаранция от 4 години или 8000 моточаса, което е 
половината от нормалния живот на една машина.  
Официално от тази година в серийно производство са електрокарите GEX 40-50 с 
товароподемност 4-5 тона, а също и нов модел електрически влекач. Една от новостите при 
електрокарите е подлакътникът с вградени хидравлични клапани. Машините са снабдени с 
функция, която дава възможност да се работи с мачтата, без да се подава газ с педала. При 
нейното включване автоматично се повишават мощността и оборотите на двигателя, за да 
регулира необходимата мощност за повдигане.  
Друга съществена новост е, че от второто полугодие на 2013 г. дизеловите машини на Clark ще 
бъдат екипирани с двигатели на Deutz. (Константин и синове са официален представител на 
Deutz за страната.)  
От средата на тази година в серийно производство ще бъде пусната новата фамилия мотокари 
R2E на Балканкар Рекорд с товароподемност 2,5-5 тона. Това ни съобщиха на щанда на 
компанията. Тази серия получи златен медал на последния Есенен технически панаир в 
Пловдив.  
Разнообразие и в стелажите  
Нови продукти и системи - на това заложиха изложителите, предлагащи системи за складиране. 
Така например на щанда на Сторакт БГ можеше да бъде демонстрирано как се работи със 
системата pick by light. (За повече подробности виж стр. 54)  
Колегите им също бяха потърсили възможност за увеличаване на асортимента. "Най-добри сме 
на пазара за модулни полични стелажи за леки товари, като сред клиентите ни са много 
търговски вериги - твърди инж. Красимир Гроздев от отдел "Стелажи" на Апекс Сервиз ООД, 
представител на испанските производители на стелажи AR Storage Solutions и K1MER. - Ние сме 
единствената фирма на българския пазар, която може да предложи на своите клиенти 4-посочен 
шатъл (shuttle). За разлика от други модели, които се движат само напред и назад в даден ред, 
този шатъл се движи в 4 посоки -напред, назад, наляво и надясно. По този начин се спестяват 
време и заетост на машината, която да мести количката от ред в ред." От фирмата констатират, 
че засега все още определяща роля на българския пазар на стелажи играе цената на 
конструкцията, като все още не се обръща достатъчно внимание на качеството. Последният 
проект, върху който работят в Апекс Сервиз ООД, е за склад със самоносеща конструкция, върху 
покрива на която ще бъдат монтирани фотоволтаични панели.  
"В България все още сме на етап складиране, т.е. търсят се брой палетни места, без да се гледа 
дали е удобно да се използват - обяснява Николай Спасов от Логистични системи, официален 
представител на BIDO. - А развитите държави вече са на етап дистрибутиране, т.е. търсят се 
максимално кратко задържане на стоката в склада, кросдокинг и минимален срок за набиране на 
поръчки. Не се гони обем на склада, а се работи в него удобно и с максимален ресурс. 
Тенденциите са за сериозно автоматизиране на процесите." У нас системи, които гарантират 
намаляване на човешкия труд, като гравитачните стелажи, се използват предимно от 
чуждестранни компании.  
Едно от оригиналните неща на щанда на Логистични системи бе малък стелаж за канбан 
система. Това са полични стелажи с кутии, които се позиционират до работното място. От тях 
работникът взема необходимите му материали. Пространството в самите кутии е разделено с 
прегради, които позволяват по-удобна работа с тях.  
Друга новост на техния щанд бе пластмасова кутия с палетна основа, където може да се 
съхранява стока до 500 кг. Тя може да бъде с различна височина, според желанията на клиента.  
Канбан система беше изложена и на щанда на Джи Ти Ти. Друга новост в портфолиото на 
фирмата са противопожарните врати - метални Endoors и стъклени Bloxer.  
И... нещо по-различно  
Лех Груп, официален представител на Fiorentini, беше изложила много от моделите почистваща 
техника, като дори правеше и демонстрации с тях. (Повече за машините виж на стр. 55).  
ВГ Експорт внася руски масла, охладителни течности, хидравлични течности и грес. На 
изложението фирмата представи моторни масла с подобрена нанотехнология, които се сменят 
на пробег около 15 хил. км. Друга интересна новост бе субпротект, предпазващ автомобилните 
двигатели.  
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Компанията Клубфербанд-ИТА показа два нови продукта. Единият е предназначен за 
софийското метро, а другият, използван от центъра за градска мобилност за издаване на билети. 
Иновативното при тези системи е, че вече работят с кредитни и дебитни карти. Подобен автомат 
ще бъде тестван и на метростанциите в София. Карточетецът ще разпознава повечето картови 
оператори в страната.  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: сп. b software  
Страница: 2  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: В началото на март 2013 година, VBS стартира проекти за внедряване на ERP система 
- SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. Проектите имат за цел да 
изградят цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на растежа на компаниите. И двата 
проекта ще се реализират с финансиране по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
 
Заглавие: VBS внедрява SAP ERP Baseline в Интраком и Етна Карго  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В началото на март 2013 година, VBS стартира проекти за внедряване на ERP система - 
SAP ERP Baseline в Интраком България ЕАД и Етна Карго ООД. Проектите имат за цел да 
изградят цялостни ERP решения, подкрепящи и отговарящи на растежа на компаниите. И двата 
проекта ще се реализират с финансиране по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
Информационната система SAP ERP ще осигури на компаниите възможност за натрупване и 
съхранение на информация, необходима за вземане на управленски решения, за оптимизация и 
автоматизация на бизнес процесите, за ефективно управление и цялостен контрол на процесите 
по снабдяване, продажби, инвентаризация, управление на складови наличности и проекти.  
Срокът на проекта в Интраком България е 5 месеца и съответно на Етна Карго - 6 месеца.  
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 02.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1766723  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: София. БСП се ангажира до края на мандата си да увеличи минимална работна 
заплата до 450 лева. Това заяви пред журналисти Янаки Стоилов след днешния пленум на БСП, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Янаки Стоилов: БСП се ангажира до края на мандата си да увеличи 
минималната работна заплата до 450 лева  
Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. БСП се ангажира до края на мандата си да увеличи минимална работна заплата 
до 450 лева. Това заяви пред журналисти Янаки Стоилов след днешния пленум на БСП, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. По думите на Стоилов - около три часа е продължила днешната 
дискусия в Националния съвет по отношение на предизборната платформа на партията, чиято 
основна цел е достоен живот за българските граждани и послания, в които българите ще 
намерят себе си. „Ще работим за радикална промяна, която ще върне надеждата за бъдещето и 
хората да се чувстват защитени, бизнесът ще диша и младите хора ще останат в България”, 
посочи Стоилов. Той подчерта, че БСП предвижда разкриване на нови 250 хиляди работни места 
по време на мандата си. „Нашите усилия са насочени в много области - повишаване на доходите, 
политики за младите хора, битка с монополите, граждански контрол и възстановяване на 
държавността”, подчерта Янаки Стоилов. По думите му БСП като управляваща партия ще 
подпомага малкия и средния бизнес чрез пряко кредитиране от Българската банка за развитие, 
както и чрез неусвоени средства по ОП „Конкурентоспособност”. „Ще бъде изготвена и 
Национална регионална политика, като средствата от бюджета ще се съобразят с интересите на 
западналите райони”, добави Стоилов.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1766723
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654802  
Брой думи: 105  
 
 
Резюме: Благоевград. Областния информационен център- Благоевград организира 
информационни дни. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Теменужка Стамболийска, управител на 
центъра. Това е втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални 
възможности по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Областния информационен център- Благоевград организира информационни 
дни  
Подзаглавие:  
Автор: Лора КАЛЧЕВА  
Текст: Благоевград. Областния информационен център- Благоевград организира 
информационни дни. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Теменужка Стамболийска, управител на 
центъра. Това е втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални 
възможности по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Срещите ще се проведат в 
Благоевград, Гоце Делчев и Сандански. В Благоевград на инициативата ще присъстват 
представители на Областна администрация Благоевград и Общинските администрации от 
общините Благоевград и Симитли, както и представители на частния сектор, висши учебни 
заведения, професионални училища и неправителствени организации ще имат възможността да 
се запознаят с актуални схеми по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ като 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654802
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/191618  
Брой думи: 525  
 
Резюме: Янаки Стоилов оповести опорните точки в предзборната платформа на партията  
Повече от 3 часа продължи дискусията в Националния съвет на БСП. Споровете са били около 
съдържанието на предизборната платформа на партията. Това обясни пред журналисти Янаки 
Стоилов. Той оповести и решенията, взети на заседанието.  
 
Заглавие: БСП: 250 000 нови работни места, по-ниски цени на тока, без лимити за здравни 
прегледи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Янаки Стоилов оповести опорните точки в предзборната платформа на партията  
Повече от 3 часа продължи дискусията в Националния съвет на БСП. Споровете са били около 
съдържанието на предизборната платформа на партията. Това обясни пред журналисти Янаки 
Стоилов. Той оповести и решенията, взети на заседанието.  
В платформата на БСП се акцентира върху няколко области. “Ние насочваме нашите усилия в 
няколко области и предлагаме решения”, каза Стоилов и обясни, че те засягат повишаване на 
доходите, инвестиции в регионите, политики за младите хора, за здравеопазване и образование, 
битка с монополите, граждански контрол и т.н.  
По отношение на борбата с безработицата БСП обещава, че ще работи за създаване на условия 
за разкриване на не по-малко от 250 000 работни места до края на мандата. Освен това мерките 
срещу младежката безработица ще включват обучение и програми за заетост. БСП смята да 
увеличи средствата за тези мерки с 200 млн. лв., които ще дойдат от държавния бюджет и от 
европейското финансиране.  
По отношение на малкия и средния бизнес БСП ще въведе пряко кредитиране от Българската 
банка за развитие и усвояване на останалите средства от Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”. Партията обещава, че до края на следващия мандат минималната 
заплата ще стигне 450 лв.  
Партията ще въведе и по-ниска тарифа за електроенергия за потребление до определен лимит. 
Тя ще се бори за разбиване на изкуствените монополи и предотвратяване на картелите, обясни 
Стоилов. Ще бъдат преразгледани действащи концесионни договори.  
Обезщетенията за отглеждане на деца от 1 до 2-годишна възраст ще стигне минималната 
работна заплата, обещават от БСП. Ако влязат в управлението, те ще въведат и гъвкави условия 
за пенсиониране при недостиг на стаж или възраст за пенсиониране до 2 години. Минимална 
пенсия за стаж да се доближи до прага на бедността, ще се стремят червените.  
Стоилов обясни и мерките, които ще се предприемат в сферата на образованието и 
здравеопазването. Ще се върви към премахване на лимитите за направление и към изплащане 
на голяма част от предписаните лекарства от здравната каса.  
Държавният бюджет ще поеме издръжката на държавните и общинските училища. Освен за 
обучение, средствата ще отиват за осигуряване на храна и облекло за учениците. Във висшето 
образование БСП искат намаляване на таксите за обучение.  
Очаква се да има промяна само на имената в листата на БСП в Търговище, заяви Стоилов. Той 
обясни, че Изпълнителното бюро със съгласието и по инициативата на Георги Божинов и на 
представителство от хора, които се занимават с енергетика, са предложили да има промяна в 
листата на партията в Търговище. Стоилов обаче не посочи конкретни имена и отбеляза, че 
окончателните решения ще станат ясни тепърва на обсъжданията по време на пленума на 
Националния съвет на БСП.  
БСП ще изработи и национална регионална политика, обясни Стоилов. По отношение на 
данъчното облагане той беше категоричен: “Заменяме плоския данък с прогресивно облагане”. 
“Освобождаване на най-ниските доходи от облагане и висока ставка за най-високите”, поясни 
Стоилов. Първите промени в данъците ще бъдат направени с бюджета за 2014 година.  
“Ние излизаме пред българския избирател с много ясни обещания. Ще провеждаме активна 
политика за увеличаване на доходите на гражданите на България”, каза от своя страна Жельо 
Байчев.  
В отговор на журналистически въпроси Янаки Стоилов нападна социологическите агенции. 
Според него, те са една система, създадена за промиване на мозъци.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/191618
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-112766.html  
Брой думи: 273  
 
 
Резюме: Със Седмица на Европейските региони ще отбележи Месеца на Европа Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Това стана ясно на среща с медиите, която проведе 
екипът днес екипът на центъра. Заедно с водещия партньор по инициативата Месец на Европа - 
Областна администрация-Видин, ОИЦ-Видин ще проведе от 22 до 26 април 2013 г. пет 
тематични мероприятия (Изложба на тема "Европа на регионите- добри практики Видин"; 
Публичен дебат "Пътища за справяне с безработицата във Видин ";  
 
Заглавие: Със Седмица на Европейските региони ще отбележи Месеца на Европа ОИЦ-
Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със Седмица на Европейските региони ще отбележи Месеца на Европа Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Това стана ясно на среща с медиите, която проведе 
екипът днес екипът на центъра. Заедно с водещия партньор по инициативата Месец на Европа - 
Областна администрация-Видин, ОИЦ-Видин ще проведе от 22 до 26 април 2013 г. пет 
тематични мероприятия (Изложба на тема "Европа на регионите- добри практики Видин"; 
Публичен дебат "Пътища за справяне с безработицата във Видин "; "Ден на еврофондовете" - 
викторина на тема "Еврофондовете- история, мисия и цели"; Велообиколка на обекти в гр. Видин, 
финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“). Целта на проявите е както да се 
популяризира Европейския съюз и възможностите на неговите Фондове, така и да се 
презентират практическите ползи, които осигурява членството в Съюза на всички потенциални 
бенефициенти: публичен сектор, бизнес, неправителствени организации, граждани, млади хора.  
На срещата бе представено и изпълнението на Оперативните програми. 137 203 018 лв. са 
договорени от бенефициентите в област Видин от началото на програмния период до 18.03.2013 
г. Най-много средства са договорени в община Видин – 116 860 437 лв. Сред по-малките като 
брой население общини водещи по договорени средства са община Белоградчик –5 026 329 лв., 
община Чупрене – 1 523 359 лв., община Кула – 1 308 005 лв., община Димово – 725 562 лв., 
община Ново село – 606 639 лв. и община Брегово – 552 786 лв. В последната година се 
наблюдава нарастване на проектната активност на общините и бизнеса и сключване на договори 
по Оперативни програми „Административен капацитет“, „Развитие на човешките ресурси“ и 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  – бе отбелязано още на 
срещата с медиите.  
 

http://news.myvidin.com/about-112766.html
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105436  
Брой думи: 692  
 
 
Резюме: България може да изгуби част от най-сигурния си инвестиционен ресурс – 
еврофондовете. За опасността предупреди Илиана Цанова, която влезе в служебния кабинет 
като вицепремиер с ресор "управление на европейските средства". Проблемът е, че темпото на 
договаряне по седемте оперативни програми, одобряване на разходи и покриването им от 
Брюксел, остава недостатъчно за наваксване на голямото изоставане в първите години от 
членството на България в ЕС.  
 
Заглавие: БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИЗГУБИ ЕВРОПАРИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България може да изгуби част от най-сигурния си инвестиционен ресурс – 
еврофондовете. За опасността предупреди Илиана Цанова, която влезе в служебния кабинет 
като вицепремиер с ресор "управление на европейските средства". Проблемът е, че темпото на 
договаряне по седемте оперативни програми, одобряване на разходи и покриването им от 
Брюксел, остава недостатъчно за наваксване на голямото изоставане в първите години от 
членството на България в ЕС.  
За периода 2007-2013 г. страната ни разполага с 13 млрд. евро по трите структурни фонда – 
Кохезионен, Социален и за регионално развитие, но до момента са усвоени само 37% от сумата. 
При това все още има недоговорени средства по 4 от 7-те оперативни програми - "Регионално 
развитие", "Човешки ресурси", "Конкурентоспособност" и "Административен капацитет", сочи 
системата за управление на еврофондовете ИСУН. Служебният кабинет ще се опита да спасява 
положението, като пренасочва ресурс от закъсали програми към отличници, обясни министър 
Цанова пред bTV. По думите й "Къде какво се мести, трябва да стане ясно през април. 
Упражнението се прави с цел да не се загубят финансови средства, какъвто риск има." В кризата 
милиардите от ЕС се оказаха жизнено важни за българската икономика. Те са две трети от 
всички инвестиции у нас. Ако ги нямаше, страната щеше да е в рецесия, установи предното 
правителство.  
Парите от ЕС трябва да се усвояват по ясни годишни графици и след изтичане на срока всяко 
евро, зад което няма изпълнен проект с отчетени и утвърдени от ЕК разходи, си остава в 
европейския бюджет. При първото си посещение в Брюксел служебният премиер Марин Райков 
обяви, че част от средствата по оперативните програми ще бъдат насочени към пазара на труда 
и че вече има принципна подкрепа за такива маневри. Засега България е правила прехвърляне 
на пари по различни мерки в рамките на една програма, но няма опит в размествания между 
различни оперативни програми. Не е ясно дали това ще помогне, защото пренасочването трябва 
да бъде съгласувано с ЕК, което отнема време. Срокът за договаряне е до 31 декември и всяко 
евро, за което няма подписан договор до Нова година, със сигурност ще е загубено за България.  
Спасяването на програма "Транспорт" например стана чрез вътрешно преструктуриране - 
прехвърляне на средства към най-бързо развиващия се през последните години транспортен 
проект - софийското метро, а също и чрез ускоряването на темпото в строеж и ремонти на 
магистрали и шосета. В момента е договорен около 97% от ресурса на програмата.  
Трагично е положението обаче с ОП "Околна среда". Тя е с бюджет 3.5 млрд. лв., а 3 години след 
началото й бяха разплатени смешните 45 млн. лв. (1.20%) и бяха договорени само 20% от 
ресурса. Проекти за водния сектор за повече от 1 млрд. лв. бяха спрени през лятото на 2009 г. по 
нареждане на ЕК. Въпреки че правителството на Борисов натисна педала на газта и към 
февруари 2013 г. вече са договорени всички средства, разплатените са едва 652 млн. лв., 
равняващи се на 19.50% от ОП "Околна среда".  
За 2013 г. има рискове за средства по програмите "Околна среда", "Регионално развитие" и 
"Човешки ресурси". "Трябва максимално бързо да изпълним обществените поръчки и да 
разплатим около 2 млрд. лв. тази година", обясни Илияна Цанова. В бюджет 2013 г. е заложено 
изплащането на двойно по-голяма сума - 4 млрд. лв., но заради нестабилната политическа 
ситуация това най-вероятно няма да се случи.  
Социалистите непрекъснато нападат правителството на Бойко Борисов за европарите, като 
упорито загърбват своя "принос". Лидерът им Сергей Станишев твърди, че има реална опасност 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105436
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България да не усвои 25% от европейските средства, които й се полагат за периода до 2013 г. 
БСП се тревожи, че "ножицата" между изплатените средства и сертифицираните от 
Еврокомисията нараства неимоверно. "През януари 2010 г. разликата между изплатените 
средства и утвърдените от ЕК суми е била 488 млн. лева, а през февруари 2013 г. вече е 2.164 
млрд. Това е изключително опасно - какво правим, ако значителна част от тези средства не 
бъдат сертифицирани?", запита неотдавна Станишев.  
Постигнатите към момента 37% по седемте оперативни програми са приличен резултат на фона 
на почти нулевите стойности примерно през 2008-2009 г., но си оставаме далеч от държавите 
отличници, които вече са получили от Брюксел 50-66% от сумите. Не сме близо дори до средния 
за ЕС процент на усвояване, който е 47.17%.  
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-62671.html  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални възможности по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организира екипът на Областен информационен 
център – Благоевград отново в градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански.  
 
Заглавие: Информационни дни организира ОИЦ в Благоевград, Гоце Делчев и Сандански  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални възможности по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организира екипът на Областен 
информационен център – Благоевград отново в градовете Благоевград, Гоце Делчев и 
Сандански.  
В Благоевград, срещата ще се състои в х-л „Кристо“ на 03 април (сряда) от 10:30 часа. 
Поканените представители на Областна администрация Благоевград и Общинските 
администрации от общините Благоевград и Симитли, както и представители на частния сектор, 
висши учебни заведения, професионални училища и неправителствени организации ще имат 
възможността да се запознаят с актуални схеми по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ като „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България“.  
На 04 април (четвъртък) от 11:00 часа в конферентната зала на х-л „Неврокоп“ стартира 
информационната среща в гр.Гоце Делчев. Представители на общинските администрации, на 
професионалните училища и гимназии, неправителствени организации, както и на частния сектор 
от общините Гоце Делчев, Банско, Разлог, Хаджидимово, Сатовча, Гърмен, Якоруда и Белица ще 
имат възможността да се запознаят с актуалните схеми по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Вторият информационен цикъл ще завърши в гр.Сандански на 05 април (петък). Срещата е с 
начало 10:30 часа в конферентната зала на х-л „Свети Никола“. Представителите на 
администрациите от общините Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни, заедно с частния бизнес, 
неправителствени организации и професионални училища и гимназии също ще имат възможност 
да се запознаят с актуалните възможности по ОПК.  
 

http://www.e-79.com/news-62671.html
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/groups/oic.burgas/346784982087803/?ref=notif&notif_t=group_activity  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Влиза в сила от 1 април 2013 Постановление №69/2013 г. на Министерски съвет г. 
Прилага се от всички бенефициенти и кандидати за безвъзмездна финансова помощ, когато 
размерът на БФП е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.  
Постановлението регулира договорите за възлагане на строителство, отделни строително-
монтажни работи, предоставяне на услуги и доставки на стоки.  
 
Заглавие: Областен Инфо Център Бургас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Влиза в сила от 1 април 2013 Постановление №69/2013 г. на Министерски съвет г. 
Прилага се от всички бенефициенти и кандидати за безвъзмездна финансова помощ, когато 
размерът на БФП е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.  
Постановлението регулира договорите за възлагане на строителство, отделни строително-
монтажни работи, предоставяне на услуги и доставки на стоки.  
Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на 
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на 
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл. 7 т. 1 по ПМС 
69/11.03.2013 г., одобрени със Заповед Р...  
Харесвам · · Сподели · преди 8 часа  
 

https://www.facebook.com/groups/oic.burgas/346784982087803/?ref=notif&notif_t=group_activity
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Дата: 02.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.silistra  
Брой думи: 129  
 
 
Резюме: преди 7 часа  
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията” - 01/04/2013  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели състояние на Областен 
информационен център - Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията” - 01/04/2013  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП 
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към 
тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.  
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. 
на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg  
 

http://www.facebook.com/oic.silistra

