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Медиен мониторинг – обобщение 
 
05.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 23 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 18 

Общо за деня 24 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 04.04.2013  
Източник: бТВ  

Предаване: Лице в лице  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  

Брой думи: 2478  
 
 

Резюме: Водещ: Последните минути в „Лице в лице” с министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев може би в най-горещия за вас ден и за българската 
енергетика, затова ще говорим предимно за енергетика. Намаляло потребление, изключват се 

енергийни източници. Докъде може да понесе този срив енергетиката като потребление и като 
изключване на източници и пред криза ли сме или сме вече в много тежка криза?  
Асен Василев: Ами за го казах и при първата ми публична изява за енергетиката, че 

състоянието е много тежко в системата. Системата е под стрес. Но да успокоя всички зрители, 
криза няма. Аецът и миналата година по това време е бил ограничен, за да може да се изпусне 
водният ресурс от вецовете, която е най-евтината енергия, която може да се ползва от водните 

централи. Това също така помага язовирите да тръгнат да се изпразват, т.е. да няма опасност и 
от преливания.  
Водещ: Има ли сега опасност? Защото пишеше тука в интернет, 8 от язовирите са на 

пределните вече нива?  
Асен Василев: Ами имаме денонощен център, който това го следи, до момента не сме 
получили аларми, т.е. опасност няма. Но това, пак казах, и миналата година се е случвало, и 

предишни години се е случвало, това е най-ниското потребление, защото времето вече е топло, 
хората нито се топлят, нито се охлаждат с климатици, а от друга страна имаме най-много ВЕИ, 
имаме вятър, има слънце, има вода в язовирите...  

 
Текст: Водещ: Последните минути в „Лице в лице” с министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев може би в най-горещия за вас ден и за българската енергетика, затова 

ще говорим предимно за енергетика. Намаляло потребление, изключват се енергийни 
източници. Докъде може да понесе този срив енергетиката като потребление и като изключване 
на източници и пред криза ли сме или сме вече в много тежка криза?  

Асен Василев: Ами за го казах и при първата ми публична изява за енергетиката, че 
състоянието е много тежко в системата. Системата е под стрес. Но да успокоя всички зрители, 
криза няма. Аецът и миналата година по това време е бил ограничен, за да може да се изпусне 

водният ресурс от вецовете, която е най-евтината енергия, която може да се ползва от водните 
централи. Това също така помага язовирите да тръгнат да се изпразват, т.е. да няма опасност и 
от преливания.  

Водещ: Има ли сега опасност? Защото пишеше тука в интернет, 8 от язовирите са на 
пределните вече нива?  
Асен Василев: Ами имаме денонощен център, който това го следи, до момента не сме 

получили аларми, т.е. опасност няма. Но това, пак казах, и миналата година се е случвало, и 
предишни години се е случвало, това е най-ниското потребление, защото времето вече е топло, 
хората нито се топлят, нито се охлаждат с климатици, а от друга страна имаме най-много ВЕИ, 

имаме вятър, има слънце, има вода в язовирите...  
Водеща: Да, но в сравнение с миналата година имаме повече вятър, слънце, перки и вейки, 
нали така?  

Асен Василев: Точно така.  
Водеща: Освен това имаме повече фалирали фирми от миналата година по това време.  
Асен Василев: Точно така.  

Водеща: Значи има някакво основание все пак тревогата, че сега има по-извънредна ситуация?  
Асен Василев: Ами да, системата е под малко по-голям стрес, но това не е нещо, което би 
довело до срив или до някаква причина за паника. Но това не трябва да ни позволява да се 

успокояваме, защото догодина пак ще имаме същия проблем, ако не предприемем мерките, 
които трябва да предприемем в енергийната система  
Водещ: Кои са те? ето, кажете ги сега: първо, второ, трето.  

Асен Василев: Първо, второ трето. Ами аз казах 7 мерки, които вече предприемаме.  
Водещ: Дайте ги.  
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Асен Василев: Първото, което е, ВЕИ, тя е временна мярка, които не спазват закона, да бъдат 

ограничени. Тази мярка, в момента върви прилагането й, оказа се, че няма регламент, приет от 
ДКЕВР, и той трябва да бъде приет, за да може това да се случи законно...  
Водеща: Сега спешно и аварийно.  

Асен Василев: Но това, което предприе ЕСО, колегите от ЕСО, тъй като...  
Водещ: Да кажем на зрителите, това е Енергийният системен оператор.  
Асен Василев: Енергийният системен оператор, който всъщност представете си го като 

контролната зала, която управлява цялата енергетика. Те включват и изключват всички 
мощности и трябва да имат ясна видимост какво работи и какво не работи, особено при такива 
големи натоварвания. Колегите от ЕСО това, което предприеха, предприеха едно временно 48-

часово ограничаване, което няма нищо общо с тези 40%, които са неизрядни. Просто в 
определени области на страната, където има дисбаланс огромен, бяха временно спрени ВЕИ.  
Водещ: Сега, това е за ЧЕЗ говорим, от тази страна към...  

Асен Василев: Ами честно да ви кажа, погледна къде, да, в Източна България се оказа 
всъщност, че повечето са спрени ВЕИ. Но в дългосрочен план трябва да се помисли по какъв 
начин ние можем да балансираме ВЕИ. Защото за размера на потреблението, което ние 

имаме, те са изключително голям процент и вкарват изключително голяма амплитуда в 
системата. Т.е. когато има слънце, ние имаме една много голяма мощност, която идва...  
Водещ: Скъпа и то.  

Асен Василев: Това, че е с къпа е проблем, това, че е голяма е още по-голям проблем.  
Водеща: Май, е по-големият проблем.  
Асен Василев: Ако говорим за сигурност на системата, това, че мощността е скъпа, няма 

отношение. Ако говорим за това, че е голяма, ако говорим за цената на тока, това, че е скъпа 
има голямо отношение и това също трябва да бъде разрешено. Но това е един по-дългосрочен 
проблем, който се надявам през либерализационния пакет и с обсъжданията, които започваме 

утре на обществения съвет, да погледнем от всички страни как това най-добре да бъде 
балансирано и най-добре да бъде решено по траен начин, който е стабилен. Т.е. догодина да 
нямаме пак същите проблеми в системата.  

Водеща: Има един важен въпрос, ще продължите с мерките по пътя, както се казва на нашия 
разговор, но има нещо, което мен много ме смущава. Защо толкова драстично е намалял 
износът на ток от България?  

Асен Василев: Причините са две основни. Първата причина е, че не само в България има 
криза, има криза навсякъде около нашите съседи. Това е едната. Другата е, че те също имат 
дъждове и също имат доста язовири, имат доста мощности, които в момента имат и намаляло 

потребление сезонно. Това е сезонната причина за намаляването на износа. А по-голямата 
причина за намаляването на износа според мен е, че има наложена структурна промяна в 
цнообразуването на тока, т.е. наложени таксите върху пренос, а не върху консумация. Това е 

направено с идеята, че българските граждани, както и изнасяния ток, трябва да плащат едни и 
същи такси. Което е честно, ако го погледнем от тази му страна. Но то има икономически ефект, 
че нашият ток става непродаваем навън. Т.е. не от износ получаваме нула такси. И ние говорим 

с ДКЕВР, както говорим и с БЕХ да намерим начин законово да се промени тази разпоредба, 
която е от юли месец миналата година, така че да може да се отпуши износът на ток.  
Водещ: Възможно ли е това да стане сега, или трябва да чакаме парламента?  

Асен Василев: Имаме екип юристи, които вече работят седми ден и се опитват да намерят... 
Тъй като нямаме закон, нямаме право на промени в закона, да намерят начини как това нещо 
може да се случи.  

Водеща: Имам и още един важен въпрос. Вчера прокуратурата повдигна пет, как беше 
обвинения, въобще производства...  
Водещ: Наказателни производства.  

Водеща: Наказателни производства срещу личности, хора, екипи от енергийната система. 
Хванахте ли се за главата като видяхте за какво става дума или вие бяхте подготвени?  
Асен Василев: Ами аз като казах, че системата е много болна, част от тези неща ги бях видял. 

Радвам се, че и прокуратурата ги е установила и е отговорила на гражданските искания 
всъщност да започнат тези проверки. Надявам се, че проверките няма да спрат дотук, че те ще 
продължат за всички други играчи в системата, които все още не са проверявани. Да, ние 

започнахме с АДФИ, каним прокуратурата да се включи също в тези проверки, в случай че има 
установени нарушения, бързо и своевременно да може да вземе мерки.  Но истината е, че има 
натрупани проблеми в системата от много дълго време и тези проблеми, част от тях може би са 

били просто бързи решения, които не са били напълно премислени, част от тях може би са 
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били решения, взети под натиск или по някакъв друг начин. И резултатът го виждаме, хората са 

на улицата.  
Водеща: Ще сменяте ли ръководители на НЕК, на БЕХ, на държавния регулатор?  
Водещ: Най-вече хора, които са засегнати от тези наказателни производства, които ще бъдат 

привлечени като обвиняеми или близки до тях, ще ги отстранявате ли от длъжност?  
Асен Василев: По препоръка на прокуратурата, когато тези препоръки дойдат, ние, разбира се, 
трябва да предприемем съответните действия...  

Водеща: Ама вие нямате ли нещо в главата си, свой план, извън прокурорския?  
Асен Василев: Имам в главата си свой план. Той трябва да бъде съгласуван и трябва да се 
види всъщност основната причина един човек да бъде сменен е, че той не може да се справя 

със служебните си задължения или не се справя добре и има човек, който може по-добре да се 
справя.  
Водеща: И да не участва в далавери, според мен това също е основание?  

Асен Василев: За участието в далавери трябва да ни каже прокуратурата. Няма как аз да кажа 
този участва в далавери, този не участва. Т.е. за тези вече две седмици и малко, в които 
работим, може би още една седмица да видим хората кой как се справя, защото няма как един 

човек да прецени справя ли се или не се справя от първия ден.  
Водеща: А фалирала ли е НЕК?  
Асен Василев: Не.  

Водеща: Е как?  
Асен Василев: Ако беше фалирала, щеше да бъде вече в съда?  
Водещ: А ще фалира ли на 12 май?  

Асен Василев: Не, също.  
Водещ: На 12 май нали знаете какъв падеж има?  
Асен Василев: Да.  

Водещ: Колко са парите, кажете на зрителите колко са парите..?  
Асен Василев: Става въпрос за рефинансиране на заем от 195 млн.евро. Тече процедура в 
БЕХ за вземането на облигации или на заем. Имаме двама кандидати за заема, четирима или 

петима кандидати за облигацията. Така че се надявам, че ще успеем...  
Водещ: Добри ли са условията?  
Асен Василев: Не ги знаем още, не са отворени офертите.  

Водещ: Т.е. този въпрос е решен, да кажем, взимаме нов заем, плащаме стария заем и вървим 
напред?  
Асен Василев: Аз не съм сигурен, че е решен, докато не видим офертите. Въпросът ще бъде 

решен, когато видим офертите.  
Водещ: С миньорите? Един друг проблем, който също е от днес – миньорите. Миньорите от 
"Марица-Изток". Също там има може би един протест, който всеки момент може би ще избухне 

на базата на това, че не се потребяват въглища.  
Асен Василев: Да, защото има ниско потребление, съответно централите не могат да работят 
на пълен капаците. Както казах, цялата система в момента е на нокти. Мините и съответно 

централите, които са потребители на въглищата, работят на минимални капацитети. 
Ограничихме аеца, намалихме веитата. Просто от всички възможни участници по веригата се 
намалява подаването на електричество, за да може то всъщност да се изравни с търсенето в 

страната.  
Водещ: Кой прави селекцията?  
Асен Василев: ЕСО по технически параметри.  

Водеща: Какво щеше да се случи, ако в този момент ние имахме построена нова ядрена 
централа, каквато е Белене? Според някои специалисти тя трябваше вече да е почти 
заработила. Какво щяхме да прави, ако АЕЦ "Белене" беше в момента в наличност?  

Асен Василев: В момента ограничаваме наличната ядрена централа. Мисля, че сами може да 
си направите изводи, ако имахме още една.  
Водеща: Понеже вие сте министър и на икономиката, какви са прогнозите обаче, кога това 

потребление ще тръгне да нараства, кога ще има работеща икономика и кога ще имаме нужда 
от втора атомна?  
Асен Василев: Потреблението ще започне да нараства,надявам се, още в следващите няколко 

месеца, както и икономиката да заработи.  
Водеща: На базата на какво, г-н Министър?  
Асен Василев: Ами на базата на това, че според мен българската икономика малко от малко 

започва да се съвзема, от една страна...  
Водеща: Сигурен ли сте в това?  
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Асен Василев: Не, не съм.  

Водещ: Имате ли такива данни? Понеже чух нещо, че се съвзема, имате ли данни?  
Асен Василев: Ами виждаме раздвижване в малкия бизнес, виждаме увеличение на 
кредитирането към малкия бизнес, което е добре. В момента има и една кредитна линия 

„Джерами” 2, която пуснахме съвместно с ЕС, където всъщност малкият бизнес има един 
ресурс от 380 млн.евро.  
Водещ: Как се развива тази линия?  

Асен Василев: Много добре, страшно добре.  
Водещ: Има кандидати...  
Асен Василев: Има страшно много кандидати за кредитите и това ми дава надежда, само да 

кажа на зрителите, че тази линя отпуска кредити на половин лихва. Т.е. от там идва дотацията 
от ЕС, че кредитите се пускат на половин лихва...  
Водеща: Тези неща ги рекламирайте, аз съм за...  

Асен Василев: И те са специално за малки и средни предприятия...  
Водещ: И колко е лихвата, кажете я точно, примерно 3%, 4%?  
Асен Василев: Ами зависи от банката и от нивата на кредитиране и от нивото на риска на 

фирмата...  
Водещ: Не е ли фиксирана?  
Асен Василев: Не, не е фиксирана, малко е плаваща, но аз съм виждал лично кредити на 3 и 

на 4 % по тази линия.  
Водеща: Преди вас беше един икономист, професор Тадаръков тук. Той каза, че една от 
грешките на вашите предшественици и изобщо на предишното управление е, че ние не взехме 

заем, който да накара хората да тръгнат, и този заем да бъде въведен в Банката за развитие, 
българската държавна банка, от там хората да взимат ниски кредити и да задвижат 
икономиката. Защото сега ги е страх да вадят пари от банките, от собствените си пари. Как ви 

звучи тази хипотеза на вас? Предложение на един български професор.  
Асен Василев: Според мен когато се взема заем, трябва много ясно да си дадем сметка той по 
какъв начин ще бъде използван и дали възвращаемостта, която ще получим от заема, ще бъде 

достатъчно висока, т.е. дали той ще бъде достатъчно добре инвестиран в икономиката, за да 
оправдае лихвите, които плащаме. Това, което аз рекламирам като „Джерами” 2, както казахте 
рекламирайте, това са средства, идващи директно от ЕС, които не струват нищо на българската 

държава. Т.е. та, този въпрос с това каква лихва ние ще платим по тези средства, ами то е 
ясно, лихвата е нула.  
Водеща: Но за заем говори ли се по принцип в средите на икономистите, които управлявате в 

момента? И това ще съживи ли икономиката по ваши изчисления като министър на 
икономиката?  
Асен Василев: В момента имаме фиксиран бюджет. Т.е. заем няма как да бъде взет.  

Водеща: Не вие, но щеше ли да е по-добре?  
Асен Василев: Дали щеше да е по-добре да водим една по-малко рестриктивна политика през 
последните няколко години?  

Водеща: И с някакво потребление живичко малко поне?  
Асен Василев: В границите на разумното, т.е. разбирайте бюджетният дефицит да не е 
половин процент, а 1,5%, бих казал да. В границите на неразумното, както примерно гърците 

взеха едни огромни заеми, бих казал, че по-скоро не.  
Водещ: Кога България ще либерализира пазара на ток, на електричество, на електроенергия? 
И кога, въпросът ми е много конкретен, ще бъде закрит ДКЕВР?  

Асен Василев: Двете са несъвместими. Няма как да имаме либерализиран пазар или какъвто 
и да е пазар на електричество бе да имаме регулатор на този пазар, т.е. ДКЕВР не трябва да 
бъде закри,т на него трябва да му бъде помогнато да стане един наистина силен регулатор, с 

много голяма аналитична мощ, който да следи всички участници много надълбоко.  
Водещ: А когато е либерализиран пазара за какво ни е ДКЕВР да определя цени и параметри?  
Асен Василев: Той няма да определя цени, но примерно в момента, ако има монополистично 

държание, или ако има картел, или...  
Водещ: КЗК ще се занимава с картелите.  
Асен Василев: Да, но когато имаме пазар, който е естествен монопол, винаги има регулатор. 

Примерно, ето сега е свободен пазарът на банките, но си имаме регулатор в БНБ, който следи 
всички банки и той е много силен, много добър регулатор и ние затова нямаме банкова криза. 
Но там са инвестирани години, той е започнат от 91-а година да се развива като регулатор и 

виждаме резултатите. Ние минахме през една световна криза без да има какъвто и да е 
проблем в българския банков сектор. Т.е. трябва да се изгради един наистина силен регулатор, 
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с много силни експерти, за да може да нямаме такива проблеми системни да се появяват в 

енергийния сектор.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.04.2013  
Източник: в. 24 часа  

Страница: 8  
Брой думи: 28  
 

 
Резюме: от стандартните отпуска УниКредит Бубанк по програма "Джереми" след ново 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд за 50 млн. евро. Заемите са с до 65% 

обезпечение и по-ниски такси.  
 
Заглавие: Кредити за бизнеса с двойно по-ниски лихви  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: от стандартните отпуска УниКредит Бубанк по програма "Джереми" след ново 

споразумение с Европейския инвестиционен фонд за 50 млн. евро. Заемите са с до 65% 
обезпечение и по-ниски такси.  
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Дата: 05.04.2013  

Източник: в. Политика  
Страница: 23  
Брой думи: 187  

 
 
Резюме: Тръгва нова програма - JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 

представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  

 
Заглавие: 380 млн. евро очакват малкия бизнес в банките  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Тръгва нова програма - JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 

министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 

"половин лихва". "Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал", уточни още Василев.  
Василев коментира и темата за либерализацията на енергийния пазар. Според  него при 

балансиран пазар в първоначалните етапи на отваряне се стига до повишаване на цената на 
тока, а след това - до намаляване.  
"Нашият пазар обаче не е балансиран, нашият пазар има свръхмощности за производство", 

обясни министърът и допълни, че при това положение много зависи до това как ще бъде 
извършен процесът на либерализация на пазара. Василев обясни, че в момента се ползват 
скъпите мощности, чиято цена на производството е над клиринговата цена за пазара, но 

изкупуването на тяхната енергия е записано в дългосрочни договори.  
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Дата: 05.04.2013  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 58  

 
 
Резюме: лихви предлага УниКредит Булбанк. Това е възможно благодарение на инициативата 

Jeremie след подписано споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. 
евро. Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните новите кредити по Jeremie са 
с облекчени изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията е до 65% от сумата на 

кредита. Максималното финансиране е 2 млн. евро.  
 
Заглавие: Кредити с наполовина по-ниски  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: лихви предлага УниКредит Булбанк. Това е възможно благодарение на инициативата 

Jeremie след подписано споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. 
евро. Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните новите кредити по Jeremie са 
с облекчени изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията е до 65% от сумата  на 

кредита. Максималното финансиране е 2 млн. евро.  
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Дата: 05.04.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 445  

 
 
Резюме: Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с 

наполовина по-ниски лихви от стандартните. През този месец ще бъде направен финансов и 
правен анализ и на още една банка, която евентуално ще сключи договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява инициативата JEREMIE. Портфейлът по схемата 

се увеличава на 380 млн. евро. Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината, са 
с лихви под 4%, казаха от ЕИФ. Техните очаквания са средната лихва по кредитите от тази 
схема да е под 5%. Нивата на лихвите, на които се отпускат заеми за микро-малки и средни 

предприятия по схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй като целта е да не се 
лишат от достъп до ресурс най-рисковите клиенти за банките - стартиращи фирми, 
микропредприятия, такива без обезпечения.  

 
Заглавие: Още една банка ще отпуска бизнес заеми с наполовина по-ниски лихви  
Подзаглавие: Уникредит Булбанк се присъедини към втората програма на JEREMIE  

Автор: Валентина ИЛИЕВА  
Текст: Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с 
наполовина по-ниски лихви от стандартните. През този месец ще бъде направен финансов и 

правен анализ и на още една банка, която евентуално ще сключи договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява инициативата JEREMIE. Портфейлът по схемата 
се увеличава на 380 млн. евро. Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината, са 

с лихви под 4%, казаха от ЕИФ. Техните очаквания са средната лихва по кредитите от тази 
схема да е под 5%. Нивата на лихвите, на които се отпускат заеми за микро-малки и средни 
предприятия по схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй като целта е да не се 

лишат от достъп до ресурс най-рисковите клиенти за банките - стартиращи фирми, 
микропредприятия, такива без обезпечения.  
От средата на април Уникредит Булбанк ще започне реално да отпуска кредитите с 50% по-

ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, съобщиха от банката. Така 
банките по тази схема на инициативата стават пет, след като в края на миналата година бях а 
подписани договори с Прокредитбанк, Societe Generale Експресбанк, Първа инвестиционна 

банка и Алианц банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, като има 
ангажимента за удвояването му. Уникредит Булбанк е предвидила портфейл от общо 50 млн. 
евро - 25 млн. евро по споразумение с фонда и още толкова собствени средства. Освен 

наполовина по-ниската лихва, което е изискване на ЕИФ, кредитите от тази програма на 
JEREMIE са и с облекчени изисквания за обезпечения и преференциални такси и комисиони. 
Уникредит Булбанк ще отпуска заемите при размер на обезпеченията, не по-голям от 65% от 

размера на кредита. От банката обясниха, че не биха могли да посочат конкретни граници на 
лихвените нива, при които ще отпускат тези заеми, тъй като формирането на крайната лихва 
зависи от много фактори по проекта и профила на клиента. Средствата по заемите са както за 

инвестиционни, така и за оборотни цели.  
Първоначално предвидените средства по схемата на JEREMIE за кредитите с наполовина по-
ниска лихва бяха 260 млн. евро. Сега средствата се увеличават на 380 млн. евро. Те се 

отпускат на съответните банки на траншове при определени условия. За да получи следващия 
транш, всяка банка трябва да е изпълнила предходния на 80%. За времето на престой на 
парите от съответния транш в банката до усвояването им от кредитополучателите банката 

плаща лихви върху тях на ЕИФ. Така се елиминира възможността тези средства да се 
използват например за ликвидна подкрепа. ЕИФ проведе конкурс за избор на банките през 
есента на миналата година, като освен избраните тогава има и резервна листа. Кредитните 

институции в тази листа са уведомени, че на следващ етап може да бъдат поканени за 
присъединяване към схемата.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 04.04.2013  
Източник: в. 100 вести, Габрово  

Страница: 6  
Брой думи: 431  
 

 
Резюме: Габровската областна болница продължава да пише проекти и да кандидатства за 
външно финансиране по европейски програми. Според директора на здравното заведение д -р 

Нели Савчева то е абсолютен първенец сред областните болници по броя на спечелените 
проекти. Напредва реализацията на проекта по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
за изработването на информационна система на болницата. Вече са купени предвидените 65 

нови компютри и тяхната окомплектовка, принтери,  копирни машини и други. Продължава и 
работата по проекта за безопасни условия на труд. Вече е готов анализът на условията на труд 
и документацията по обществената поръчка за купуване на работно облекло и обувки чака 

одобрение. Болницата спечели и още един проект, по който се заплаща транспортът на 
пътуващите от други населени места извън община Габрово, които в момента са 44 човека. От 
1 април са сключени договорите, а по проекта има и надграждащо обучение на включените 

хора. Същевременно по друг проект заедно с КНСБ в болницата обучават около 40 
болногледачи. След това те ще стажуват в отделенията. Това според д -р Савчева ще повиши 
значително качеството на обслужване на пациентите - възрастните и в тежко състояние. 

Болницата има подаден и проект по програма "Леонардо да Винчи", в който е партньор с 
европейски болници. По този проект ще има размяна на обучаващи се. Тези дни д -р Савчева 
обмисля ново предложение по оперативна програма "Конкурентоспособност" за създаването на 

клъстери и е в преговори с две неправителствени организации, в които болницата участва - 
Сдружението на многопрофилните болници и Регионалният съюз на болниците "Стара 
планина". Разбира се, трябва да прибавим и най-големия проект от създаването на болницата - 

за 5 500 хиляди лева, и закупуването на най-модерна съвременна техника за диагностика на 
онкологичните заболявания.  
 

Заглавие: Болница "Д-р Тота Венкова" е абсолютен първенец сред областните болници 
по брой на спечелените проекти  
Подзаглавие:  

Автор: Надежда ТИХОВА  
Текст: Габровската областна болница продължава да пише проекти и да кандидатства за 
външно финансиране по европейски програми. Според директора на здравното заведение д -р 

Нели Савчева то е абсолютен първенец сред областните болници по броя на спечелените 
проекти. Напредва реализацията на проекта по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за изработването на информационна система на болницата. Вече са 

купени предвидените 65 нови компютри и тяхната окомплектовка, принтери, копирни машини и 
други. Продължава и работата по проекта за безопасни условия на труд. Вече е готов анализът 
на условията на труд и документацията по обществената поръчка за купуване на работно 

облекло и обувки чака одобрение. Болницата спечели и още един проект, по който се заплаща 
транспортът на пътуващите от други населени места извън община Габрово, които в момента 
са 44 човека. От 1 април са сключени договорите, а по проекта има и надграждащо обучение на 

включените хора. Същевременно по друг проект заедно с КНСБ в болницата обучават около 40 
болногледачи. След това те ще стажуват в отделенията. Това според д -р Савчева ще повиши 
значително качеството на обслужване на пациентите - възрастните и в тежко състояние. 

Болницата има подаден и проект по програма "Леонардо да Винчи", в който е партньор с 
европейски болници. По този проект ще има размяна на обучаващи се. Тези дни д -р Савчева 
обмисля ново предложение по оперативна програма "Конкурентоспособност" за създаването 

на клъстери и е в преговори с две неправителствени организации, в които болницата участва  - 
Сдружението на многопрофилните болници и Регионалният съюз на болниците "Стара 
планина". Разбира се, трябва да прибавим и най-големия проект от създаването на болницата - 

за 5 500 хиляди лева, и закупуването на най-модерна съвременна техника за диагностика на 
онкологичните заболявания.  
"Разработването на един проект и управлението му със собствени сили след това е един доста 

труден процес - признава д-р Нели Савчева, - но в хода на работата се изгражда опит и 
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капацитет и всеки следващ проект се управлява по-лесно." Д-р Савчева оценява възможността 

чрез проекти да влязат свежи пари в болницата и признава, че работата й като зам. -кмет в 
Общината й е помогнала да мисли и действа в тази посока. Тя се надява, че в новия програмен 
период - след 2014 година, ще има възможности за кандидатстване за мерки за енергийна 

ефективност. След като бяха премахнати терасите и изолирана фасадата на най-големия 
болничен корпус, температурите в стаите се повишили значително през тази зима. Затова д -р 
Савчева ще бъде доволна, ако по проекти успеят да привлекат средства за топлоизолация, за 

изграждане на слънчеви панели, за да има топла вода в по-голямата част от денонощието. 
Това за нея ще бъде следващото предизвикателство в областта на мащабните ремонти в 
болницата.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 04.04.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  

Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/04/04/2035000_unikredit_bulbank_otpuska_krediti_po_jeremie_
s/  

Брой думи: 386  
 
 

Резюме: Програмата на Европейския инвестиционен фонд дава възможност за финансиране 
на бизнеса при намалени изисквания за обезпечение и преференциални нива на таксите и 
комисионните.  

УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това стана 
възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.  

 
Заглавие: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Програмата на Европейския инвестиционен фонд дава възможност за финансиране на 
бизнеса при намалени изисквания за обезпечение и преференциални нива на таксите и 

комисионните.  
УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това стана 
възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 

споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.  
Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, новите кредити 
по Jeremie са с облекчения изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията не е по-

голям от 65% от размера на кредита. Фирмите могат да се възползват и от преференциални 
такси и комисионни.  
"УниКредит Булбанк вече е изчерпила средствата от първия транш, като над 84% от 

финансирането вече е усвоено от фирмите, а за останалите има договорени сделки", каза 
Даниел Енчев, мениджър "Европейски фондове" в УниКредит Булбанк . Той обясни още, че 
крайният срок за усвояване на първия транш по програма Jeremie е февруари 2014 г., което 

потвърждава сериозния интерес към инициативата от страна на фирмите.  
УниКредит Булбанк отчита до момента най-голяма активност към инициативата на Европейския 
инвестиционен фонд от страна на промишлените предприятия в сектори "Производство на 

метални изделия", "Производство на мебели", както и от фирмите, опериращи в сферата на 
търговията.  
Кредитите по инициатива Jeremie могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни 

средства за малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. 
евро, а срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният 
период се договоря с всеки конкретен клиент.  

"В условията на трудна икономическа ситуация програма Jeremie дава възможност на малкия и 
средния бизнес да се развива, да въвежда иновации и да повишава конкурентноспособността 
си", коментира още Даниел Енчев.  

Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 
няколко условия. Сред тях са да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.  
От предвидените средства по програмата обаче няма да могат да се възползват фирми от 

следните сектори – производство и преработка на селскостопанска продукция, рибарство и 
аквакултура, закупуване на недвижим имот с цел препродажба или отдаване под наем, 
закупуване на превозни средства от транспортни предприятия, жилищно строителство, 

въгледобив, производство и търговия с дестилиран алкохол и/или тютюн, производство и 
търговия с оръжие и боеприпаси и хазарт. Освен това програмата не може да се използва с цел 
рефинансиране или реструктуриране на съществуващи кредити.  

 

http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/04/04/2035000_unikredit_bulbank_otpuska_krediti_po_jeremie_s/
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/04/04/2035000_unikredit_bulbank_otpuska_krediti_po_jeremie_s/
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13539003  
Брой думи: 74  

 
 
Резюме: Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ и BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика“ и процедурите в 
процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП “Конкурентоспособност“ организира 

информационни дни за представяне на новите условия.  
 
Заглавие: Представят възможностите за кандидатстване по “Енергийна ефективност“  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ и BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика“ и процедурите в 
процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП “Конкурентоспособност“ организира 

информационни дни за представяне на новите условия. Ще бъде представен и редът за 
определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 
бенефициенти предвид приетото постановление на Министерски съвет №69/2013 г.  

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13539003
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13540793  
Брой думи: 364 

 
 
Резюме: Максималният размер на финансирането е 2 млн. евро, а срокът за издължаване до 

10 години  
УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви.  
 

Заглавие: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с 50% по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това стана 
възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.  

Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, новите кредити 
по Jeremie са с облекчения изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията не е по-
голям от 65% от размера на кредита. Фирмите могат да се възползват и от преференциални 

такси и комисионни. 
„УниКредит Булбанк вече е изчерпила средствата от първия транш, като над 84% от 
финансирането вече е усвоено от фирмите, а за останалите има договорени сделки", каза 

Даниел Енчев, мениджър „Европейски фондове" в УниКредит Булбанк. Той обясни още, че 
крайният срок за усвояване на първия транш по програма Jeremie е февруари 2014 г., което 
потвърждава сериозния интерес към инициативата от страна на фирмите.  

УниКредит Булбанк отчита до момента най-голяма активност към инициативата на Европейския 
инвестиционен фонд от страна на промишлените предприятия в сектори „Производство на 
метални изделия", „Производство на мебели", както и от фирмите, опериращи в сферата на 

търговията. 
Кредитите по инициатива Jeremie могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни 
средства за малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. 

евро, а срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният 
период се договоря с всеки конкретен клиент. 
„В условията на трудна икономическа ситуация програма Jeremie дава възможност на малкия и 

средния бизнес да се развива, да въвежда иновации и да повишава конкурентноспособността 
си", коментира още Даниел Енчев. 
Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 

няколко условия. Сред тях са да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.  
От предвидените средства по програмата обаче няма да могат да се възползват фирми от 
следните сектори - производство и преработка на селскостопанска продукция, рибарство и 

аквакултура, закупуване на недвижим имот с цел препродажба или отдаване под наем, 
закупуване на превозни средства от транспортни предприятия, жилищно строителство, 
въгледобив, производство и търговия с дестилиран алкохол и/или тютюн, производство и 

търговия с оръжие и боеприпаси и хазарт. Освен това програмата не може да се използва с цел 
рефинансиране или реструктуриране на съществуващи кредити.   
 

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13540793
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13543382  
Брой думи: 49  

 
 
Резюме: Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) проведе 

информационен ден в Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление 
на Министерски съвет №69/2013 г.  
 

Заглавие: ГДЕФК проведе информационен ден в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) проведе 
информационен ден в Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление 
на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на 

изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ 
по програмата.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13543382
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1485683839  
Брой думи: 365  

 
 
Резюме: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това 

стана възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.  
 

Заглавие: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с 50% по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това стана 
възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро.  

Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, новите кредити 
по Jeremie са с облекчения изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията не е по-
голям от 65% от размера на кредита. Фирмите могат да се възползват и от преференциални 

такси и комисионни.  
„УниКредит Булбанк вече е изчерпила средствата от първия транш, като над 84% от 
финансирането вече е усвоено от фирмите, а за останалите има договорени сделки", каза 

Даниел Енчев, мениджър „Европейски фондове" в УниКредит Булбанк. Той обясни още, че 
крайният срок за усвояване на първия транш по програма Jeremie е февруари 2014 г., което 
потвърждава сериозния интерес към инициативата от страна на фирмите.  

УниКредит Булбанк отчита до момента най-голяма активност към инициативата на Европейския 
инвестиционен фонд от страна на промишлените предприятия в сектори „Производство на 
метални изделия", „Производство на мебели", както и от фирмите, опериращи в сферата на 

търговията.  
Кредитите по инициатива Jeremie могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни 
средства за малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. 

евро, а срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният 
период се договоря с всеки конкретен клиент.  
„В условията на трудна икономическа ситуация програма Jeremie дава възможност на малкия и 

средния бизнес да се развива, да въвежда иновации и да повишава конкурентноспособността 
си", коментира още Даниел Енчев.  
Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 

няколко условия. Сред тях са да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.  
От предвидените средства по програмата обаче няма да могат да се възползват фирми от 
следните сектори - производство и преработка на селскостопанска продукция, рибарство и 

аквакултура, закупуване на недвижим имот с цел препродажба или отдаване под наем, 
закупуване на превозни средства от транспортни предприятия, жилищно строителство, 
въгледобив, производство и търговия с дестилиран алкохол и/или тютюн, производство и 

търговия с оръжие и боеприпаси и хазарт. Освен това програмата не може да се използва с цел 
рефинансиране или реструктуриране на съществуващи кредити.   
 

http://money.ibox.bg/news/id_1485683839
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/04/04/2035296_oshte_edna_banka_shte_otpuska_biznes_z

aemi_s/  
Брой думи: 556  
 

 
Резюме: Уникредит Булбанк се присъедини към втората програма на JEREMIE  
Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината по тази схема, са с лихви под 4%. 

Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с наполовина 
по-ниски лихви от стандартните. През този месец ще бъде направен финансов и правен анализ 
и на още една банка, която евентуално ще сключи договор с Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ), който управлява инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: Още една банка ще отпуска бизнес заеми с наполовина по-ниски лихви  

Подзаглавие:  
Автор: Валентина Илиева  
Текст: Уникредит Булбанк се присъедини към втората програма на JEREMIE  

Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината по тази схема, са с лихви под 4%. 
Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с наполовина 
по-ниски лихви от стандартните. През този месец ще бъде направен финансов и правен анализ 

и на още една банка, която евентуално ще сключи договор с Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ), който управлява инициативата JEREMIE.  
Портфейлът по схемата се увеличава на 380 млн. евро. Първите заеми, които са отпуснати от 

началото на годината, са с лихви под 4%, казаха от ЕИФ. Техните очаквания са средната лихва 
по кредитите от тази схема да е под 5%. Нивата на лихвите, на които се отпускат заеми за 
микро-, малки и средни предприятия по схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй 

като целта е да не се лишат от достъп до ресурс най-рисковите клиенти за банките - 
стартиращи фирми, микропредприятия, такива без обезпечения.  
Още 50 млн. евро  

От средата на април Уникредит Булбанк ще започне реално да отпуска кредитите с 50% по-
ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, съобщиха от банката. Така 
банките по тази схема на инициативата стават пет, след като в края на миналата година бяха 

подписани договори с Прокредитбанк, Societe Generale Експресбанк, Първа инвестиционна 
банка и Алианц банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, като има 
ангажимента за удвояването му.  

Уникредит Булбанк е предвидила портфейл от общо 50 млн. евро - 25 млн. евро по 
споразумение с фонда и още толкова собствени средства. Освен наполовина по-ниската лихва, 
което е изискване на ЕИФ, кредитите от тази прогарама на JEREMIE са и с облекчени 

изисквания за обезпечения и преференциални такси и комисионни. Уникредит Булбанк ще 
отпуска заемите при размер на обезпеченията, не по-голям от 65% от размера на кредита.  
От банката обясниха, че не биха могли да посочат конкретни граници на лихвените нива, при 

които ще отпускат тези заеми, тъй като формирането на крайната лихва зависи от много 
фактори по проекта и профила на клиента. Средствата по заемите са както за инвестиционни, 
така и за оборотни цели.  

Уникредит Булбанк е една от банките (другите са Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит 
банк), които имат споразумение и по първата прогмрама на JEREMIE - гаранционната схема за 
проекти с по-висок риск. От банката посочват, че вече е изчерпала средствата от първата 

схема на инициативата, като над 84% от финансирането вече е усвоено от фирмите, а за 
останалите има договорени сделки.  
Пари има, действайте  

Първоначално предвидените средства по схемата на JEREMIE за кредитите с наполовина по-
ниска лихва бяха 260 млн. евро - 130 млн. евро по инициативата и още 130 млн. евро от 
банките (четири към момента на стартиране). Сега средствата се увеличават на 380 млн. евро. 

Те се отпускат на съответните банки на траншове при определени условия.  
За да получи следващия транш, всяка банка трябва да е изпълнила предходния на 80%. За 
времето на престой на парите от съответния транш в банката до усвояването им от 

кредитополучателите банката плаща лихви върху тях на ЕИФ. Така се елиминира 
възможността тези средства да се използват например за ликвидна подкрепа.  

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/04/04/2035296_oshte_edna_banka_shte_otpuska_biznes_zaemi_s/
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/04/04/2035296_oshte_edna_banka_shte_otpuska_biznes_zaemi_s/
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ЕИФ проведе конкурс за избор на банките през есента на миналата година, като освен 

избраните тогава има и резервна листа. Кредитните институции в тази листа са уведомени, че 
на следващ етап може да бъдат поканени за присъединяване към схемата.  
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-112986.html  
Брой думи: 303  

 
 
Резюме: В периода 9 – 18 април 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират въвеждащи обучения 
в градовете Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Перник и София.  
 

Заглавие: ИАНМСП и БенчМарк организират въвеждащи обучения на тема „Как да сме 
успешни при износа на своите продукти?”  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В периода 9 – 18 април 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират въвеждащи обучения 

в градовете Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Перник и София.  
Въвеждащите обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” са 
насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да 

придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена 
външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на 
българските МСП ще получат подробна информация за управление на човешки ресурси, 

производствен капацитет и финансова стабилност, конкурентоспособност на продуктите и 
маркетингова политика на фирмата, определяне на подходящ  пазар за износ на продукта и 
техники за ефективно опериране на международните пазари.  

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:  
Град  
Дата и време на провеждане  

Място на провеждане  
Видин  
9.04.2013 г.  

(вторник)  
10.00 ч  
хотел „Нептун”  

конферентна зала  
Монтана  
10.04.2013 г.  

(сряда)  
10.00 ч.  
хотел „Монтана”  

конферентна зала  
Враца  
11.04.2013 г.  

(четвъртък)  
10.00 ч.  
хотел „ Хемус”  

конферентна зала  
Кюстендил  
16.04.2013 г.  

(вторник)  
10.00 ч.  
хотел „Стримон”  

конферентна зала „Пауталия”  
Перник  
17.04.2013 г.  

(сряда)  
10.00 ч.  
хотел „Елит”  

конферентна зала  
София  

http://news.myvidin.com/about-112986.html
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18.04.2013 г.  

(четвъртък)  
10.00 ч.  
хотел „Феста”  

конферентна зала „Панорама”  
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 обученията следва да попълнят регистрационната форма, 

публикувана на горепосочената интернет страница.  
Въвеждащите обучения 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.  
За допълнителна информация:  

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”  
тел: (02) 962 53 96  
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-113004.html  
Брой думи: 205  

 
 
Резюме: 1017 посещения в Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) със 

запитвания за възможностите на Оперативните програми и конкретни процедури по тях са 
регистрирани към 04.04.2013 г. За сравнение в началото на месец февруари 2013 г. броят на 
посещенията е 778, а към 30.07.2011 г. – 200.  

 
Заглавие: 1000 посетители в ОИЦ-Видин  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: 1017 посещения в Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) със запитвания 
за възможностите на Оперативните програми и конкретни процедури по тях са регистрирани 

към 04.04.2013 г. За сравнение в началото на месец февруари 2013 г. броят на посещенията е 
778, а към 30.07.2011 г. – 200.  
Бенефициентите са проявили най-голям интерес към актуалните процедури по Оперативни 

програми „Развитие на човешките ресурси“, „Регионално развитие“ и „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. В последния месец се наблюдава и 
повишен интерес към инициативата Jeremie.  

Активно се популяризира и Оперативна програма „Административен капацитет“, за която най-
много запитвания има от общинските администрации. Новият програмен период (2014-2020 г.) 
също е обект на интерес от бенефициентите, като местните власти и бизнеса задават въпроси 

за бъдещите Оперативни програми „Добро управление“ и „Иновации и предприемачество“.  
За 17 месеца работа (ОИЦ-Видин започна да функционира на 01.11.2011 г.) екипът на центъра 
популяризира Оперативните програми сред всички групи бенефициенти – общини, регионални 

структури на държавната власт, бизнес, неправителствен сектор, граждани, млади хора. 
Центърът не само осигурява навременна и експертна информация на бенефициентите, но  и 
отчита и информира за потребностите на местната общност и региона, за да има по-голяма 

проектна активност и повишаване на договорените средства в годините на следващата 
финансова рамка (2014-2020г.).  
 

http://news.myvidin.com/about-113004.html
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/425206.html  
Брой думи: 179  

 
 
Резюме: Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България" и BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в 
процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" организира 

информационни дни за представяне на новите условия.  
 
Заглавие: Представят възможностите за кандидатстване по "Енергийна ефективност"  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България" и BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в 
процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" организира 

информационни дни за представяне на новите условия.  
Ще бъде представен и редът за определяне на изпълнител от страна на кандидати за 
безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото постановление на 

Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007 г., и което влиза в  сила от 1 
април 2013 г.  
Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март 2013 г.), Пловдив (днес, 4 

април 2013 г., от 10,00 ч. в "Новотел Пловдив") и Варна (5 април 2013 г. от 10,00 часа в хотел 
"Голдън Тюлип").  
Новият подход за избор на подизпълнители оптимизира и намалява административната тежест 

върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите. Целта е бизнеса да 
бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за 
избор на изпълнители с провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична 

покана.  
 

http://news.plovdiv24.bg/425206.html
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/425367.html  
Брой думи: 142  

 
 
Резюме: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГДЕФК) проведе 

информационен ден в Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление 
на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на 
изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ 

по програмата.  
 
Заглавие: ГДЕФК проведе информационен ден в Пловдив  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГДЕФК) проведе 

информационен ден в Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление 
на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на 
изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ 

по програмата. В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ГДЕФК ще представи 
изискванията на постановлението и във Варна.  

С Постановление №69/2013 г. на Министерски съвет се въвежда нов, облекчен ред за избор на 
изпълнители на доставки, услуги и строителство, като в същото време се намалява 
административната тежест. Целта на ПМС №69 е да подпомогне по-бързото и ефективно 

разходване на средствата, предоставяни по Оперативните програми.  
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и 
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП "Конкурентоспособност": 

www.opcompetitiveness.bg.  
 

http://news.plovdiv24.bg/425367.html
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/новини/57065/Във-Варна-представиха-новите-Оперативни-
програми-2014-2020г  

Брой думи: 266  
 
 

Резюме: На конференция във Варна, организирана от Областния информационен център-
Варна, бяха представени Оперативните програми за периода 2014 – 2020г. Експерти от 
съответните министерства запознаха около 100 представителя от 24-те общини, включени в 

Североизточния район за планиране, областите Варна, Шумен, Търговище и Добрич, с новите 
програми, изисквания, правила и процедури.  
 

Заглавие: Във Варна представиха новите Оперативни програми 2014-2020г.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: На конференция във Варна, организирана от Областния информационен център-Варна, 
бяха представени Оперативните програми за периода 2014 – 2020г. Експерти от съответните 
министерства запознаха около 100 представителя от 24-те общини, включени в 

Североизточния район за планиране, областите Варна, Шумен, Търговище и Добрич, с новите 
програми, изисквания, правила и процедури.  
Общият размер на договорените средства за периода 2014-2020г. е 15,48 млрд. евро. Най-

голям дял в този ресурс заемат средствата за директни плащания – 5,7 млрд. евро, както и 
допълнителни 2,18 млрд. евро за развитие на селските райони с новата Програма за развитие 
на селските райони. За изпълнение на кохезионната политика, страната ни ще разполага със 

7,27 млрд. евро.  
България е извела следните тематични цели за периода:  
1. Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации  

2. Информационни и комуникационни технологии  
3. Повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия  
4. Преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори  

5. Адаптация към изменението на климата  
6. Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност  
7. Устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички 

ключови мрежови инфраструктури  
8. Насърчаване на заетостта и подкрепа на мобилността на работната сила  
9. Социално приобщаване и борба с бедността  

10. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот  
11. Институционален капацитет и ефективна публична администрация  
Така формулираните цели, които си поставя България, са залегнали за изпълнение чрез 

следните оперативни програми:  
ОП ”Транспорт и транспортна инфраструктура”  
ОП “Околна среда”  

ОП “Региони в растеж”  
ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”  
ОП “Предприемачество и конкурентноспособност”  

ОП “Развитие на човешките ресурси”  
ОП “Добро управление”  
Програма за развитие на селските райони  

ОП за морско дело и аквакултури  
 

http://www.vlastta.com/новини/57065/Във-Варна-представиха-новите-Оперативни-програми-2014-2020г
http://www.vlastta.com/новини/57065/Във-Варна-представиха-новите-Оперативни-програми-2014-2020г
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/мс-прие-отчети-на-експерти-към-еиб-и-сб-news43689.html  
Брой думи: 705  

 
 
Резюме: Правителството прие отчети за изпълнението на плановете за действие, включващи 

мерки и интервенции на експертите от Европейската инвестиционна банка и от Световната 
банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Кохезионния и структурните 
фондове на Европейския съюз в България.  

 
Заглавие: МС прие отчети на експерти към ЕИБ и СБ  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Правителството прие отчети за изпълнението на плановете за действие, включващи 
мерки и интервенции на експертите от Европейската инвестиционна банка и от Световната 

банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Кохезионния и структурните 
фондове на Европейския съюз в България.  
В рамките на 2012 г. ЕИБ трябваше да предостави експертиза в процеса на подготовка на 

тарифна политика в железопътния сектор, разработването на схеми за публично-частно 
партньорство в транспортния сектор и мерки за изграждане на капацитет за част от 
бенефициентите на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Последният проект се отнася до подпомагане 

създаването и развитието на НК „Стратегически инфраструктурни проекти”. Той предвижда 
избирането на консултант, който да предоставя помощ при подготовката и изпълнението на 
инфраструктурни проекти, спазването на приложимите норми и стандарти, подобряване на 

техническия капацитет и възможности на компанията. До момента НК „СИП” е представила 
формуляр за кандидатстване в Управляващия орган (УО) на ОП „Транспорт”, сключен е договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за наемането на съветник, подписано е 

споразумение за предоставяне на подкрепа при подготовката и изпълнението на 
инвестиционните проекти на компанията и е обявена процедура за избор на съветник, който 
трябва да бъде определен до края на април т. г., съгласно графика на финансовата институция. 

Изпълнението на проекта ще продължи и през тази година.  
Другият проект е за техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и 
използване на ж.п. инфраструктурата в ДП „НКЖИ”. През 2012 г. са дефинирани обхватът, 

графикът и бюджетът на проекта, изготвен е формуляр за кандидатстване, проведени са срещи 
с представители на ЕИБ за обсъждане на Техническото задание, финализиран е проектът на 
споразумение за предоставяне на консултантски услуги между ДП „НКЖИ” и финансовата 

институция, като неговото подписване се очаква до средата на 2013 г.  
По мярката за разработване на схеми за публично-частно партньорство в транспортния сектор 
не са извършвани дейности, тъй като УО на оперативната програма я е оттеглил от плана след 

консултации със заинтересованите ведомства и след извършени допълнителни анализи.  
Мерките в плана за действие на експертите от Световната банка бяха свързани с подпомагане 
на процеса на изготвяне на стратегически документи в секторите „Транспорт” и „Околна среда”, 

както и за подготовката на оперативна програма за развитието на иновациите и подобряване на 
конкурентоспособността на българската икономика за следващия програмен период.  
С изпълнението на първата от трите мерки се подпомага Агенция „Пътна инфраструктура” при 

изготвянето на петгодишен стратегически бизнес план и годишна работна програма, стратегия 
за пътна безопасност и методологии за оптимизиране на процесите на анализ и контрол чрез 
използването на съвременни технологии. По проекта е одобрен формуляр за кандидатстване 

за финансиране, подписано е Споразумение за услуги между АПИ и СБ, договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между АПИ и УО на ОП „Транспорт”, 
проведени са работни срещи между различните ангажирани институции за възлагане на 

изпълнението на дейностите, организация на екипите, първоначален преглед на ключовите 
области на заданието и др. Проектът ще продължи да се изпълнява и през 2013 г.  
Мярката в сектор „Околна среда” е насочена към изготвянето на отраслова стратегия за ВиК, 

преглед на публичните разходи по предоставянето на ВиК услуги, на действащата регулаторна 
рамка и на програма за подобряване на ефикасността в отрасъла, както и на стратегически 
финансов план. Целта е да се подпомогне реформата в сектора и устойчивото управление на 

ВиК инфраструктурата в страната. По проекта експертите на СБ вече са направили 
Встъпителен доклад и преглед на регулацията във ВиК отрасъла в България. В края на 2012 г. 

http://www.economynews.bg/мс-прие-отчети-на-експерти-към-еиб-и-сб-news43689.html
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е сформирана Консултативна работна група с представители на МРРБ, МОСВ, МИЕТ, МЗ, МС, 

Българската асоциация по водите, НСОРБ за съгласуване на представената разработка и  
изпълнението на новата отраслова стратегия за ВиК и на съпътстващите я документи. 
Проектът продължава и през тази година.  

В сектор „Конкурентоспособност” е включена техническа помощ за изготвяне на иновационна 
стратегия, идентифициране на адекватни мерки за насърчаване внедряването на иновации и 
на големи иновационни проекти, които да залегнат в програмирането за периода 2014-2020 г., 

подготовката на план за действие за предоставяне на услуги по внедряване на иновации. 
Представен е и е одобрен Встъпителен доклад по Споразумението със СБ, организирани са 
консултации и дискусии със заинтересованите страни по отношение на иновационната система, 

проведено е изследване на наличния капацитет за НИРД и иновации и на фокус групи, 
представени са предварителните заключения на СБ относно доклада й за Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация. Изпълнението продължава през 2013 г./МС  
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-bulbank-otpuska-krediti-po-jeremie-s-50-po-niski-
lihvi-786728.html  

Брой думи: 364 
 
 

Резюме: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с 50% по-ниски лихви  
Максималният размер на финансирането е 2 млн. евро, а срокът за издължаване до 10 години  
 

Заглавие: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с 50% по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: УниКредит Булбанк отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви. Това стана 
възможно благодарение на стартирането на новия етап по инициативата след подписано 
споразумение с Европейския инвестиционен фонд на стойност 50 млн. евро. 

Освен с 50% по-ниски лихви в сравнение със стандартните лихвени равнища, новите кредити 
по Jeremie са с облекчения изисквания за обезпечения. Размерът на обезпеченията не е по-
голям от 65% от размера на кредита. Фирмите могат да се възползват и от преференциални 

такси и комисионни. 
„УниКредит Булбанк вече е изчерпила средствата от първия транш, като над 84% от 
финансирането вече е усвоено от фирмите, а за останалите има договорени сделки", каза 

Даниел Енчев, мениджър „Европейски фондове" в УниКредит Булбанк. Той обясни още, че 
крайният срок за усвояване на първия транш по програма Jeremie е февруари 2014 г., което 
потвърждава сериозния интерес към инициативата от страна на фирмите.  

УниКредит Булбанк отчита до момента най-голяма активност към инициативата на Европейския 
инвестиционен фонд от страна на промишлените предприятия в сектори „Производство на 
метални изделия", „Производство на мебели", както и от фирмите, опериращи в сферата на 

търговията. 
Кредитите по инициатива Jeremie могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни 
средства за малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. 

евро, а срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният 
период се договоря с всеки конкретен клиент. 
„В условията на трудна икономическа ситуация програма Jeremie дава възможност на малкия и 

средния бизнес да се развива, да въвежда иновации и да повишава конкурентноспособността 
си", коментира още Даниел Енчев. 
Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 

няколко условия. Сред тях са да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.  
От предвидените средства по програмата обаче няма да могат да се възползват фирми от 
следните сектори - производство и преработка на селскостопанска продукция, рибарство и 

аквакултура, закупуване на недвижим имот с цел препродажба или отдаване под наем, 
закупуване на превозни средства от транспортни предприятия, жилищно строителство, 
въгледобив, производство и търговия с дестилиран алкохол и/или тютюн, производство и 

търговия с оръжие и боеприпаси и хазарт. Освен това програмата не може да се използва с цел 
рефинансиране или реструктуриране на съществуващи кредити.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-bulbank-otpuska-krediti-po-jeremie-s-50-po-niski-lihvi-786728.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-bulbank-otpuska-krediti-po-jeremie-s-50-po-niski-lihvi-786728.html
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/eco/322545/#respond  
Брой думи: 64  

 
 
Резюме: Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината по тази схема, са с лихви 

под 4%. Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с 
наполовина по-ниски лихви от стандартните.  
 

Заглавие: Още една банка ще отпуска бизнес заеми с наполовина по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Първите заеми, които са отпуснати от началото на годината по тази схема, са с лихви 
под 4%. Още една банка се присъедини към схемата по JEREMIE за отпускане на кредити с 
наполовина по-ниски лихви от стандартните. През този месец ще бъде направен финансов и 

правен анализ и на още една банка, която евентуално ще сключи договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява инициативата JEREMIE.  
 

http://varnapress.net/eco/322545/#respond
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57832  
Брой думи: 718  

 
 
Резюме: Финансовите институции предоставиха експертиза в работата по европрограмите. 

Правителството прие отчети за изпълнението на плановете за действие, включващи мерки и 
интервенции на експертите от Европейската инвестиционна банка и от Световната банка по 
оперативните програми, съфинансирани със средства от Кохезионния и структурните фондове 

на Европейския съюз в България съобщиха от пресслужбата на Кабинета.  
 
Заглавие: МС прие отчет за дейността на ЕИБ и Cветовната банка по оперативните 

прграми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Финансовите институции предоставиха експертиза в работата по европрограмите. 
Правителството прие отчети за изпълнението на плановете за действие, включващи мерки и 
интервенции на експертите от Европейската инвестиционна банка и от Световната банка по 

оперативните програми, съфинансирани със средства от Кохезионния и структурните фондове 
на Европейския съюз в България съобщиха от пресслужбата на Кабинета.  
В рамките на 2012 г. ЕИБ трябваше да предостави експертиза в процеса на подготовка на 

тарифна политика в железопътния сектор, разработването на схеми за публично-частно 
партньорство в транспортния сектор и мерки за изграждане на капацитет за част от 
бенефициентите на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Последният проект се отнася до подпомагане 

създаването и развитието на НК „Стратегически инфраструктурни проекти”. Той предвижда 
избирането на консултант, който да предоставя помощ при подготовката и изпълнението на 
инфраструктурни проекти, спазването на приложимите норми и стандарти, подобряване на 

техническия капацитет и възможности на компанията. До момента НК „СИП” е представила 
формуляр за кандидатстване в Управляващия орган (УО) на ОП „Транспорт”, сключен е договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за наемането на съветник, подписано е 

споразумение за предоставяне на подкрепа при подготовката и изпълнението на 
инвестиционните проекти на компанията и е обявена процедура за избор на съветник, който 
трябва да бъде определен до края на април т. г., съгласно графика на финансовата институция. 

Изпълнението на проекта ще продължи и през тази година.  
Другият проект е за техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и 
използване на ж.п. инфраструктурата в ДП „НКЖИ”. През 2012 г. са дефинирани обхватът, 

графикът и бюджетът на проекта, изготвен е формуляр за кандидатстване, проведени са срещи 
с представители на ЕИБ за обсъждане на Техническото задание, финализиран е проектът на 
споразумение за предоставяне на консултантски услуги между ДП „НКЖИ” и финансовата 

институция, като неговото подписване се очаква до средата на 2013 г.  
По мярката за разработване на схеми за публично-частно партньорство в транспортния сектор 
не са извършвани дейности, тъй като УО на оперативната програма я е оттеглил от плана след 

консултации със заинтересованите ведомства и след извършени допълнителни анализи.  
Мерките в плана за действие на експертите от Световната банка бяха свързани с подпомагане 
на процеса на изготвяне на стратегически документи в секторите „Транспорт” и „Околна среда”, 

както и за подготовката на оперативна програма за развитието на иновациите и подобряване на 
конкурентоспособността на българската икономика за следващия програмен период.  
С изпълнението на първата от трите мерки се подпомага Агенция „Пътна инфраструктура” при 

изготвянето на петгодишен стратегически бизнес план и годишна работна програма, стратегия 
за пътна безопасност и методологии за оптимизиране на процесите на анализ и контрол чрез 
използването на съвременни технологии. По проекта е одобрен формуляр за кандидатстване 

за финансиране, подписано е Споразумение за услуги между АПИ и СБ, договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между АПИ и УО на ОП „Транспорт”, 
проведени са работни срещи между различните ангажирани институции за възлагане на 

изпълнението на дейностите, организация на екипите, първоначален преглед на ключовите 
области на заданието и др. Проектът ще продължи да се изпълнява и през 2013 г.  
Мярката в сектор „Околна среда” е насочена към изготвянето на отраслова стратегия за ВиК, 

преглед на публичните разходи по предоставянето на ВиК услуги, на действащата регулаторна 
рамка и на програма за подобряване на ефикасността в отрасъла, както и на стратегически 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57832
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финансов план. Целта е да се подпомогне реформата в сектора и устойчивото управление на 

ВиК инфраструктурата в страната. По проекта експертите на СБ вече са направили 
Встъпителен доклад и преглед на регулацията във ВиК отрасъла в България. В края на 2012 г. 
е сформирана Консултативна работна група с представители на МРРБ, МОСВ, МИЕТ, МЗ, МС, 

Българската асоциация по водите, НСОРБ за съгласуване на представената разработка и 
изпълнението на новата отраслова стратегия за ВиК и на съпътстващите я документи. 
Проектът продължава и през тази година.  

В сектор „Конкурентоспособност” е включена техническа помощ за изготвяне на иновационна 
стратегия, идентифициране на адекватни мерки за насърчаване внедряването на иновации и 
на големи иновационни проекти, които да залегнат в програмирането за периода 2014-2020 г., 

подготовката на план за действие за предоставяне на услуги по внедряване на иновации. 
Представен е и е одобрен Встъпителен доклад по Споразумението със СБ, организирани са 
консултации и дискусии със заинтересованите страни по отношение на иновационната система, 

проведено е изследване на наличния капацитет за НИРД и иновации и на фокус групи, 
представени са предварителните заключения на СБ относно доклада й за Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация. Изпълнението продължава през 2013 г.  
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 61  

 
 
Резюме: 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”. Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: 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”  

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”. www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 

конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 233  

 
 
Резюме: УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАСАЕЩА 

ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАСАЕЩА ИЗБОРА НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  
Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски 

басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към 
момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. за условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 
55/2007г.)  
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Съгласно разпоредбата на § 10  от 

Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г., 
обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В 
този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по 

реда на ПМС № 55/2007г.  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=693  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  

www.opcompetitiveness.bg  
Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за 
определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 

бенефициенти на  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 04.04.2013  

Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/17982/1/1/I-Bulbank-svali-napolovina-lihvata-za-zaemi-po-
jeremie.html  

Брой думи: 229  
 
 

Резюме: Банката изисква до 65% обезпечение. 
УниКредит Булбанк, най-голямата по размер на активите банка на българския пазар, отпуска 
кредити с наполовина по-ниски лихви по инициативата JEREMIE (Joint European Resources for 

Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата институция.  
 
Заглавие: И Булбанк свали наполовина лихвата за заеми по JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката изисква до 65% обезпечение. 

УниКредит Булбанк, най-голямата по размер на активите банка на българския пазар, отпуска 
кредити с наполовина по-ниски лихви по инициативата JEREMIE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата институция.  

Новите по-ниски лихви са факт след стартирането на новия етап по инициативата, който 
започна след подписаното споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) на 
стойност 50 млн. евро. Новите заеми по JEREMIE са и с облекчения изисквания за обезпечения 

- 65% от размера на кредита.  
"Вече изчерпахме средствата от първия транш, като над 84% от финансирането е усвоено от 
фирмите", каза Даниел Енчев, мениджър "Европейски фондове" в УниКредит Булбанк. По 

думите му крайният срок за усвояване на първия транш по JEREMIE е февруари 2014 г. 
Данните на Булбанк сочат, че най-голяма активност към инициативата проявяват 
промишлените предприятия в сектори "Производство на метални изделия", "Производство на 

мебели", както и фирмите, опериращи в сферата на търговията.  
Кредитите по JEREMIE могат да финансират инвестиционни проекти и оборотни средства за 
малките и средни предприятия. Максималният размер на финансирането е 2 млн. евро, а 

срокът за издължаване до 10 години. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният период 
се договоря с всеки конкретен клиент.  
В началото на януари Първа инвестиционна банка АД (Fibank) обяви, че дава кредити по 

JEREMIE с до два пъти по-ниски лихви от пазарните. Още редица финансови институции у нас 
са партньори на инициативата.   
 

http://economic.bg/news/17982/1/1/I-Bulbank-svali-napolovina-lihvata-za-zaemi-po-jeremie.html
http://economic.bg/news/17982/1/1/I-Bulbank-svali-napolovina-lihvata-za-zaemi-po-jeremie.html

