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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
06.04.2013 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: 13 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
 
Дата: 06.04.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 31  
Брой думи: 1886  
 
 
Резюме: Г-н Стоянов, през последните години агенцията за малките фирми обра критиките на 
бизнеса за забатачената програма "Конкурентоспособност", за мъглявите схеми около 
иновативния фонд, за слабите участия в международни панаири... Как се съгласихте да 
оглавите тази институция?  
 
Заглавие: Никола Стоянов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия: Ще направим "Made in Bulgaria" добър 
знак  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Г-н Стоянов, през последните години агенцията за малките фирми обра критиките на 
бизнеса за забатачената програма "Конкурентоспособност", за мъглявите схеми около 
иновативния фонд, за слабите участия в международни панаири... Как се съгласихте да 
оглавите тази институция?  
- Въпреки че бях назначен в последния момент от предишното правителство, това не означава, 
че всичко се е случило на пожар или е било някакво самоцелно решение. Разговори с мен се 
водят още от миналата есен, но проблемът беше, че не можех по-рано да поема тази работа. 
Досегашната ми дейност за организации от чужбина, подобни на агенцията, и опитът, който съм 
придобил, ми дадоха увереност, че имам визия и мога да се справя с тази задача.  
Разбрахте ли вече какво наследство ви е оставила бившата изпълнителна директорка Марияна 
Велкова?  
- Положението определено не е добро, откровено казано е безобразно. Агенцията е с 
изключително лош имиджсред бизнеса, отвсякъде валят оплаквания, процедурите са били 
непрозрачни. Затова и голяма част от бизнеса се е отказала да кандидатства. Но аз не 
възнамерявам да гледам назад и не мисля, че трябва да продължаваме да хвърляме кал върху 
агенцията. Така че, да - има сериозни проблеми и те са ясни на всички, но ще се съсредоточим 
в тяхното решение, а не в обяснения и оправдания с предишното ръководство.  
Накратко казано, в цифри агенцията за малките фирми е бенефициент по програма 
"Конкурентоспособност" с проект за 27 млн. лева. А към момента по него са оползотворени 
едва 13 млн. лева.  
Само че крайният срок за изпълнението на проекта изтича този месец. Има ли време за 
реакция?  
- Подали сме искане пред управляващия орган на "Конкурентоспособност" за удължаване на 
срока и се надявам да получим положителен отговор. Тогава бихме имали още 12 месеца, в 
които да използваме останалите средства за реално подпомагане на бизнеса. Защото от 
мненията, които получавам всеки ден, досега не е имало особен ефект от похарчените пари. 
Лошото е, че повечето обществени поръчки вече са проведени, изпълнителите са избрани и 
няма какво да се направи.  
Част от парите по проекта бе похарчена за нови автомобили. Още ли са на разположение на 
агенцията тези возила?  
- Да, знам, че има такива. Сега ползваме някои от тях, но повечето бяха прехвърлени към 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма след изваждането на агенцията от 
управлението на програмата "Конкурентоспособност".  
Допустимо ли е по принцип да се купуват коли с парите, предвидени за подпомагане на 
бизнеса?  
- Реално погледнато, превозните средства наистина са необходими. Бусът например се ползва 
всеки ден. Наши служители правят семинари за малките и средните предприятия в страната и 
трябва да се придвижват по някакъв начин. Факт е обаче, че не използваме всички налични 
автомобили, защото, както знаете, служителите на агенцията бяха намалени близо пет пъти.  
Немалко средства бяха похарчени и за създаването на експортен портал, който обаче не 
върши особена работа. Предвиждате ли някакви "ремонти" по него?  
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- Няма съмнение, че от такъв портал има нужда, но ефективността на този, с който 
разполагаме, наистина е доста спорна както в техническо отношение, което ни връзва ръцете в 
развитието му, така и от гледна точка на самото съдържание, за което отговорността е наша. 
Просто не е направен, както трябва. Използван софтуер, който не позволява надграждане.  
Така че сме изправени пред дилемата дали да продължаваме да наливаме пари в него, което 
като цяло може би е безперспективно, или да го задраскаме и да кажем, че ще правим всичко 
отначало.  
С други думи, в следващия програмен период пак ще се дават пари за експортен портал.  
- Да, възможно е да бъде заложен такъв проект в следващото издание на оперативната 
програма, но преди това е необходимо да бъде решена дилемата дали ще правим нов портал, 
или ще оптимизираме стария.  
Досега все нещо куцаше и в участието на български фирми в международните изложения. 
Предстоят ли нови такива форуми и как ще се представим този път?  
- Изложения ще има много, защото именно с тях е свързана по-голямата част от средствата по 
проекта, за който говорихме. Ако за три години и половина са усвоени 13 млн. лв. за 12 месеца, 
на нас ще ни се наложи да разплатим дори повече. Това обаче никак няма да е лесно, тъй като 
въпросните панаири се програмират много по-отрано. Отсега се заемат щандове за есента.  
Но това е само едната страна на проблема. Действащите правила са такива, че на изложенията 
и мисиите отиват много малко компании. За да се случат нещата, както трябва, ще поискаме 
промяна в програмата и в списъка с панаирите, на които ще участваме. Идеята е вместо 
предвидените 45 форума в рамките на осем месеца да направим по-малко, но по-качествено, с 
повече фирми, с по-големи и по-атрактивни щандове. Обратното ще означава, че харчим пари 
заради самото усвояване.  
Ще променим и начина, по който се представяме пред света. Сега се работи по модел отпреди 
10 години, според който няколко фирми отиват на определен форум, за да си намерят 
партньори, с които евентуално да сключат договори. Напоследък обаче тенденциите са на 
такива изложения фокусът да е върху държавата като цяло. Панаирите вече имат по-скоро 
представителна функция. Не са важни само конкретните предприятия, а щандовете се 
възприемат като лицето на дадената страна. Затова е необходимо да убедим потенциалните 
клиенти в чужбина, че "Мade in Bulgaria" е добър знак, че нашите стоки са конкурентни. Друг 
начин да си пробием път на световния пазар няма. Просто трябва да сме разпознаваеми и да 
се говори за нас в позитивен аспект.  
А как ще избирате фирмите, които да участват в тези изложения?  
- И В това отношение ще има промяна на процедурите. Основната цел е да се постигне 
прозрачност. Досега процедурите са били излишно сложни и тежки, работело се е в 
изключително кратки срокове, при което всичко се е случвало на тъмно. Едва ли някой 
страничен наблюдател може да каже как точно са били избирани компаниите за предишните 
панаири. Възнамеряваме да улесним бизнеса, като сами си набавяме по служебен път някои от 
необходимите удостоверения и справки. Ще стимулираме и подаването на документи по 
електронен път.  
Говорите за промени, но мислите ли, че Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия ще може най-сетне да оправдае името си?  
- Целта ми е агенцията наистина да е в полза за малките и средните фирми. Грубо казано, 
трябва да разделим нещата на две - довършване на този програмен период и залагане на 
параметрите за следващия, който впрочем започва след осем месеца. Дейностите от 
сегашната рамка, добри или лоши, няма за кога да се променят, а и никой няма да ни позволи 
подобно нещо. Това, което може да направим, е да повишим контрола и да подобрим 
максимално качеството на започнатите процедури, доколкото това въобще е възможно при 
подписани вече договори.  
За периода от 2014-а до 2020-а нещата вече ще стоят по доста по-различен начин. Разбира се, 
изложенията и търговските мисии ще бъдат запазени, но ще има и нови мерки за подпомагане 
на бизнеса. Както казах, такива разговори се водят още от есента и очевидно управляващите 
са стигнали до извода, че нещата в сегашният им вид не вървят. Всичко се е правило на парче, 
без цялостна концепция за развитие на малките и средните предприятия. Затова стигнахме до 
заключението, че трябва да създадем интегрирана система, в която различните мерки за 
подпомагане да работят заедно, да се допълват. Моите впечатления са, че и служебното 
правителство да продължи да върви в тази посока.  
Какви ще са тези нови мерки, които ще изградят системата?  
- Сега много усилено се говори за развитието на клъстерите. За българските условия това е 
много подходяща система, която може да помогне на малките фирми да се обединят и да 
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пробият навън. Защото, трябва да си признаем, че шансът някой сам да успее да реализира 
продукцията си зад граница в днешния конкурентен свят и засилваща се протекционистична 
политика става изключително малък. Според анализи на икономическото министерство, поне 
4000 предприятия трябва да започнат да изнасят стоки, за да догоним средни нива в Европа. 
Няма как с 50 човека в агенцията да помогнем на всички. Ако обаче се подпомогне 
сформирането на примерно 10 клъстера с по 50 членове, нещата придобиват съвсем друг вид. 
Така, с обучението на 10 "шапки", ще обхванем 500 фирми.  
Друга ключова мярка са обученията. Много хубаво е, че правим изложения, но когато 
участниците в тях не знаят какво да правят, смисълът се губи. А нямаме време да ги чакаме да 
се научат от грешките си. Много по-разумно е да се инвестира в една предварителна 
подготовка, така че още при първото им участие да бъдат постигнати добри резултати.  
Ще има и други мерки, но ако мога да обобщя, интегрираната система ще обхване както всички 
мерки, така и всички компании, дори тези, които все още само са на етап идея. При всички 
случаи е необходимо да обърнем внимание и на фалиралите фирми. Много от тях са се 
провалили не защото идеята им е била лоша, а поради липсата на опит и с наша помощ те 
биха могли да получат втори шанс да се върнат на пазара. Не бива да пропускаме и 
новосъздадените предприятия, които тепърва се ориентират и често допускат грешки. С 
подходящите обучения и напътствия това може да бъде избегнато. Онези пък, които вече имат 
позиции на нашия пазар, трябва да бъдат стимулирани да изнасят навън. Интегрираната 
система няма да пропусне дори компаниите, които вече са навлезли в една или две други 
страни, тъй като хоризонтът им може да бъде разширен до 10-15 държави. Именно при тези 
фирми могат да бъдат постигнати и най-бързи резултати, тъй като те имат необходимия опит и 
конкурентен продукт и просто трябва леко да им се помогне с целенасочени проекти за търсене 
на търговски партньори в чужбина. А покрай тях да се развиват и местните им партньори и 
доставчици.  
Защо това, което казвате, не се е вършило досега?  
- Честно казано, не знам. И аз от десет години си задавам този въпрос. Работейки за 
чуждестранни агенции за малки и средни предприятия винаги съм си казвал, че е жалко това да 
не се прави в България. Определено, за да се случат нещата, за които говоря, е нужна 
цялостна държавна политика и от личните ми впечатления мога да кажа, че поне от есента 
такава наистина има. Започнаха да се залагат отделните стожери на тази интегрирана система 
от мерки за насърчаване, една от които е и моето назначение.  
Необходима е, разбира се, и някаква структура, която да ръководи процесите. Агенцията в 
сегашния й вид и числен състав няма да може да се справи с тези задачи, затова залагаме на 
нейното развитие, включително с регионални структури.  
Всичко, което казвате, звучи много добре, но хората неминуемо ще си помислят, че сте 
поредният началник, който говори едно, а после прави съвсем друго и при възможност ще 
гледа да задоволи личния си, а не обществения интерес...  
- Това няма как да се докаже с приказки. Безсмислено е сега да казвам "повярвайте ми". След 
три-четири години ще е ясно какво съм направил и какво не. Според мен е важно сега да се 
обединим около най-добрите мерки и след като ги изберем, нашата роля е да ги приложим, а 
ролята на гражданското общество да ни контролира дали си вършим работата.  
***  
Никола Стоянов е завършил 91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в 
София и право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има магистърска степен по 
немско право за чужденци, както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-
Maximilians-Universitat Munchen. От 2004-а е основател и съдружник на консултантската фирма 
"Лотсе", която работи в областта на насърчаването на експорта и интернационализацията. 
Компанията има офиси в Италия, Турция и Румъния.  
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Резюме: Историята е доказала верността на максимата, че зад всеки успял мъж стои силна и 
умна жена. Нежните половинки на българските политици потвърждават това правило. Те са и 
красиви, и умни, винаги знаят кога да се покажат и кога да отстъпят една крачка зад съпрузите 
си.  
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Текст: Историята е доказала верността на максимата, че зад всеки успял мъж стои силна и 
умна жена. Нежните половинки на българските политици потвърждават това правило. Те са и 
красиви, и умни, винаги знаят кога да се покажат и кога да отстъпят една крачка зад съпрузите 
си.  
***  
Светлана затвори фирма заради Томислав  
Не съм жертва на кариерата му, скочих в ново поприще  
Цената на правителственото кресло за половинката на бившия министър по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев се оказва отказът от собствената й компания. Преди 
екскметът на Габрово да приеме позицията в кабинета "Борисов", дамата на сърцето му - 
Светлана, притежавала консултантска фирма, която се занимавала с подготовка на 
европроекти, предимно по ОП "Конкурентоспособност". След като мъжът й става част от 
управлението на страната, се налага по морални съображения да промени посоката на 
професионалното си развитие. Не приемам решението си като жертва в името на кариерата му, 
въпреки че съм амбициозна, обясни Дончева. Всъщност продължавам да се развивам 
професионално в същата сфера, но не по начина, който бях избрала, заяви тя. В момента 
дамата работи като координатор по европроект в Българската стопанска камара.  
На въпроса дали би се зарадвала ГЕРБ да се провали на изборите, за да се върне към старата 
си кариера, отговаря с "да", като уточнява, че само се шегува и всъщност е на точно обратната 
позиция. Няколко пъти е променяла адреса и работата си от Габрово към София и обратно, 
следвайки мъжа до себе си. "Никога не съм имала проблем с това. Животът ми с Томислав е 
много интересен и е всичко, което съм искала", категорична е Светлана.  
По никакъв начин не афишира семейството си, но връзката с бившия министър е трудна за 
прикриване, още повече че съдбата като на шега им е подарила еднакви фамилии. В началото 
мислехме за сватба, дори и съм подготвяла такава, но всъщност не виждам необходимост от 
тази стъпка. Имаме син, живеем както искаме, нямаме нужда от институцията, обяснява 
Светлана. Според нея бракът е отживелица от миналото, в която жените са търсили финансова 
сигурност, а мъжете кой да ги обгрижва. Двамата опровергават твърдението на френския 
писател Фредерик Бегбеде, че любовта трае 3 години, и вече са навъртели 10 години успешен 
стаж в партньорството си. Приличат си в това, че са амбициозни, енергични и работохолици. 
Предвид малкото време, което остава на хората извън офиса, мисля, че ако не ти харесва това, 
което вършиш, животът ти е пропилян, казва Светлана. В същото време признава, че не обича 
да ходи по заведения или магазини, а предпочита да работи, да обръща внимание на мъжа и 
сина си и да спортува. Къщата ни е като малък фитнес център и се случва да спорим за 
уредите, усмихва се тя. Рядко ни остава свободно време за почивка, но когато това се случи, 
предпочитаме да отидем на разходка в планината или Габрово. На море ходим за по 3-4 дни 
максимум, защото ни доскучава, обясни Дончева. Той чете повече от мене и аз съм повлияна 
от вкуса му за книги. Последно двамата прочели "География на блаженството".  
***  
Галя е приятелка със свекърва си  
Не се изживявам като най-красивата. Но се радвам, че съпругът ми ме вижда така  
"Яне ми направи голям комплимент - трогнах се, но и малко ме засрами. Не се изживявам като 
най-красивата, но се радвам, че съм такава в очите на съпруга си", казва Галя, половинка на 
лидера на РЗС. На партиен форум скоро Янев обяви пред препълнената зала 1 на НДК, че 
всички му завиждат, защото жена му е най-красивата сред половинките на политическите 
лидери. Галя е на 26 г. Миналата седмица е взела последния си държавен изпит по право в 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/6
/2

0
1
3

 

Югозападния университет в Благоевград. Това й е втора магистратура. Преди това се 
дипломира в специалност "Право на Европейския съюз" в Софийския университет. Предстои й 
задължителният 6-месечен стаж като юрист. Не помага на съпруга си в тази материя. "В РЗС 
има достатъчно добри юристи с опит, които са в кухнята на нещата", скромно казва Галя. 
"Искаме деца - когато е рекъл Господ, ще имаме голямо семейство", казва тя.  
Двамата живеят в София, но често пътуват до Сандански, където е майката на Яне - Любка. 
Нетипично за традицията снаха и свекърва да са във война, Галя казва, че се разбира със 
своята идеално. Двете излизат заедно, пазаруват, помагат си.  
Яне е доста зает и у дома си почива, разказва Галя. Тя приготвя вечеря и си говорят. Яне много 
обичал свежа храна - салати, плодове, както и домашна кухня. Не бил капризен. "И той като 
всеки син най-много обича кухнята на майка Любка. Старая се и аз", признава Галя с усмивка.  
Половинката на един от най-речовитите политици не навлиза в дълбоките води на интригите по 
жълтите павета. Политиката я интересува като гражданин и като съпруга на партиен лидер. Не 
разбира защо засегнатите от поправките в закона за публичния регистър, внесен от Янев, се 
притесняват толкова да декларират имането си. Заради това работодателите напуснаха 
тристранката в знак на протест, че трябва те, както и бизнесмените в управителните им съвети 
да декларират всичко. Това според тях е ненужно, защото не работят с държавни пари. А само 
ще улесни крими контингента, който може да се възползва от информацията и да ги изнудва.  
Галя не дава съвети на Янев за политиката. "Той от дълги години се занимава с нея. Знам, че е 
много емоционален и винаги открито казва мнението си. Но не мога да му кажа да не го прави", 
добавя младата жена.  
***  
Мария срещнала Слави по време на битка  
Не трябва да се предава. Това винаги го е правило победител!  
За съпругата на Слави Бинев Мария не се знае много. Тя не обича светлината на прожекторите 
и избягва медийните изяви. Ангажирана е "пожизнено", както обича да се шегува самата тя, с 
художествената гимнастика. Родена е в семейството на вице олимпийския шампион по 
волейбол от Летните олимпийски игри в Москва 1980 Йордан Ангелов и Анна Ангелова, която е 
директор на библиотеката на СУ "Св. Климент Охридски". От 82-ра до 84-а Мария Бинева 
тренира художествена гимнастика в клуб "Левски Спартак" при треньор Златка Бончева, а от 
1984-а до 1990 учи в Италия, в градовете Асти и Бергамо. Средното си образование завършва 
в България. Специализира психология, а по-късно учи защита на националната сигурност във 
Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Говори свободно италиански и 
английски език. Бинева е сред лицата, подкрепящи благотворителната инициатива на Нешка 
Робева в полза на националния отбор по художествена гимнастика - девойки, които през май 
ще участват на европейското първенство в Австрия. Предвид тежкото финансово състояние на 
държавата Мария е загрижена за подготовката на отбора, която трябва да продължи през 
следващата година, за да участва България в конкуренцията за Младежките олимпийски игри. 
За съпруга си Слави Мария разказва, че се влюбила от пръв поглед по време на свободните 
битки, които се организирали полулегално в началото на демократичния преход. "Още оттогава 
все е в битка", споделя Мария. Категорична е обаче, че мъжът й никога не е толерирал 
несправедливостта. "Така възпитава и децата ни, не да търсят нечестни победи, не да са 
първи, а да се изправят, ако паднат, и да продължат още по-уверени към целта", казва Мария.  
***  
Местан живеят с политиката  
Пожелавам му да успее да опази здравето си. Защото е много взискателен и живее прекалено 
забързано!  
В дома на семейство Местан се говори за политика непрекъснато. От нея се интересуват и 
децата. "Те дори често спорят с баща си. А самият той е отворен за съвети и коментари - това е 
едно от най-ценните му качества", признава съпругата на лидера на ДПС Лютви Местан - 
Ширин. Мъжът й се вслушвал в гласа на младите, защото държал да е в крак с мнението им. 
Самата Ширин признава, че също често говори с Лютви, защото е много критична. "Но ако не 
бях такава, нямаше да избера него", смее се г-жа Местан, която е една от най-красивите жени в 
ДПС. Тя обаче доверява, че се намесва по отношение на облеклото и при интонирането, когато 
говори примерно. И явно Лютви Местан напълно покрива изискванията й.  
За предстоящите избори не му е поръчвала нищо специално. "Той е достатъчно опитен 
политик", казва тя. Откакто мъжът й стана лидер на ДПС, в семейството им нищо не се е 
променило. Освен немаловажното обстоятелство, че той вече изобщо няма време за близките 
си от партийна работа из страната. Но Ширин посреща това с разбиране и изцяло подкрепя 
съпруга си.  
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Двамата са едно от най-известните семейства в движението. Ширин излезе под прожекторите 
два пъти - когато оглави Държавната агенция за закрила на детето при управлението на 
тройната коалиция. И когато танцува благотворително в шоуто по Нова телевизия "Байландо" 
през 2010 г.  
Любовта им пламва при драматични обстоятелства. Двамата се запознават като колеги в 
училището в Момчилград преди много, много години. Тогава тя преподава английски език, а той 
- български и литература. "Взехме се обаче през 1993 г.", връща се години назад Ширин. Тогава 
той едва оцелява в жестока катастрофа. При спомена за нея и днес гласът на Ширин 
притреперва. "Щом го видях в болницата в Русе, тогава се случиха нещата", спомня си тя. При 
опасността да го загуби Ширин осъзнала каква важна част от живота й е днешният лидер на 
ДПС. Неразделни са вече 20 години. И за двамата бракът им е втори. Имат един син Ервин на 
17 г., който учи в Американския колеж в София. С тях живее и детето на Ширин от първия й 
брак - 26-годишният Денис, който е завършил медицина в Плевен и му предстои специализация 
по неврохирургия. Лютви Местан има още две деца от първия си брак, но те живеят с майка си 
в Турция от дълги години.  
***  
Мери - голямата гордост на Ламбо  
Да е силен!  
Мария е голямата гордост на Стефан Данаилов. Ламбо винаги казва, че нейният рожден ден и 
датата на сватбата им са сред най-важните в личния му календар. Когато се запознават, тя е 
съпруга на Вили Цанков. И въпреки че след това става жена на Стефан, тримата остават най-
близки приятели до сетния дъх на големия режисьор. Ламбо и до днес се самоиронизира, че 
когато се залюбват с Мери, тя е известната, а той - дебютантът. Няма мъж, който да не се 
обърне по улицата след нея. Страхотната дама, която има тапия за историк, в онези времена 
работи като манекен - съвършена фигура, тъмна коса и светли очи. Мария обаче няма нищо 
общо със суетата. Може би някъде тогава, в дните на паркетен блясък и комплименти, у Мери 
се появява рефлексът към дистанция. Колкото и да е странно на първо четене, тя страни от 
светлината на прожекторите. Колкото повече Стефан набира скорост, толкова повече тя се 
ориентира към въздържание от светската суета. Винаги е готова да се жертва за любимите си 
мъже. Още повече че баща й винаги я е възпитавал като момче, а не като красива госпожица - 
след смъртта на брат й я нарича Жоро. Трагедията преобръща душата на Мери. Животът й е 
изпълнен с блясъка, който задължително съпътства таланта, личността и кариерата на Стефан, 
но тя отказва да се потопи в шума на премиерите и ласкателствата. През 90-те години съдбата 
я изправя пред две безумни изпитания - синът й Росен Цанков е сполетян от вирус, който го 
парализира за известно време, а Ламбо трябва да събере цялата си сила, за да преодолее 
негативизма на новите "демократи". Мери и Стефан обединяват енергията и любовта си да се 
справят заедно - както винаги. Росен отново скача на крака, а Мастера доказва на низшите 
духом, че той остава на върха - където е бил винаги. В началото на новия век Стефан влиза в 
политиката - и в това няма кой знае каква изненада. Най-известният актьор в България е мъж 
на честта. Ламбо и досега е убеден, че верността му към каузата на социализма няма нищо 
общо с жертвоприношението. А Мери винаги е зад гърба му. Тя продължава да изповядва 
личната си философия - не се меси на никого, нито дава акъл, без да я питат, но е готова да 
бъде опора. Неслучайно когато се разболее някой от приятелите или от гилдията, първо 
телефонът звъни у Ламбови. Самата Мария не претендира, че е безгрешна - като всеки 
смъртен, но никога не е била безсърдечна. Сега най-много трепери за внуците си. Стефан и 
Росен бачкат толкова много, че вече е спряла да ги убеждава да намалят темпото. Утре 
започва новият им сериал "Фамилията", а Ламбо вече е в поредната предизборна кампания.  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: в. Форум медикус  
Страница: 5  
Брой думи: 1101  
 
 
Резюме: - Уважаеми д-р Димитров, как стои ръководената от Вас болница на пазара на 
здравни услуги у нас?  
- Както е известно, ние сме общинско лечебно заведение. С услугите, които предлагаме, както и 
с наличните специалисти, сме водещи сред общинските болници в столицата. В определени 
области дори превъзхождаме някои университетски структури. Известно е, че където има 
инвестиции в модерна апаратура и добро заплащане, специалистите са налице. Всеки 
работодател се стреми към това. Проблемът с недостига на кадри е добре известен в нашата 
страна и те никога не са достатъчно. Но все пак мога да заявя, че сме постигнали добро 
съотношение между специалисти и медицински сестри. Разбира се, винаги може да се желае и 
повече.  
 
Заглавие: Цветомир Димитров - изпълнителен директор на Първа градска болница в 
София: Стремеж към напредък в трудни условия  
Подзаглавие:  
Автор: Георги ГЕОРГИЕВ  
Текст: - Уважаеми д-р Димитров, как стои ръководената от Вас болница на пазара на здравни 
услуги у нас?  
- Както е известно, ние сме общинско лечебно заведение. С услугите, които предлагаме, както и 
с наличните специалисти, сме водещи сред общинските болници в столицата. В определени 
области дори превъзхождаме някои университетски структури. Известно е, че където има 
инвестиции в модерна апаратура и добро заплащане, специалистите са налице. Всеки 
работодател се стреми към това. Проблемът с недостига на кадри е добре известен в нашата 
страна и те никога не са достатъчно. Но все пак мога да заявя, че сме постигнали добро 
съотношение между специалисти и медицински сестри. Разбира се, винаги може да се желае и 
повече.  
- Когато става дума за общинско болнично здравеопазване, акцентът обикновено се поставя 
върху малките населени места, където обикновено има по една болница, която едвам оцелява. 
В големите градове проблемът обаче е точно обратен - много болнични структури, много 
специалисти и т. н. Как се справяте с конкуренцията?  
- За нас е много добре, че сме общинска болница, защото принципалът в лицето на Столична 
община ни оказва сериозна помощ. Става дума за инвестиции в база,техника, допълнително 
финансиране и т. н.  
- Бихте ли посочил по-конкретно в какво се изразява подкрепата?  
- Например за лечението на здравно неосигурените пациенти плаща Столичната община. 
Средната сума е около 1,2 млн. лв. на година, което е сериозно перо в нашия бюджет. 
Разполагаме с изключително модерен ядреномагнитен резонанс, закупен с целеви общински 
средства. Много рядко държавните болници купуват такава техника, а за  
общински да не говорим. Обновихме сектора по образна диагностика - сдобихме се с нов 
скенер преди няколко години, закупена бе нова рентгенова тръба. В момента тече конкурс за 
екстракорпорален литотриптер. Става дума за инвестиция в размер на около 600 хил. лева. 
Мога да кажа, че през 5-6 месеца закупуваме нещо ново и значимо, което липсва в другите 
болници. По този начин се стремим да развиваме модерна дейност.  
- Известно е обаче, че колкото и модерна да е една технология, някой трябва да работи с нея...  
- Това не ме притеснява, защото всеки специалист има желание да работи с нова апаратура. 
Наред с това ние обучаваме собствени кадри. Не се опасяваме също така, че техниката няма 
да бъде достатъчно експлоатирана, защото потокът от пациенти е постоянен. Проблемът е, 
когато липсват нужните апарати и условия.  
- Болницата осъществява спешен прием. За какъв процент от дейността става дума?  
- Не бих могъл да говоря с точни проценти, но имаме както спешни, така и планови пациенти. 
Известно е, че всяка болница е задължена да осигурява спешен прием.  
- Питам Ви във връзка с настъпилите промени във финансирането на интензивните грижи. Как 
ще се отразят на работата на лечебното заведение?  
- Не мога да кажа със сигурност, тъй като всичко е все още в началото. Но като структура, която 
извършва интензивните грижи, очакваме изработеното да ни бъде заплатено в пълен размер. 
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Искрено се надявам средствата, които са планирани за тази дейност, да бъдат достатъчно. 
Оптимист съм, защото служебният министър на здравеопазването идва точно от тази сфера - 
вярвам, че проблемът ще бъде решен.  
- Търсите ли възможности за допълнително финансиране чрез европейски проекти?  
- Вече спечелихме един, който бе за работно облекло. В друг проект по оперативната 
програма "Конкурентоспособност" сме резерва и се надяваме да се включим.  
- От казаното до момента става ясно, че болницата е с гарантирана стабилност. При 
многобройните проблеми в здравеопазването обаче няма как да не срещате някакви трудности.  
- Разбира се. Не е тайна, че финансирането по някои от клиничните пътеки е крайно 
недостатъчно. За съжаление ние не сме от тези болници, в които се практикува "скъпа" 
медицина -като инвазивна кардиология например. Не твърдя, че тази дейност е надценена, но 
според мен би могло да се помисли за повишаване на цените и на  
другите клинични пътеки. В момента някои от пътеките са остойностени на 300-400 лв., а от тях 
трябва да се задели за възнаграждение на персонала, храна за болния и т. н. Не казвам нещо, 
което би било изненада.  
- А как бихте коментирал т. нар. прогнозни бюджети?  
- Вече три години работим в тези условия. Но всичко свършено, което надвишаваше лимита, бе 
проверено и заплатено от НЗОК. На този етап сме доволни от съвместната работа със 
здравната каса. Всеки директор иска да му се плати изработеното. Съгласни сме, че това 
трябва да става след съответната проверка.  
- Стана вече дума, че болниците в София са много, конкуренцията е голяма. Необходимо ли е 
според Вас да има толкова дублиращи се звена?  
- Отговорът е известен на всички. Според мен лечебните заведения трябва да се 
специализират в конкретни области. За мен това е бъдещето и ми се струва, че точно в тази 
насока се насочва здравеопазването.  
При нас например много добре се развиват образната диагностика, хирургията, ендоскопската 
хирургия и т. н. Мнението ми е, че всяка болница трябва да намери свое място в системата.  
Въпреки че управлявате столично лечебно заведение, вероятно имате позиция по въпроса за 
общинското здравеопазване и в по-малките населени места. Тази тема разбуни духовете преди 
няколко месеца.  
- Личното ми мнение е, че не може във всеки град да има болница. Неефективно е да се 
поддържа структура, която има по няколко специалисти, не разполага с подходяща апаратура и 
не може да окаже необходимата помощ. Решението е в малките градове да  
бъдат разкрити медицински центрове, които да поемат спешните случаи, да оказват лечение 
при първа необходимост. Впоследствие пациентите могат да бъдат транспортирани по 
въздушен път до най-близката и добре оборудвана болница.  
- Преди няколко години към болницата отново разкрихте ДКЦ, като по този начин възстановихте 
поликлиничната дейност.  
- Смея да твърдя, че това беше много добра инициатива. Както при всяко ново нещо, нещата 
тръгнаха трудно. Изминало бе много време, разкрити бяха нови структури, пазарът се намести. 
Бавно обаче възстановяваме онези процеси, които бяха изостанали на по-заден план при нас.  
- Какви цели сте си поставил за бъдещето на болницата?  
- Някои от поставените задачи вече са факт. Така например създадохме Отделение по 
хемодиализа, тъй като досега имахме договори с други лечебни заведения -транспортирахме 
дотам болните, което определено не беше удобно нито за пациентите, нито за нас. Съвместно 
с Комисията по здравеопазване към общината изработихме проект, който предвижда 
отделението по неонатология да бъде преместено в I АГ-болница. При нас тази дейност остава 
малко встрани, оказваме нужната помощ на децата, но все пак мястото на едно такова звено е 
в специализирано лечебно заведение.  
Мечтата на всеки болничен ръководител е да осигури подходящи възнаграждения за своите 
лекари и медицински сестри. За съжаление в това направление напредъкът е твърде малък, 
което е основната причина за "изтичането" на кадри и от страната. Аз все пак съм оптимист, че 
нещата ще се развият в правилна посока.  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 5  
Брой думи: 84  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Тя ще отговаря 
пряко за оперативната програма поради необходимостта от бързо и ефективно усвояване на 
нейния ресурс до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия. Под ръководството на Младенова Вече са изготвени няколко 
промени, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до бюджета на програмата. Една от 
тях са инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата 
JEREMIE.  
 
Заглавие: Ирена Младенова ще ръководи ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Емил ХРИСТОВ  
Текст: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Тя ще отговаря 
пряко за оперативната програма поради необходимостта от бързо и ефективно усвояване на 
нейния ресурс до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия. Под ръководството на Младенова Вече са изготвени няколко 
промени, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до бюджета на програмата. Една от 
тях са инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата 
JEREMIE.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 05.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13553722  
Брой думи: 177 
 
 
Резюме: Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. 
Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския 
съюз.  
 
Заглавие: Постановление на Министерски съвет беше представено във Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. 
Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския 
съюз. Новите правила бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма.  
С ПМС №69 се въвежда една процедура за избор на изпълнители - процедура с публична 
покана. Така се облекчава административната тежест и се заменят досегашните три процедури: 
открит избор; договаряне с публикуване на пояснителни документи; договаряне без 
публикуване на пояснителни документи. 
 
В допълнение, съгласно условията на ПМС №69, няма ограничение за минимален брой 
оферти. 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Агенция ПРИМА и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Varna24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13553722
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-113097.html  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: ДЗЗД „БенчМарк - БИФ", като изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с 
ИАНМСП, организира въвеждащо обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите 
продукти?", което се провежда в рамките на проект BG161РО003 - 4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия". Бенефициент по проекта е ИАНМСП.  
 
Заглавие: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ДЗЗД „БенчМарк - БИФ", като изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с 
ИАНМСП, организира въвеждащо обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите 
продукти?", което се провежда в рамките на проект BG161РО003 - 4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия". Бенефициент по проекта е ИАНМСП.  
Общата цел на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" е 
„Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на Европейския и 
световните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от 
българските предприятия".  
Целта на въвеждащото обучение е да бъдат дискутирани следните теми:  
„Изисквания, свързани с бизнеса и дейността на фирмата при износ."  
„Планиране за обслужване на международния пазар."  
„Експортен план за действие."  
Събитието ще се проведе в гр. Видин, на 09.04.2013 г., от 10.00 ч., в конферентна зала на хотел 
„Нептун".  
Участието е безплатно.  
За допълнителна информация:  
ДЗЗД „БенчМарк - БИФ"  
гр. София 1407, бул. „Черни връх" 32А, ет.2  
Тел: (02) 962 53 96  
Е-mail: marketing@benchmark.bg  
 

http://news.myvidin.com/about-113097.html
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/425603.html  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. 
Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския 
съюз.  
 
Заглавие: Постановление на Министерски съвет беше представено във Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. 
Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския 
съюз. Новите правила бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. С ПМС №69 се въвежда една процедура за избор на 
изпълнители - процедура с публична покана. Така се облекчава административната тежест и се 
заменят досегашните три процедури: открит избор; договаряне с публикуване на пояснителни 
документи; договаряне без публикуване на пояснителни документи.  
В допълнение, съгласно условията на ПМС №69, няма ограничение за минимален брой 
оферти.  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Агенция ПРИМА и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.  
Източник: News.Varna24.bg  
 

http://news.varna24.bg/425603.html
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-otpuska-krediti-po-jeremie-s-napolovina-po-niski-
lihvi-787631.html  
Брой думи: 385  
 
 
Резюме: Най-голяма активност към инициативата има от страна производители на метални 
изделия, мебели, както и фирми от сферата на търговията  
 
Заглавие: Уникредит отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-голяма активност към инициативата има от страна производители на метални 
изделия, мебели, както и фирми от сферата на търговията. 
 
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, съобщиха от 
финансовата институция.  
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 конкурентоспособността 
си“, коментира още Даниел Енчев.  
Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 
няколко условия, сред които 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. 
 
projectmedia.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-otpuska-krediti-po-jeremie-s-napolovina-po-niski-lihvi-787631.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/unikredit-otpuska-krediti-po-jeremie-s-napolovina-po-niski-lihvi-787631.html
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/9870  
Брой думи: 348  
 
 
Резюме: От 8 до 11 април Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Милано, с участието на българските 
предприятия от дървопреработваща и мебелна промишленост.  
 
Заглавие: Български производители от дървопреработваща и мебелна промишленост с 
търговска мисия до Милано  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 8 до 11 април Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Милано, с участието на българските 
предприятия от дървопреработваща и мебелна промишленост.  
В състава на търговската мисия са включени представителите на 15 български предприятия: 
„Валинор” ООД – Пловдив (дизайн и производство на мека мебел), „Виденов Груп” ООД – 
Ямбол (производство на мебели за дома и офиса), „Геномакс” ООД – София (производство на 
подматрачни рамки), „Господинов и синове” ООД – Добрич (производство на тръбна и корпусна 
мебел), „Еврика комерс” ООД - Габрово (производство на луксозни класически и ретро мебели 
от масив - дъб, череша, бук, липа), „Зора Стил” ООД – София (производство на мебели за дома 
и бизнеса), „Кан Учтехспорт – България” ООД – Ямбол (производство и търговия с тръбни 
корпусни, тапицирани мебели и спортно оборудване за училища), „Колорадо – Благой Ангелов” 
ЕТ – Пазарджик (производство и търговия с мебели за дома), „Лука” ООД – Раковски 
(дървообработване, производство на мебели и аксесоари за мебели), „Мебели Камбо” ООД – 
Хасково (производство на матраци, мека мебел, тапицирани легла), „Мипа” ООД – Шумен 
(производство на мебели за дома, търговско и офис обзавеждане), „Морато мебел” ООД – 
Бургас (производство на мебели за дома, търговско, офис, хотелско обзавеждане), „Сияна 
мебел” ООД – Каблешково (производство на мека мебел, обзавеждане за дома, офиси, хотели 
и заведения), „Тръбна мебел” ООД – Добрич (производство и търговия с тръбна мебел), „Хегра 
Д” ЕООД – Ямбол (производство на матраци, легла и спални за бита и хотелско обзавеждане).  
Програмата на търговската мисия включва провеждане на официална среща между 
българската бизнес делегация и италиански предприятия в Търговско-промишлената палата 
във Варезе, посещения на производствени бази на местни мебелни и дървопреработващи 
фирми и на международно мебелно изложение ISALONI в Милано. За българските мениджъри, 
участващи в търговската мисия, са предварително организирани двустранни срещи с 
представителите на предприятия членове на Асоциацията за италиански дизайн.  
Търговската мисия до Милано, Италия, се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 
„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.  
Автор: 1към1  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9870
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.radiovarna.bnr.bg  
Връзка: http://radiovarna.bnr.bg/News/Dobrich/Pages/dobrichkievroproekti.aspx  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Областният информационен център в Добрич стартира поредица от срещи във 
фирми, спечелили проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика”.  
 
Заглавие: Добрички фирми ще имат възможност да представят проблемите си при 
работа с европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център в Добрич стартира поредица от срещи във фирми, 
спечелили проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”. Целта на тези посещения е да бъде споделен опитът в разработване 
на проектите и да се обсъдят проблемите при тяхното изпълнение. По обобщени данни, до 
момента в Добричка област са подготвени 30 проекта, кандидатстващи за финансиране по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 10 от проектите са регистрирани, 9 са 
прекратени, три са в процес на изпълнение, осем са приключени. Приключилите проекти 
възлизат на обща стойност 4 милиона и 500 хиляди лева. До момента са организирани две 
срещи в четири фирми, които са получили финансиране. Проектните предложения са предимно 
за модернизиране на машинните паркове, за внедряване на съвременни технологии и 
оборудване, както и за автоматизация и разширяване на производството. Фирмите са от 
различни браншове, сред тях има две мебелни предприятия, фирма за производство на 
филтри и предприятие за пластмасови продукти и детайли. Някои от предприятията имат по 
повече от един реализиран проект. Предприемачите смятат, че има полза от финансирането с 
европейски пари. Според тях, това е възможност за разширяване на продуктовата гама, за 
повишаване на производителността на труда, както и за подобряване на качеството на 
изделията и за успешно представяне на международните пазари.  
 

http://radiovarna.bnr.bg/News/Dobrich/Pages/dobrichkievroproekti.aspx
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.politika.bg  
Връзка: http://www.politika.bg/article?id=31540  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
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: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
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.  
 

http://www.politika.bg/article?id=31540
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57841  
Брой думи: 385  
 
 
Резюме: Най-голяма активност към инициативата има от страна производители на метални 
изделия, мебели, както и фирми от сферата на търговията  
 
Заглавие: Уникредит отпуска кредити по Jeremie с наполовина по-ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-голяма активност към инициативата има от страна производители на метални 
изделия, мебели, както и фирми от сферата на търговията  
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, съобщиха от 
финансовата институция.  
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 конкурентоспособността 
си“, коментира още Даниел Енчев.  
Компаниите, които могат да кандидатстват за кредити по Jeremie, трябват да отговорят на 
няколко условия, сред които 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://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57841
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Дата: 05.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, като изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с 
ИАНМСП, организира въвеждащо обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите 
продукти?”, което се провежда в рамките на проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”. Бенефициент по проекта е ИАНМСП.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, като изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с 
ИАНМСП, организира въвеждащо обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите 
продукти?”, което се провежда в рамките на проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”. Бенефициент по проекта е ИАНМСП.  
Общата цел на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” е 
„Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на Европейския и 
световните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от 
българските предприятия”.  
Целта на въвеждащото обучение е да бъдат дискутирани следните теми:  
„Изисквания, свързани с бизнеса и дейността на фирмата при износ.”  
„Планиране за обслужване на международния пазар.”  
„Експортен план за действие.”  
Събитието ще се проведе в гр. Враца, на 11.04.2013 г., от 10.00 ч., в конферентна зала на хотел 
„Хемус”.  
Участието е безплатно.  
За допълнителна информация:  
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”  
гр. София 1407, бул. „Черни връх” 32А, ет.2  
Тел: (02) 962 53 96  
Е-mail: marketing@benchmark.bg  
Харесвам ·  
Ellie Stoychovska харесва това.  

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

