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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 21 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 19 

Общо за деня 21 

 

  



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/9
/2

0
1
3

 

Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.04.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 11  
Брой думи: 49  
 
 
Резюме: за микро, малки и средни предприятия без такса управление предлага Societe 
Generale Експресбанк. Заемите в лева и евро са с нисък лихвен процент. Финансирането може 
да бъде ползвано за инвестиции или за оборотни средства. Максимална сума е до 2 млн. евро, 
а срокът на заемите е до 10 години.  
 
Заглавие: Бизнес кредити JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: за микро, малки и средни предприятия без такса управление предлага Societe Generale 
Експресбанк. Заемите в лева и евро са с нисък лихвен процент. Финансирането може да бъде 
ползвано за инвестиции или за оборотни средства. Максимална сума е до 2 млн. евро, а срокът 
на заемите е до 10 години.  
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Дата: 09.04.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 571  
 
 
Резюме: Ако си готов да отделиш 54 часа от времето си, и то през уикенда, за да работиш 
върху една идея, определено си ентусиаст. Ако успееш и да я завършиш, е много вероятно да 
си добър в това, което правиш.  
 
Заглавие: Да си отгледаш стартъп  
Подзаглавие: Почти 130 души разработваха мобилни приложения по време на Startup 
Weekend в София  
Автор: Калина Чернева  
Текст: Ако си готов да отделиш 54 часа от времето си, и то през уикенда, за да работиш върху 
една идея, определено си ентусиаст. Ако успееш и да я завършиш, е много вероятно да си 
добър в това, което правиш.  
Това направиха почти 130 участници в четвъртия Startup Weekend в София през изминалия 
уикенд, чийто фокус беше разработка на мобилни приложения. Под един покрив се събраха 
софтуерни разработчици, дизайнери и не-техничари. В петък те представиха 60 идеи, от които 
25 сформираха отбори и започнаха работа.  
Един от проблемите на младите предприемачи, който Startup Weekend решава, е намирането 
на екип, с който да работиш. Ако някой е дошъл без идея, това също не е проблем, стига да 
може да допринесе към нечий проект с уменията си. Сред най-търсените специалисти на 
уикенда бяха IT хората, които могат да преведат идеите за приложение на езика на "умните 
телефони".  
Новосформираните екипи не просто започнаха да разработват своите приложения, но голяма 
част от тях успяха да представят и работещ продукт в неделя вечер-  
та (дори и с цената на ентусиазирана работа и почти никакъв сън цял уикенд).  
Проектите  
Победител в състезанието стана мобилното приложение talkie. Само за две денонощия екип от 
четирима участници - Николай Василев, Мая Банкова, Калин Цветков и Димитър Димитров, 
разработиха платформа за Android и iOS, която помага на децата да учат чужд език чрез 
картинки и повтаряне на думи.  
Сред отборите имаше и хора, които вече са успели да финансират други свои проекти. Георги 
Кадрев от Imagga - стартираща компания, която наскоро получи 200 хил. евро финансиране от 
LAUNCHub, в екип с още четирима участници спечели третата награда за приложението 
ColorFit.me - търсачка за модни артикули според цветовете. Втора награда получи и 
Mathemania - игра, в която потребителите могат да се състезават в реално време, като показват 
познанията си по математика. Лидер на този екип е Дарин Маджаров от "Уча. се" (също част от 
портфолиото на LAUNCHub).  
Сред проектите има и приложения за мода, такива, които ти показват къде около теб има 
събитие според интересите ти, дори и такива, които ти позволяват физически да отваряш 
врати, а също и една игровизирана книга, която ще учи младите хора да стартират бизнес -
Startup Weekend Meta.  
Творчески хаос  
Малко налично време, формиране на отбори на място и много идеи. В този формат на 
мероприятието се крие потенциалното решение на един от проблемите на младите 
предприемачи -намирането на партньор за стартиране на бизнес. Освен това целта на 
събитието е не толкова да се печелят награди, а да се генерират и валидират потенциално 
добри бизнес идеи.  
"Като цяло бях доста приятно изненадан от нивото на екипите и презентациите", каза Ивайло 
Симов, съосновател на Eleven, един от двата фонда за финансиране на стартиращи компании 
по JEREMIE. Той посочи, че ще се радва,  
ако повече проекти продължат развитието си и след 54-часовия предприемачески маратон, тъй 
като досега екипите, сформирали се по време на уикенда и успели да се задържат заедно и 
след него, са по-скоро изключение.  
Симов беше и един от шестимата съдии, които избраха победителите, заедно с Любен Белов, 
мениджър на LAUNCHub, Петър Илиев, съосновател на Grabo.bg, Атанас Райков, мениджър 
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мобилни продукти и услуги във VIVACOM, Христо Нейчев, директор бизнес развитие в Telerik, и 
Яка Левстек, директор на D.Labs.  
Startup Weekend е глоблна мрежа от предприемачи и ентусиасти, организиращи 54-часови 
интензивни събития за програмисти, дизайнери и стартап ентусиасти в над 200 града. В 
България подобно събитие се провежда за четвърти път и се организира от екип от млади 
ентусиасти.  
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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: 08.04.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/04/08/news13576705.html  
Брой думи: 75  
 
 
Резюме: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката. 
Банката осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита.  
 
Заглавие: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката. Банката 
осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита. 
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.  
 

http://banks.dir.bg/2013/04/08/news13576705.html
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24107  
Брой думи: 2891  
 
 
Резюме: Проф. д-р Катя Владимирова, преподавател във Факултет „Управление и 
администрация” на УНСС, Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, в интервю за 
Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Проф. д-р Катя Владимирова: Мерките на служебното правителство за най-
уязвимите групи са крайно необходими  
Подзаглавие:  
Автор: Яница Танева  
Текст: Проф. д-р Катя Владимирова, преподавател във Факултет „Управление и 
администрация” на УНСС, Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, в интервю за 
Агенция „Фокус”.  
Фокус: Проф. Владимирова, как оценявате мерките, които се предприемат от служебното 
правителство за най-уязвимите групи?  
Катя Владимирова: Като крайно необходими и като отговор на това, което стана по улиците – 
масовите движения и участието на много хора и да не говоря за смъртните случаи. Затова те са 
ориентирани към групите от населението, които са най-силно засегнати. В този смисъл може би 
са били крайно необходими, макар и много закъснели.  
Фокус: Кои са най-уязвимите групи у нас?  
Катя Владимирова: Най-уязвимите групи са тези, които нямат никакви доходи или поне никакви 
официални доходи. Това са хората в трудоспособна възраст, които нямат работа, не са 
безработни, които имат право на обезщетение, не са и регистрирани като безработни – тези, 
които ние наричаме икономически неактивни. Една част от тях са т.нар. обезкуражени. При нас, 
при този висок дял на неформалната икономика, на сивата икономика, не е много ясно кой 
какъв е и с какъв доход е. Не е възможно да се вземат мерки за два месеца, но осветляването 
на тази икономика би било много полезно за една по-целенасочена социална политика, тоест 
да се дава от ограничените ресурси на обществото, на бюджета за групите, които действително 
нямат други доходи или имат безкрайно ниски доходи. Една от големите групи са пенсионерите, 
които имат някакъв доход, но значителна част от тях взимат доход, с който официално не може 
да се живее в страната, сметките не могат да се плащат. Това са семействата, домакинствата, 
защото ние продължаваме да гледаме единиците хора – дали работят, дали получават пенсии 
или не, но те живеят в някакви семейства и домакинства. Когато там се струпат повече хора, 
които са без работа, без доходи или с малки деца, тогава бедността има съвсем друго лице. 
Даже и двама да работят, но ако има двама, които не работят (деца, ученици или двама 
пенсионери, които са с минималните или близко до тях пенсии), действително тези 
домакинства и семейства са в много тежко положение. От тази гледна точка бих казала, че у 
нас това остава и през това правителство, да се надяваме през следващите ще видим какво ще 
покажат и програмите на партиите и коалициите, които участват в изборите. Трябва да бъде по-
справедливо дълго отлаганото семейно облагане, подоходното облагане на семействата, не на 
физическите лица, като действително добро средство за по-равномерно разпределение на 
данъчните тежести и за отчитане големината и състава на семейството и плащанията към 
бюджетната сфера.  
Фокус: Каква част от населението са тези уязвими групи, без никакви доходи или с много ниски?  
Катя Владимирова: Липсата на конкретна информация за хората, които работят в черната 
икономика, в сивата икономика и размера на техните доходи, поставя много неточно рамките на 
тези, които действително са в тежко положение. Пенсионерите са голяма част от хората с ниски 
доходи. Те са 2 300 000, като много малка част от тях – може би една-трета имат над 500 лева 
пенсии. Масата е с много ниски пенсии. Но е още по-тежко за онези, които нямат официално 
нямат работа и не виждаме, че имат заетост и доходи, а как живеят – това е също един 
проблем. Колкото и обществото да не отдава значимото за неговото спокойствие и 
просперитет, е твърде голяма групата на ромите и на социално слабите. Социално слаби и 
хора, които са в тежко положение, има и сред другите два големи етноса – и сред българите, и 
сред турското население в България. Не са толкова малко тези, които са безработни или са 
икономически неактивни в трудоспособна възраст: нито официално регистрирани като 
безработни, нито заети. Те действително са много и са почти колкото официално 

http://www.focus-news.net/?id=f24107
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регистрираните безработни. Затова някои бизнесмени и представителите на социалните 
партньори казват, че безработицата е много по-висока. Имаше цифра, в която се казва 40 – тя 
не коректна от гледна точка на правилата за изчисляване. Ако се пресметне какъв дял заема 
населението, което не работи, тя действително може би е с такива мащаби. От тази гледна 
точка няма много бъдеще политика, която отнема всички възможни бюджетни ресурси за 
потушаване на бедността, на социалната изолация. Това са необходими средства – тези хора 
са на ръба на оживяването и техните семейства. Но заедно с това икономиката ни се лишава от 
бъдеще, от развитие на бизнеса, от създаването на работни места, от възможността да има 
повече заети, от развитие на икономиката и по-високи доходи. Ако самата икономика не 
създава ресурса, който може да се преразпределя, ние сме обречени, защото сме много бедни. 
Последната класификация на Европейския съюз от гледна точна на бедността ни сложи 
единствена на най-ниското равнище в ЕС. Мерките, които служебното правителството 
предприе, бяха крайно необходими, но те са само едно временно гасене на пожара и то е само 
видимото. Този пожар продължава да тлее. Подемът и оживяването в икономиката иска 
управление. Това е ролята на държавата в условията на пазарна икономика и в условия на 
криза – да мобилизира ресурсите си за излизане от кризата, а не само да спасява и 
икономисва.  
Фокус: По какъв начин може да се постигне развитие в икономиката?  
Катя Владимирова: Това действително е много трудно. Могат да се търсят много възможности 
от гледна точка на по-ефективно използване на огромните ресурси, които все още имаме от 
европейските фондове за този бюджетен период до 2013 г., но вероятно ще могат да се 
използват и през следващите 2 години. Какво като договаряме огромни по мащабите си 
ресурси, които можем да ползваме, без да ги връщаме, ако не ги използваме точно за развитие 
на икономиката? Ако само ги използваме за безработни и социално слаби, от това няма 
промени в бъдещето ни. Трябва да се използват повече за развитие на икономиката, за 
създаване на работни места чрез работните места и заетост, да се повиши малко повече 
гъвкавостта на пазара на труда, което обаче означава промяна в цената на труда. Цената на 
труда е безкрайно ниска за хората у нас, затова те предпочитат сивата икономика. Една част от 
тях предпочитат да не работят официално, защото доходите са пренебрежимо ниски за много 
от тях. Това не е работеща икономика, не е работеща политика. Само със санкции няма 
развитие. Има развитие с инвестиции и насърчаване на всеки бизнес, който е легален 
предимно, който създава възможности за повече работни места, но ефективни работни места, 
тоест значими, на които се произвежда продукция или услуги, които се продават, имат своята 
добра цена. От тази гледна точка имаме огромен неизползван ресурс в селското стопанство, по 
отношение на развитието на производства за пазари на изток и на юг от Европа – пазари, които 
България е имала, но сега отново може би е добре да завоюва. Не е достатъчен само 
европейският пазар – пазарът, на който се реализираме най-трудно, защото нито продукцията 
ни е конкурентноспособна, нито е с онова качество, което може да получи добра цена.  
Фокус: Освен селското стопанство, в кои други сектори има по-голямо търсене на работещи в 
момента?  
Катя Владимирова: Не се търсят много работещи, защото почти цялата ни икономика е 
замряла. Ако България трябва да стане ефективна и конкурентноспособна икономика, при този 
темп на икономическо развитие тя все още трябва да намали заетостта. От гледна точка на 
това как работното време се използва непосредствено за работа, за производство и каква е 
производителността на труда, няма много основания работните места да се увеличават при 
съществуващите мащаби на производство, напротив. Много от бизнес организациите 
намаляват заетостта си, за да могат да излязат от кризата. Получава се затворен кръг или поне 
излизането става все по-тежко през следващите периоди. Досега от бизнеса чуваме главно 
препоръки какво държавата трябва да направи за бизнеса. По линия на Европейски съюз има 
много програми, които финансират печеливши проекти, в това число за конкурентоспособност, 
за малки предприятия, за оборудване и още много други икономически дейности. Ние все още 
участваме твърде слабо. Може би липсват някакви интереси, инициативност, предприемчивост, 
тоест тези хора трябва да получат поощрение. Не искам да кажа, че трябва да бъдат 
изоставени хората, които са слаби и уязвими, но трябва време, за да се помисли за тези, които 
могат да изведат икономиката напред. Действително творчеството трябва да се стимулира 
повече. Много ми се иска бизнесът да потърси своите вътрешни възможности за по-ефективно 
използване на ресурсите и своите нови пазари, да има по-голяма гъвкавост и предприемчивост, 
а не само оправдания, оплаквания и неизползване на тези възможности, които имат по 
оперативните програми „Човешки ресурси” и „Конкурентоспособност” и още много други. И в 
двата аспекта става въпрос като действително е криза, да не се вайкаме само, а да се 
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предприемат по-оперативни действия за излизане от това състояние, както правят семействата 
вкъщи, когато домакинството е с много ограничен ресурс и се търси по-голяма заетост навън и 
повече дейности да се осъществяват вкъщи – домашното стопанство или други, за да се излезе 
от кризата.  
Фокус: Българската производителност на труда по-ниска ли е от тази в другите държави и 
защо?  
Катя Владимирова: Официално е така, макар че в България равнището на производителността 
на труда е по-висока от средноевропейската, отколкото заплащането на труда. Разбира се, 
между тях трябва да има диапазон, но това само по себе си подсказва, че в бизнеса и там, 
където хората са заети, има възможност да получават по-високо заплащане. Може би 
производителността на труда у нас не е толкова ниска, колкото се показва, ако се измери на 
основата на реално отработеното време. Не на бройки, не на 8-часов труд, защото може да се 
огледаме – особено в България колко хора работят 8-те си часа или петте дни? Има места, 
където са прекалено много заети, но те са много малко. Ако изчислим произведеното на реално 
отработени часове и хора, реално работещи тези часове, производителността би била висока, 
което е още едно основание да се иска по-високо заплащане и по-висока гъвкавост в труда. 
Можем да наблюдаваме действително каква е дисциплината на много места. Много е 
необходимо да дойдат чужди инвестиции и да се инвестира в страната, българският бизнес да 
се насърчава. Почти за всички не е тайна, че част от тези спестявания на домакинствата, които 
се отчитат, са спестявания на малкия бизнес, отклоняване на средствата от влагане, от 
инвестиции в икономика в банките, защото там печалбата е по-висока. Трагично е, че бизнесът 
не вижда възможности да влага средствата си за развитие на бизнеса, за разрастване на 
производството, за създаване на работни места, не да се насочват упреците към 
спестяванията, а може би упреците да бъдат към това защо не се инвестира. Трябва 
проблемите да се видят по същество.  
Фокус: Каква тенденция забелязвате в безработицата у нас – намалява ли?  
Катя Владимирова: Не, безработицата не намалява, защото нямаме оживление в икономиката. 
Много предприятия държат сравнително по-висока заетост, отколкото се полага от 
икономическа гледна точка и от гледна точка на икономическата ефективност за мащабите на 
работата им, за равнището на производството им. Те не искат да ги освободят – особено по-
добрите си работници, надявайки се, че може би ситуацията ще се промени, защото после ще 
ги намерят по-трудно. На практика това задържане също утежнява икономическото развитие и 
на отделните бизнес организации, и на страната като цяло. Сега се надяват, че новият 
туристически сезон ще доведе до по-висока заетост. Искам да обърна внимание на много 
широко разпространените мнения, че туризмът би спасил страната и би създал повече работни 
места. В масовия случай това са работни места не на пълна заетост. По статистика ако се 
измери заплащането на час, това е най-ниското от всички икономически дейности. Развиваме 
сектор, който се разраства, но всъщност увеличава броя на бедните работници. Всички мислят, 
че в туризма печалбите са големи – да, може би за мениджърите, но масата от хора, които 
работят там, раждат ниски доходи, поне официално.  
Фокус: Ще се промени ли това в бъдеще, при евентуално излизане от кризата?  
Катя Владимирова: Да, зависи от характера на развитие на бизнеса и от квалификацията на 
самите хора. В страната е много важно да се формира един климат на креативност, на 
развитие, на необходимост всеки да се усъвършенства, за да бъде по-добър в бизнеса, в 
заетостта, в творчеството, в науката и т.н. Креативността, а не жалбите по това, което е било, и 
жалбите по това, което имаме сега, за да се излезе от ситуацията. Добър пример за България 
би трябвало да бъдат Прибалтийските страни, които също навлязоха в кризата и бяха доста 
дълбоко засегнати от нея. С тях си приличаме и по голямата емиграция и т.н. Естония, Литва и 
Латвия са сред първите страни по икономически растеж. Можем да видим какво е по-
различното при тях. Доколкото знам, и те нямат особени ресурси. Можем да извлечем доста 
поуки, ако искаме да четем като условие за развитие, не само да жалим за положението си.  
Фокус: Какво е социалното положение на ромите у нас? Каква част от тях са заети и в какви 
сфери работят предимно?  
Катя Владимирова: Действително е много трудно да има статистика, тъй като България, а и 
никоя държава в света няма статистика за заетостта по етноси. Отделни наблюдения и 
разговори с хора показват, че при тях заетостта е изключително ниска. Има райони, в които 
заетостта е малко по-висока, и райони, в които е трагична. В сравнение например с преди 1989 
г. определено равнището на заетост е толкова ниско, че няма място за статистически значима 
величина на заетост. Може би заетостта е важна за тях, както и за всички останали граждани на 
републиката. Трудът трябва да бъде основният източник на доходи за всички, които могат да 
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работят. Трябва да има възможности да работят, да се създават работни места и да бъдат 
желани като работници. И те искат, и те не са доволни от ситуацията си, и те имат създадената 
нагласа от началото на прехода, че са ухажвани по време на избори, че са социално-
подпомагани най-вече по време на избори и след това, и чакат само това. Това също е един 
голям проблем. Ако се замислим, вече повече от 20 години преход голям проблем стават 
ромите на пенсионна възраст, доколкото можем да видим такива. Те може би нямат никаква 
пенсия и няма да имат никаква сигурност. Така ще бъде и по-нататък, защото ще имаме 
няколко поколения, които не са работили през живота си, не са имали официална заетост с 
осигуряване или ако имат, това е временната заетост по програмите за заетост. Това не е 
нещо, което трайно решава проблема. Действително не трябва да си затваряме очите, само да 
говорим, че те не искат да работят или нещо друго, защото това са хора, които живеят на 
територията на България и са толкова граждани на републиката, колкото и останалите. Те също 
трябва да реализират своите права за труд и образование. Държавата е тази, която трябва да 
намери съответните механизми за това, защото по Конституция и закон тя е гарант за 
спазването на тези основни права на гражданите. Настройването на населението срещу една 
или друга група също не води до развитие, а дърпа назад. Това дали децата, които трябва да 
учат, са мързеливи – аз мисля, че мързеливи и немързеливи има сред всички групи от 
населението. Колко от тези, които критикуват ромите, правят бизнес от ровенето по кофите? Не 
само за задоволяване на лични потребности, но го превръщат в бизнес, т.е. развитието на 
т.нар. търговия бедни за бедни или между бедни, която остава извън рамките на официалната 
заетост и на официално отчитаните икономически дейности. Изхвърлените неща около и в 
кофите да се превръщат в търговия за други, които не могат да си позволят да купят другото. 
Това е нещо, което е около нас, може да се види във всички квартали на София. София се 
пълни с хора, които не намират нищо в кофите на другите малки градове и селища в страната. 
Затова има и неприятни стечения на обстоятелствата като смърт, ранявания, бой и т.н. Тези 
„битови” скандали съвсем не са само битови. Те са израз на други, по-дълбоки процеси, които 
някак си не гледаме в корена на зараждането, а гледаме края, техния резултат и мислим, че 
трябва да се промени само резултатът. За да се промени, трябва да се пипне много по-дълбоко 
и като че ли на никое правителство не му стигат сили и средства да го направи.  
Фокус: Какво по-конкретно трябва да направи държавата в тази връзка?  
Катя Владимирова: По Конституция държавата е гарант за правата на гражданите, в това число 
правото на труд и правото на социална сигурност. Оттам в нейни ръце са законите и 
прилагането и правенето им – не само да ги сменяме и променяме, а закони, които имат 
дълбока политика в себе си. След това държава има стратегии, програми, планове, които са 
нейни инструменти за реализирането на тези права и задължения, които тя има. Преди всичко 
тя има задължение към гражданите си, а не гражданите към нея. Те имат също, но по-скоро 
гражданите са преследвани, когато не си изпълняват задълженията към държавата, но не и 
държавата, че не изпълнява задълженията си. Те не предполагат елементарна политика, а по-
комплексна и дълбока политика, която да бъде дългосрочна. По някои основни неща в тази 
политика не трябва да има партийни пристрастия и тя да се променя на 90 или 180 градуса, 
когато се сменят правителствата. Иначе не стигаме доникъде, въртим се в кръг, в една спирала 
и нищо не се променя. Какво като имахме десетилетие на ромско включване? Още толкова ще 
имаме, почти нищо не е постигнато. Трябва дълбоко да се промени нещо – и отношението за 
включване и заетост, т.е. добра работа, хората да бъдат одухотворени от работата и да бъдат 
достойно заплатени, да има сигурност. Не какви да е политици, а истински политици, които са 
творци и отстояват идеите, водещи до изпълнение на задълженията на държавата по 
Конституцията. Сега е време да говорим за това, защото пак се задават избори и пак се 
променят политици.  
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13570602  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: От 8 април в България започва проверка от две важни дирекции на Европейската 
комисия - “Енергетика“ и “Конкурентоспособност“. Експертите от Брюксел ще правят преглед на 
енергийната ни система, съобщи министърът на икономиката Асен Василев.  
Още в края на март служебният премиер ...  
 
Заглавие: ЕК ни праща експерти за енергийния батак  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 8 април в България започва проверка от две важни дирекции на Европейската 
комисия - “Енергетика“ и “Конкурентоспособност“. Експертите от Брюксел ще правят преглед 
на енергийната ни система, съобщи министърът на икономиката Асен Василев.  
Още в края на март служебният премиер Марин Райков обяви, че иска от ЕС помощ за външен 
одит в енергетиката ни. "Целта е да "осигурим задълбочен преглед на цялата верига по 
ценообразуване, председателят Ван Ромпой прие тази моя молба изключително благосклонно", 
обяви тогава Райков. 
Всъщност основна цел на евроекспертите е да разберат защо страната ни отказва да 
либерализира енергийния пазар. Министър Василев вече няколко пъти коментира, че има доста 
пазарни изкривявания, като даде пример как в България при свръхпроизводство на 
електричество и ниско потребление цената се покачва, вместо да пада.  
"Секторът не е реформиран през последните 23 години, така че имаме нужда от спешни 
реформи, вече има започнали процедури заради това, че не спазваме европейските правила. 
За мен най-логичното е да поискаме помощ от нашите европейски партньори и да започнем да 
въвеждаме правилата на свободния пазар", обясни Василев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13570602
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/08/news13576704.html  
Брой думи: 201 
 
 
Резюме: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката  
 
Заглавие: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката. Банката 
осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита. 
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.  
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, 
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата – 30 млн. евро, са предоставени от 
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата 
институция. 
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със 
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души; 
годишен оборот по-малък или равен на 97.5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна 
на 84 млн. лв. 
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата 
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство 
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за 
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност. 

http://novini.dir.bg/2013/04/08/news13576704.html
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13576742  
Брой думи: 369 
 
 
Резюме: Те са с атрактивни лихви за инвестиционни и оборотни кредити за микро, малки и 
средни предприятия.  
Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България.  
 
Заглавие: Бизнес кредит JEREMIE без такса за управление, предлага Експресбанк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Те са с атрактивни лихви за инвестиционни и оборотни кредити за микро, малки и 
средни предприятия.  
Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява нисък лихвен 
процент в евро и лева без такса управление по кредита.Финансирането, осигурено с 
подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да бъде ползвано за 
инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума до 2 млн. евро 
(или левовата равностойност) и със срок от една до десет години. 
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, 
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата - 30 млн. евро, са предоставени от 
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата 
институция. 
„В момента много от малките и средни фирми в страната искат да подкрепят или разширят своя 
бизнес, като търсят прозрачни и добри условия. Освен изключително лесна процедура за 
кандидатстване, кредитите по програма JEREMIE предлагат на бизнеса атрактивни лихвени 
нива", каза Момчил Момчилов, ръководител отдел „Средни предприятия" в Societe Generale 
Експресбанк. 
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със 
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души; годишен оборот по-малък или 
равен на 97,5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна на 84 млн. лева. 
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата 
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство 
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за 
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност. 
Клиентите на Societe Generale Експресбанк могат да получат подробна информация за 
условията по програма JEREMIE на www.sgeb.bg/bg/jeremie и във всички 150 офиса на банката 
в страната. 
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013г.", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. 
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", 
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13576742
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/100-mln-lv-ot-evroparite-za-biznesa-sa-pod-vupros/nid-105272.html  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Между 70 и 100 млн. лв. от европарите за бизнеса може да бъдат загубени през тази 
година. Това показват сметките на министерството на икономиката към момента, каза за "Труд" 
зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова, която отговаря и за оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: 100 млн. лв. от европарите за бизнеса са под въпрос  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Между 70 и 100 млн. лв. от европарите за бизнеса може да бъдат загубени през тази 
година. Това показват сметките на министерството на икономиката към момента, каза за "Труд" 
зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова, която отговаря и за оперативната 
програма "Конкурентоспособност".  
Рискът от загуба на пари е заради забавяне на плащанията по програмата, която е с общ 
бюджет около 2.3 млрд. лева. На нея държавата разчита за подпомагане на малките и средните 
предприятия, които са сред най-пострадалите от кризата и са приоритет на служебния кабинет.  
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и поиска от Брюксел 
поне 245.72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. За риск от загуба на 
средства предупреди преди около месец вече бившият министър по управление на 
евросредствата Томислав Дончев.  
Другата програма, по която усвояването трябва да се забърза, за да не се стигне до 
намаляване на бюджета, е тази за околната среда.  
До момента страната не е губила средства по оперативните програми. Но заради неспазване на 
европравилата за темп на плащанията бяха отписани средства по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР).  
За да се запази бюджетът на програмата за бизнеса, от министерството на икономиката 
търсят варианти за ускоряване на плащанията. Една от обсъжданите възможности е да се 
увеличат авансовите плащания по проектите на фирмите, които в момента са 20%. Все още се 
правят разчети дали и с колко могат да се вдигнат предварителните плащания и как това ще се 
отрази на усвояването.  
С увеличаване на авансовите плащания в края на м.г. бяха спасени 200 млн. лв. по ПРСР. 
Другият вариант за спасяване поне на част от средствата по "Конкурентоспособност" е 
забързване на плащанията по проекти на Българската агенция за инвестиции за рекламиране 
на инвестициите в България и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия за подпомагане на износа на български фирми.  
 

http://profit.bg/news/100-mln-lv-ot-evroparite-za-biznesa-sa-pod-vupros/nid-105272.html
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_643154253  
Брой думи: 353  
 
 
Резюме: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява 
нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита.  
 
Заглавие: Бизнес кредит JEREMIE без такса за управление, предлага Експресбанк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява нисък лихвен 
процент в евро и лева без такса управление по кредита.  
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.  
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, 
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата - 30 млн. евро, са предоставени от 
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата 
институция.  
„В момента много от малките и средни фирми в страната искат да подкрепят или разширят своя 
бизнес, като търсят прозрачни и добри условия. Освен изключително лесна процедура за 
кандидатстване, кредитите по програма JEREMIE предлагат на бизнеса атрактивни лихвени 
нива", каза Момчил Момчилов, ръководител отдел „Средни предприятия" в Societe Generale 
Експресбанк.  
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със 
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души; годишен оборот по-малък или 
равен на 97,5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна на 84 млн. лева.  
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата 
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство 
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за 
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност.  
Клиентите на Societe Generale Експресбанк могат да получат подробна информация за 
условията по програма JEREMIE на www.sgeb.bg/bg/jeremie и във всички 150 офиса на банката 
в страната.  
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013г.",  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет.  
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", 
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.  
 

http://money.ibox.bg/news/id_643154253
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/43407  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката. 
Банката осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита. 
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.  
 
Заглавие: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити 
JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити JEREMIE, 
насочени към микро, малки и средни предприятия в България, съобщиха от банката. Банката 
осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита. 
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.  
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, 
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата – 30 млн. евро, са предоставени от 
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата 
институция.  
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със 
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души;  
годишен оборот по-малък или равен на 97.5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна 
на 84 млн. лв.  
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата 
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство 
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за 
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/43407
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1355613  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира 
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум. Събитието ще се проведе на 10 
април 2013 г. (сряда) в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала Роял 3.  
 
Заглавие: Международен българо-румъно-македонски бизнес форум в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира 
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум. Събитието ще се проведе на 10 
април 2013 г. (сряда) в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала Роял 3.  
Форумът ще бъде открит от г-жа Виолета Лорер, заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма. Приветствията към участниците в събитието ще отправят посланиците 
на Македония и Румъния, г-н Никола Стоянов, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Зоре 
Темелковски, президент на Македоно-българска търговска камара, г-н Емил Василев, 
изпълнителен директор на ББПСС.  
Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти 
между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за 
производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри 
производствени и търговски практики.  
Чуждестранното участие във форума ще бъде представено от румънски и македонски фирми, 
развиващи дейност в следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, 
ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и 
енергийна ефективност.  
Проявата ще завърши с дегустация на традиционни български напитки и храни.  
Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се организира в изпълнение на 
дейност 5.Б. на 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 Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
 

http://www.cross.bg/1355613
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/08/2037752_da_si_otgledash_startup/  
Брой думи: 606  
 
 
Резюме: Почти 130 души отделиха уикенда си, за да разработват мобилни приложения по 
време на четвъртия Startup Weekend Sofia  
 
Заглавие: Да си отгледаш стартъп  
Подзаглавие:  
Автор: Калина Чернева  
Текст: Почти 130 души отделиха уикенда си, за да разработват мобилни приложения по време 
на четвъртия Startup Weekend Sofia  
Победител в състезанието тази година е платформа, в която децата могат да учат езици. Ако 
си готов да отделиш 54 часа от времето си, и то през уикенда, за да работиш върху една идея, 
определено си ентусиаст. Ако успееш и да я завършиш, е много вероятно да си добър в това, 
което правиш.  
Това направиха почти 130 участници в четвъртия Startup Weekend в София през изминалия 
уикенд, чийто фокус беше разработка на мобилни приложения. Под един покрив се събраха 
софтуерни разработчици, дизайнери и нетехничари. В петък те представиха 60 идеи, от които 
25 сформираха отбори и започнаха работа.  
Един от проблемите на младите предприемачи, който Startup Weekend решава, е намирането 
на екип, с който да работиш. Ако някой е дошъл без идея, това също не е проблем, стига да 
може да допринесе към нечий проект с уменията си. Сред най-търсените специалисти на 
уикенда бяха IT хората, които могат да преведат идеите за приложение на езика на "умните 
телефони".  
Новосформираните екипи не просто започнаха да разработват своите приложения, но голяма 
част от тях успяха да представят и работещ продукт в неделя вечерта (дори и с цената на 
ентусиазирана работа и почти никакъв сън цял уикенд).  
Проектите  
Победител в състезанието стана мобилното приложение talkie. Само за две денонощия екип от 
четирима участници - Николай Василев (разработчик), Мая Банкова (дизайнер), Калин Цветков 
(разработчик) и Димитър Димитров (нетехнически), разработиха платформа за Android и iOS, 
която помага на децата да учат чужд език чрез картинки и повтаряне на думи.  
Сред отборите имаше и хора, които вече са успели да финансират други свои проекти. Георги 
Кадрев от Imagga - стартираща компания, която наскоро получи 200 хил. евро финансиране от 
LAUNCHub, в екип с още четирима участници спечели третата награда за приложението 
ColorFit.me - търсачка за модни артикули според цветовете. Втора награда получи и 
Mathemania - игра, в която потребителите могат да се състезават в реално време, като показват 
познанията си по математика. Лидер на този екип е Дарин Маджаров от "Уча.се" (също част от 
портфолиото на LAUNCHub).  
Сред проектите има и приложения за мода, такива, които ти показват къде около теб има 
събитие според интересите ти, дори и такива, които ти позволяват физически да отваряш 
врати, а също и една игровизирана книга, която ще учи младите хора да стартират бизнес - 
Startup Weekend Meta.  
Творчески хаос  
Малко налично време, формиране на отбори на място и много идеи. В този формат на 
мероприятието се крие потенциалното решение на един от проблемите на младите 
предприемачи - намирането на партньор за стартиране на бизнес. Освен това целта на 
събитието е не толкова да се печелят награди, а да се генерират и валидират потенциално 
добри бизнес идеи.  
"Като цяло бях доста приятно изненадан от нивото на екипите и презентациите", каза Ивайло 
Симов, съосновател на Eleven, един от двата фонда за финансиране на стартиращи компании 
по JEREMIE. Той посочи, че ще се радва, ако повече проекти продължат развитието си и след 
54-часовия предприемаческ маратон, тъй като досега екипите, сформирали се по време на 
уикенда и успели да се задържат заедно и след него, са по-скоро изключение.  
Симов беше и един от шестимата съдии, които избраха победителите, заедно с Любен Белов, 
мениджър на LAUNCHub, Петър Илиев, съoсновател на Grabo.bg, Атанас Райков, мениджър 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/08/2037752_da_si_otgledash_startup/
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мобилни продукти и услуги във VIVACOM, Христо Нейчев, директор бизнес развитие в Telerik, и 
Яка Левстек, директор на D.Labs.  
Startup Weekend е глоблна мрежа от предприемачи и ентусиасти, организиращи 54-часови 
интензивни събития за програмисти, дизайнери и стартап ентусиасти в над 200 града. В 
България подобно събитие се провежда за четвърти път и се организира на екип от млади 
ентусиасти.  
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/български-мебелни-компании-в-милано-news43776.html  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: От 8 до 11 април 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Милано, Италия, с участието 
на българските предприятия от дървопреработваща и мебелна промишленост.  
 
Заглавие: Български мебелни компании в Милано  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 8 до 11 април 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Милано, Италия, с участието на 
българските предприятия от дървопреработваща и мебелна промишленост.  
Включени са 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.  
 

http://www.economynews.bg/български-мебелни-компании-в-милано-news43776.html
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0
%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%
B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%
D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0
%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира 
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум. Събитието ще се проведе на 10 
април 2013 г. (сряда) в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала Роял 3.  
 
Заглавие: Международен българо-румъно-македонски бизнес форум в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира 
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум. Събитието ще се проведе на 10 
април 2013 г. (сряда) в хотел „Шератон София хотел Балкан", зала Роял 3.  
Форумът ще бъде открит от г-жа Виолета Лорер, заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма. Приветствията към участниците в събитието ще отправят посланиците 
на Македония и Румъния, г-н Никола Стоянов, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Зоре 
Темелковски, президент на Македоно-българска търговска камара, г-н Емил Василев, 
изпълнителен директор на ББПСС.  
Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти 
между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за 
производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри 
производствени и търговски практики.  
Чуждестранното участие във форума ще бъде представено от румънски и македонски фирми, 
развиващи дейност в следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, 
ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и 
енергийна ефективност.  
Проявата ще завърши с дегустация на традиционни български напитки и храни.  
Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се организира в изпълнение на 
дейност 5.Б. на 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 Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228439_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/Bulgaria_EU/Pages/evroizmami.aspx  
Брой думи: 714  
 
 
Резюме: България се оценява високо от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 
Това бе заявено лично от генералния й директор Джовани Кеслер и при двете му официални 
визити в страната ни, припомни за Радио България Соня Клисарска, шеф на Дирекция 
„Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, МВР 
(АФКОС-България). Звеното партнира на ОЛАФ у нас. Неотдавна то приключи успешно 
изпълнението на европроект, целящ още по-висока ефективност при разследване на 
нередности в усвояване на средствата по оперативните програми, финансирани от 
Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.  
 
Заглавие: България е пример за борба с евроизмамите в ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна Обретенова  
Текст: България се оценява високо от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това 
бе заявено лично от генералния й директор Джовани Кеслер и при двете му официални визити 
в страната ни, припомни за Радио България Соня Клисарска, шеф на Дирекция „Координация 
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, МВР (АФКОС-
България). Звеното партнира на ОЛАФ у нас. Неотдавна то приключи успешно изпълнението на 
европроект, целящ още по-висока ефективност при разследване на нередности в усвояване на 
средствата по оперативните програми, финансирани от Кохезионния и Структурните фондове 
на ЕС.  
България е сред страните, докладващи като цяло най-много нарушения в ОЛАФ. Испания 
например усвоява 14-15 млрд. евро, или в пъти повече от нас годишно. Но е подала 25 сигнала 
по-малко за нередности с европари в сравнение с нас за 2012 г. Именно поради това ОЛАФ 
дава България за пример в ЕС и като страна, която спазва стриктно правилата за незабавно 
сигнализиране при натъкване на измами, правонарушения или нередности в усвояването на 
средствата от ЕС, коментира Соня Клисарска:  
В ЕК се говори за модела АФКОС-България и много се гордеем. Точно затова бяхме поканени 
да представим как работи нашият модел като структура и организация на работа в една стара 
страна-членка като Италия. Разбира се, има какво още да се желае. Не сме „свещена крава”. 
Приемаме всякакви препоръки. Важното е обаче, че посоката е правилна. Това се заявява 
категорично от нашите европартньори. Ние вървим в правилната посока и се стремим в крачка 
да изпълняваме препоръките. Правомощието, което ОЛАФ ни даде поминалата година за 
административни разследвания, бе по лична препоръка на шефа на службата Джовани Кеслер. 
Ние следваме до голяма степен модела на ОЛАФ за този тип разследвания. Наскоро завърши и 
едноседмичен курс за обучение на наши служители-експерти именно в този вид звена на 
ОЛАФ. Разбира се, имаме и проблеми. Първият от тях не е тайна за никого. Това е недостигът 
ни на капацитет за този тип разследвания. Работим в тази посока. Имам уверението на 
ръководството на МВР, че ще се положат всички усилия проблемът да бъде решен. За целта 
вървят обучения непрекъснато. Мисля, че ще се справим и ще си заслужим и в тази сфера 
доброто име, което успяхме да си изградим за изминалите 4 години, с положителната оценка на 
ОЛАФ за дирекция АФКОС-България.  
За 2012 г. България е докладвала в ОЛАФ 74 нередности при усвояване на евросредствата по 
оперативните програми. От тях най-много нарушения има по програма „Регионално развитие” – 
35. Следва „Околна среда” – с 13, и „Административен капацитет” – с 11. По 5 сигнала за 
нередности с европари има за „Конкурентноспособност” и „Човешки ресурси”, 2 – за 
„Транспорт” и 1 сигнал – за „Техническа помощ”. В отчета на АФКОС-България не влизат обаче 
евросредствата по земеделските програми.  
За момента няма тревожни тенденции при изпълнението на оперативните програми, 
финансирани от Структурните и Кохезионния фонд, коментира за Радио България и Георги 
Заяков, началник на сектора „Докладване на нередности” в дирекция АФКОС на МВР. По 
думите му звеното има общ поглед и следи стриктно нередностите с европари от самото 
начало на програмния период 2007-2013 г. ОЛАФ наблюдава за измами с европари всички 
държави в ЕС и ако установи такива, налага санкция да възстановят парите. До момента в 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/Bulgaria_EU/Pages/evroizmami.aspx
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България няма нищо тревожно в сравнение с други страни в ЕС. Има нередности у нас, но 
такива има и във всички други държави от ЕС – категоричен е експертът по евроизмамите.  
Най-висок процент от нередностите с европари у нас са при провеждане на обществени 
поръчки – конкретизира Георги Заяков. – Затова едно бъдещо сътрудничество с БОРКОР – 
звено за борба с корупцията към Министерски съвет, е много полезно. Нарушенията при 
обществените поръчки със средства по Структурните и Кохезионния фонд до момента са над 
60 процента от установените нередности. Около 20 процента са нарушения на правила и 
условия за финансиране при изпълнение на програмите като недопустими, незаконосъобразни 
разходи. Отделно, тъй като програмният период изтича и договарянето приключва, има 
тенденция за повишаване на нередностите при изпълнение на договорите. Към момента те са 
около 10 процента от общия брой на всички видове нарушения. Такива са примерно 
несъответствията на заложените в договора времеви графици, отклоненията от сроковете за 
изпълнение, или други неизпълнени задължения по договорите. Има и други нередности, общо 
около 10 процента. Това са случаи, които касаят длъжностни престъпления, двойно 
финансиране, конфликт на интереси, ликвидация на дружества, неспазване на договорени 
условия извън вече споменатите и т. н.  
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/biznes-kredit-jeremie-bez-taksa-za-upravlenie-predlaga-
ekspresbank-788616.html  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: Те са с атрактивни лихви за инвестиционни и оборотни кредити за микро, малки и 
средни предприятия  
money.bg |  
 
Заглавие: Бизнес кредит JEREMIE без такса за управление, предлага Експресбанк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Те са с атрактивни лихви за инвестиционни и оборотни кредити за микро, малки и 
средни предприятия в България. Банката осигурява нисък лихвен процент в евро и лева без 
такса управление по кредита. 
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да 
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума 
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години. 
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, 
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата - 30 млн. евро, са предоставени от 
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата 
институция. 
„В момента много от малките и средни фирми в страната искат да подкрепят или разширят своя 
бизнес, като търсят прозрачни и добри условия. Освен изключително лесна процедура за 
кандидатстване, кредитите по програма JEREMIE предлагат на бизнеса атрактивни лихвени 
нива", каза Момчил Момчилов, ръководител отдел „Средни предприятия" в Societe Generale 
Експресбанк. 
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със 
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души; годишен оборот по-малък или 
равен на 97,5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна на 84 млн. лева. 
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата 
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство 
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за 
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност. 
Клиентите на Societe Generale Експресбанк могат да получат подробна информация за 
условията по програма JEREMIE на www.sgeb.bg/bg/jeremie и във всички 150 офиса на банката 
в страната. 
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013г.", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. 
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", 
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
money.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/biznes-kredit-jeremie-bez-taksa-za-upravlenie-predlaga-ekspresbank-788616.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/biznes-kredit-jeremie-bez-taksa-za-upravlenie-predlaga-ekspresbank-788616.html
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=25090  
Брой думи: 128  
 
 
Резюме: 17 студенти от дипломатическата академия на виена посетиха в петък Велико 
Търново.  
Те имаха срещи в Областната администрация и в кметството в старата столица. Визитата им в 
болярския град е организирана от Посолството на Република Австрия. Пред младите хора 
областният управител проф. Пенчо Пенчев представи социално-икономическите 
характеристика на региона. Студентите се интересуваха от процеса на усвояване европейските 
средства и изпълнението на програмата „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”.  
 
Заглавие: Възпитаници на Виенската дипломатическа академия посетиха старата 
столица  
Подзаглавие:  
Автор: Е. Светославова  
Текст: 17 студенти от дипломатическата академия на виена посетиха в петък Велико Търново.  
Те имаха срещи в Областната администрация и в кметството в старата столица. Визитата им в 
болярския град е организирана от Посолството на Република Австрия. Пред младите хора 
областният управител проф. Пенчо Пенчев представи социално-икономическите 
характеристика на региона. Студентите се интересуваха от процеса на усвояване европейските 
средства и изпълнението на програмата „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”.  
По време на посещението си в кметството в старата столица австрийските младежи 
подкрепиха кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата. От зам.-
кметовете Снежана Данева и Ганчо Карабаджаков младите хора научиха за историята на 
болярския град и неговото уникално културно наследство.  
Студентите посетиха още Австрийската библиотека във ВТУ, Мултимедийния посетителски 
център и Констанцалиевата къща и църквата „Рождество Христово” в Арбанаси.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=25090
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105911  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Между 70 и 100 млн. лв. от европарите за бизнеса може да бъдат загубени през тази 
година. Това показват сметките на министерството на икономиката към момента, каза за "Труд" 
зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова, която отговаря и за оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Риск за 100 млн. лв. от парите за еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Между 70 и 100 млн. лв. от европарите за бизнеса може да бъдат загубени през тази 
година. Това показват сметките на министерството на икономиката към момента, каза за "Труд" 
зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова, която отговаря и за оперативната 
програма "Конкурентоспособност".  
Рискът от загуба на пари е заради забавяне на плащанията по програмата, която е с общ 
бюджет около 2,3 млрд. лева. На нея държавата разчита за подпомагане на малките и средните 
предприятия, които са сред най-пострадалите от кризата и са приоритет на служебния кабинет.  
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и поиска от Брюксел 
поне 245,72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. За риск от загуба на 
средства предупреди преди около месец вече бившият министър по управление на 
евросредствата Томислав Дончев.  
Другата програма, по която усвояването трябва да се забърза, за да не се стигне до 
намаляване на бюджета, е тази за околната среда.  
До момента страната не е губила средства по оперативните програми. Но заради неспазване на 
европравилата за темп на плащанията бяха отписани средства по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР).  
За да се запази бюджетът на програмата за бизнеса, от министерството на икономиката 
търсят варианти за ускоряване на плащанията. Една от обсъжданите възможности е да се 
увеличат авансовите плащания по проектите на фирмите, които в момента са 20%. Все още се 
правят разчети дали и с колко могат да се вдигнат предварителните плащания и как това ще се 
отрази на усвояването.  
С увеличаване на авансовите плащания в края на м.г. бяха спасени 200 млн. лв. по ПРСР. 
Другият вариант за спасяване поне на част от средствата по "Конкурентоспособност" е 
забързване на плащанията по проекти на Българската агенция за инвестиции за рекламиране 
на инвестициите в България и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия за подпомагане на износа на български фирми.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105911
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност".  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
Готвят обявяване на нова процедура по ОП "Конкурентоспособност".  
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
На страницата на УО на оперативната програма са публикувани проект на насоките и 
документите за кандидатстване. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 
17.30 ч. на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg  
Основната цел на процедурата е да е да се повиши ефективността и конкурентоспособността 
на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.  
Допустими по процедурата са дейности в следните два елемента:  
А/„Инвестиции”:  
- Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт(стока 
или услуга) или процес.  
- Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при 
създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния 
продукт/реализация на иновативния процес.  
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от 
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.  
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативния продукт(стока или услуга) или процес.  
Б/„Услуги”:  
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване 
на иновативния продукт(стока или услуга) или процес;  
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на 
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство 
иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси;  
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;  
- Визуализация на проекта;  
- Одит на проекта.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 
лева.Харесвам · · Сподели  
 
Valentina Hristova харесва това.  
 

http://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 78  
 
 
Резюме: Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от 
страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена 
безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана 
по...Вижте повече  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на 
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по...Вижте повече  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на 
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл.  
 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 08.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 103  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП 
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи 
към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 
кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.  
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 
ч. на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=697  
 
 

 

 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872

