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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 11.04.2013
Източник: в. Дума
Страница: 6
Брой думи: 222
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването на международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония, съобщиха от МИЕТ. Като част
от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета
Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези
средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
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Заглавие: Кабинетът полагал сериозни усилия да се разплати с бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването на международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония, съобщиха от МИЕТ. Като част
от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета
Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези
средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта Лорер. "Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона", допълни Лорер. Международният бизнес форум се организира от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Балканското
бюро за подпомагане на средното съсловие и се финансира по оперативна програма
"Конкурентоспособност".
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Дата: 11.04.2013
Източник: в. Монитор
Страница: 11
Брой думи: 400

Заглавие: Тръгва директна авиолиния до Скопие
Подзаглавие: Търговският обмен между двете държави може да се утрои
Автор: Дарина КАХРАМАНОВА
Текст: Директна авиолиния между България и Македония ще тръгне през май. Тя най-вероятно
ще включва четири летища - Бургас, София, Скопие и Тирана, съобщи посланикът на
Македония у нас Благой Ханджийски. Той участва в българско-румънско-македонски бизнес
форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия.
"Водят се разговори между двете страни авиолинията да заработи преди летния сезон", обясни
Ханджийски. "Целта е да се засили туристическият обмен между двете държави". Дипломатът
каза още, че през миналата година между 60 и 80 хиляди македонски граждани са летували в
България. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през цялата
2012 г. страната ни са посетили 424 хил. души от съседната държава. Ханджийски припомни
още, че все повече македонски граждани идват в България НЕ САМО ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ,
НО И ПРЕЗ ЗИМАТА
Посланикът на Македония обясни още, че се полагат усилия за подобряване на транспортните
връзки между двете страни. Той припомни, че България е обновила пътя от Благоевград до
границата с Македония. В напреднал етап било развитието на железопътната връзка между
двете страни в македонския участък Куманово - Беляковци - Гюешево.
Междувременно стана ясно, че стокообменът между България и бившата югорепублика
възлиза на 600 млн. евро. За период от четири години той може да нарасне на 2 млрд. евро,
прогнозира Зоре Темелковски, председател на Македонско-българската стопанска камара. Той
обясни още, че се обмислят мерки за насърчаване на туристическия обмен между двете
държави. "Например хотелиерите, членуващи в камарата, може да въведат през летния сезон
отстъпки за българските туристи, които посетят Македония и обратно", смята той.
Изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия
Никола Стоянов обясни, че през последните години СЕ НАБЛЮДАВА ТЕНДЕНЦИЯ НА СПАД в
стокообмена на България с Македония и Румъния. В търговските потоци пък преобладавали
стоки с ниска степен на преработка. По думите му това е негативен ефект, но било знак, че има
потенциал за растеж.
"Като съседни страни на Балканите ние сме длъжни да положим максимални усилия за
активизиране на търговските контакти на нашите фирми", коментира Виолета Лорер, зам.министър на икономиката, енергетиката и туризма. Тя подчерта, че приоритет за служебното
правителство е да се обърне специално внимание на малките и средни фирми. Лорер
припомни, че по линия на международния фонд “Козлодуй" предстои санирането на 250
обществени сгради. Бизнесът може да се възползва от нисколихвени кредити по програмата
"Джеръми". Прави се всичко необходимо да бъдат изплатени просрочията от държавата към
малките и средни предприятия, допълни зам.-министърът.
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Резюме: Директна авиолиния между България и Македония ще тръгне през май. Тя найвероятно ще включва четири летища - Бургас, София, Скопие и Тирана, съобщи посланикът на
Македония у нас Благой Ханджийски. Той участва в българско-румънско-македонски бизнес
форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия.
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Дата: 11.04.2013
Източник: в. Новинар
Страница: 9
Брой думи: 137
Резюме: Икономическото министерство се е заело да помага на българските малки и средни
фирми да стигнат до международните пазари. Това съобщи ресорният зам.-министър в
служебното правителство Виолета Лорер.
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Заглавие: МИЕТ дава рамо на малките фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическото министерство се е заело да помага на българските малки и средни
фирми да стигнат до международните пазари. Това съобщи ресорният зам.-министър в
служебното правителство Виолета Лорер.
Друга основна цел на ведомството е изплащането на всички задължения на държавата към
предприятията, за да се подкрепи бизнесът.
"Средствата от международен фонд "Козлодуй" за саниране на сгради, както и отделените 354
млн. лева по фонд "Джереми 2" са само част от доказателствата за нашите усилия към
подпомагането на българските компании", изтъкна Лорер.
Тя присъства на международен бизнес форум с участието на фирми от Румъния и Македония.
Според нея взаимният стокообмен е изключително важен за всички страни.
"Македония и Румъния са традиционни партньори на България и фактът, че за 2012 година
Македония е на водещо място за износ на стоки извън Европейския съюз е само принос за нас",
подчерта Лорер.
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Дата: 11.04.2013
Източник: в. Репортер
Страница: 11
Брой думи: 130
Резюме: С 50 милиона лева от Международен фонд "Козлодуй" ще бъдат санирани 250 сгради.
Това са част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща
криза, заяви зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер на откриването международен
бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
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Заглавие: Дават 50 милиона за саниране на 250 сгради
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С 50 милиона лева от Международен фонд "Козлодуй" ще бъдат санирани 250 сгради.
Това са част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща
криза, заяви зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер на откриването международен
бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", обясни Лорер.
Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност е
в основата на икономическата ни политика, допълни тя.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", каза Лорер.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 10.04.2013
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/04/10/news13597049.html
Брой думи: 228
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.
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Заглавие: Кредити от 380 млн. лв. при ниски лихви ще спасяват бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.
Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на
откриването международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и
Македония, съобщиха от МИЕТ.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези
средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта Лорер.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://www.econ.bg/Новини/Приoритет-насърчването-на-износа-на-българскитефирми_l.a_i.425119_at.1.html
Брой думи: 462

Заглавие: Приoритет - насърчването на износа на българските фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Цел на МИЕТ е изплащането на всички задължения на държавата към предприятията
“Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност
е в основата на икономическата ни политика”. Това заяви заместник-министърът на
икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония.
По думите ? една от целите на служебното министерство на икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ) е да осигурява достъп на българските компании до международните пазара и
да подпомага тяхното развитие, предаде агенция "Фокус". Зам.-министърът подчерта, че
фокусът е насочен именно към малките и средни предприятия.
По думите ? взаимният стокообмен е изключително важен за всички страни. „Македония и
Румъния са традиционни партньори на България и фактът, че за 2012 година Македония е на
водещо място за износ на стоки извън Европейския съюз е само принос за нас”, коментира още
зам.-министър Лорер.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд
„Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ (JEREMIE) под формата на кредити на половин пазарна лихва
на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се
ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, заяви тя.
Като друга цел на МИЕТ Лорер посочи изплащането на всички задължения на държавата към
предприятията, с цел подкрепа на бизнеса. По нейните думи правителството насочва сериозни
усилия, за да бъдат изплатени всички забавени плащания от страна на държавата към
българските фирми.
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за
информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за
стандартизацията на продукти за външния пазар, подчерта г-жа Лорер. “Междуфирменото
коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в
развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност”.
Във форума участваха близо 80 фирми.
Износът на България за трети страни през първите два месеца на тази година е нарастнал с
20,2% на годишна база.
Същевременно от Българска стопанска камара (БСК) от известно време алармират, че
ненавременното издължаване на държавните и общински администрации и фирми към
частните компании за изпълнени обществени поръчки. Според БСК това задържа оборотни
средства на бизнеса и води до висока фирмена и междуфирмена задлъжнялост.
По данни на Министерството на финансите (МФ) просрочените задължения на общините са
намалели в края на 2012 г., в сравнение с края на 2011 г., с 33 млн. лв. и са достигнали 174,3
млн. лева. Те са формирани от 148 общини или 56% от общия им брой в страната.
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Резюме: Цел на МИЕТ е изплащането на всички задължения на държавата към предприятията
“Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност
е в основата на икономическата ни политика”. Това заяви заместник-министърът на
икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1769617
Брой думи: 218
Резюме: София. Една от целите на служебното министерство на икономиката, енергетиката и
туризма е да осигурява достъп на българските компании до международните пазара и да
подпомага тяхното развитие. С тези думи зам.-министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Виолета Лорер откри международния бизнес форум с участието на фирми от
съседните Румъния и Македония, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Виолета Лорер: Министерството на икономиката цели осигуряване на достъп
на българските компании до международните пазари
Подзаглавие:
Автор: Ванина НЕДКОВА
Текст: София. Една от целите на служебното министерство на икономиката, енергетиката и
туризма е да осигурява достъп на българските компании до международните пазара и да
подпомага тяхното развитие. С тези думи зам.-министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Виолета Лорер откри международния бизнес форум с участието на фирми от
съседните Румъния и Македония, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Форумът е
организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и
Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие. Зам.-министърът подчерта, че
фокусът е насочен именно към малките и средни предприятия. Като друга цел на МИЕТ Лорер
посочи изплащането на всички задължения на държавата към предприятията, с цел подкрепа
на бизнеса. „Средствата от международен фонд „Козлодуй”, които ще отидат за саниране на
сгради, както и отделените 354 млн. лева по фонд „Джереми 2” са само част от
доказателствата за нашите усилия към подпомагането на българските компании”, отбеляза
Виолета Лорер. По думите й - взаимният стокообмен е изключително важен за всички страни.
„Македония и Румъния са традиционни партньори на България и фактът, че за 2012 година
Македония е на водещо място за износ на стоки извън Европейския съюз е само принос за нас”,
коментира още зам.-министър Лорер.
В рамките на днешния форум ще бъдат обсъдени възможностите за създаване на преки бизнес
контакти между българските предприятия и потенциалните партньори от Румъния и Македония.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1769702
Брой думи: 289
Резюме: Бургас. Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи - с тези думи
Атанаска Николова, зам.-кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Това съобщиха от Община Бургас.
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Заглавие: Световен лидер обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи - с тези думи
Атанаска Николова, зам.-кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Това съобщиха от Община Бургас. Обучението е насочено
към бизнеса в града и eорганизирано от Бизнес инкубатор – Бургас. В първата част са
засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателствоипрактики на Европейския съд. Във втората част са представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудовоправо. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. „Използвахме
възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти” –
коментираха участниците.
Обучението премина при очаквано голям интерес."Бизнес инкубатор – Бургас и Община Бургас
са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да благодарим на Ernst&Young, за
това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно ниво" - сподели Николова. Това
е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор – Бургас, което преминава
при голям интерес и с успех. През месец март беше организирана „Седмица на европейските
възможности”, в рамките на която над 130 представители на местния бизнес получиха
качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор – Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
и основната му цел е да бъдат създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13596802
Брой думи: 190
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика, каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
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Заглавие: Дават 50 милиона за саниране на 250 сгради
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика, каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд «Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. «Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер.
“Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
/БЛИЦ
BLITZ
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13596700
Брой думи: 228
Резюме: /КРОСС/ “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика“. Това каза заместникминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването
международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като
част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд «Козлодуй“.
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Заглавие: Лорер: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен
приоритет на служебното правителство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика“. Това каза заместникминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването
международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като
част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд «Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. «Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер. “Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона“, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност“.
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.profit.bg
Връзка:
http://profit.bg/news/Kreditna-liniya-za-380-mln-lv-na-razpolozhenie-na-biznesa/nid105434.html
Брой думи: 227
Резюме: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Кредитна линия за 380 млн. лв. на разположение на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд „Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми.
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за
информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за
стандартизацията на продукти за външния пазар, подчерта г-жа Лорер. “Междуфирменото
коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в
развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност”.
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_661382256
Брой думи: 227
Резюме: "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Виолета Лорер: Да насърчаваме износа с висока добавена стойност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд „Козлодуй".
По инициативата „Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта зам.-министърът.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
Автор: Money.bg
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:
http://www.darikfinance.bg/novini/92415/%C4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0+%EF%EE%E4%
EA%F0%E5%EF%FF+%E8%E7%ED%EE%F1%E0+%E8+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F
1%F2%E2%E0%F2%E0+%F1+%E2%E8%F1%EE%EA%E0+%E4%EE%E1%E0%E2%E5%ED+%F1
%F2%EE%E9%ED%EE%F1%F2
Брой думи: 228
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Държавата подкрепя износа и производствата с висока добавен стойност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.
Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на
откриването международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и
Македония, съобщиха от МИЕТ.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези
средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта Лорер.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.infostock.bg
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/43482
Брой думи: 229
Резюме: Източник: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика.
Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на
откриването международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и
Македония, съобщиха от МИЕТ.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Държавата подкрепя износа и производствата с висока добавен стойност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Източник: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика.
Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на
откриването международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и
Македония, съобщиха от МИЕТ.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на
половин пазарна лихва на разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези
средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта Лорер.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=656493
Брой думи: 286
Резюме: Бургас. „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи
Атанаска Николова, зам.кмет„Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Това съобщиха от Община Бургас. Обучението е насочено
към бизнеса в града и eорганизирано от Бизнес инкубатор – Бургас.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Световен лидер обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи
Атанаска Николова, зам.кмет„Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Това съобщиха от Община Бургас. Обучението е насочено
към бизнеса в града и eорганизирано от Бизнес инкубатор – Бургас. В първата част са
засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателствоипрактики на Европейския съд. Във втората част са представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудовоправо. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. „Използвахме
възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти” –
коментираха участниците.
Обучението премина при очаквано голям интерес."Бизнес инкубатор – Бургас и Община Бургас
са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да благодарим наErnst&Young, за
това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно ниво" - сподели Николова. Това
е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор – Бургас, което преминава
при голям интерес и с успех . През месец март беше организирана „Седмица на европейските
възможности”, в рамките на която над 130 представители на местния бизнес получиха
качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор – Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
и основната му цел е да бъдат създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/193064
Брой думи: 200
Резюме: Служебният кабинет обяви насърчаването на износа ни за основна своя задача
Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност е
в основата на икономическата ни политика, каза заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за подпомагане
на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи предстоящото
обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд „Козлодуй“.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Дават 50 милиона за саниране на 250 сгради
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Служебният кабинет обяви насърчаването на износа ни за основна своя задача
Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност е
в основата на икономическата ни политика, каза заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за подпомагане
на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи предстоящото
обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд „Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер.
“Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
/БЛИЦ

25

Дата: 10.04.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1355949
Брой думи: 228
Резюме: /КРОСС/ "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместникминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването
международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като
част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд „Козлодуй".

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Лорер: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен
приоритет на служебното правителство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока
добавена стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместникминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването
международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като
част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд „Козлодуй".
По инициативата „Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер. "Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5676592
Брой думи: 230
Резюме: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: В. Лорер: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен
приоритет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика.
Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на
откриването международен бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и
Македония, съобщиха от МИЕТ. Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в
условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250
сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд "Козлодуй". По инициативата "Джереми
2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на разположение на българските фирми
са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се ползват както за инвестиционни, така и за
оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта Лорер. "Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона", допълни Лорер. Международният бизнес форум се организира от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Балканското
бюро за подпомагане на средното съсловие. Инициативата се финансира по линия на
оперативната програма "Конкурентоспособност". Във форума участваха близо 80 фирми.
/БГНЕС /
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.burgasnews.com
Връзка:
http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/71240-svetoven-lider-obuchavaburgaskiya-biznes
Брой думи: 250
Резюме: "Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи" с тези думи зам.кметът по "Европейски политики и околна среда" Атанаска Николова откри първия семинар на
Ernst & Young - световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации. Обучението е
насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес инкубатор - Бургас. В първата част
бяха засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част бяха представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудово право.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Световен лидер обучава бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава величина
и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи" с тези думи зам.-кметът по
"Европейски политики и околна среда" Атанаска Николова откри първия семинар на Ernst &
Young - световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации. Обучението е
насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес инкубатор - Бургас. В първата част
бяха засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част бяха представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудово право.
Гост - лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. "Използвахме възможността да
зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти" - коментираха участниците.
Това е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор - Бургас, което
преминава при голям интерес и с успех. През месец март беше организирана "Седмица на
европейските възможности", в рамките на която над 130 представители на местния бизнес
получиха качествено практически ориентирано обучение. Бизнес инкубатор - Бургас е
съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика" и основната му цел е да бъдат
създадени благоприятни условия за работа, за да бъдат преодолени трудностите и пречките за
развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на обучения, консултации, а скоро и офиси
под наем на преференциални цени. Партньори на Бизнес инкубатор - Бургас могат да бъдат
всички малки и средни предприятия и предприемачи с бизнес идея.
Tweet
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.globusnews.net
Връзка: http://globusnews.net/2013/73516
Брой думи: 339
Резюме: „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи
Атанаска Николова – зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Обучението е насочено към бизнеса в града и e
организирано от Бизнес инкубатор – Бургас.
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Заглавие: Световният лидер Ernst & Young обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава величина
и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи Атанаска
Николова – зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри първия
семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации,
който се проведе днес. Обучението е насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес
инкубатор – Бургас. В първата част са засегнати актуални моменти в данъчното облагане в
светлината на местното законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част са
представени данъчни и трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни
промени в корпоративното и трудово право. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и
коментари. „Използвахме възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни
професионалисти” – коментираха участниците.
Обучението премина при очаквано голям интерес. «Бизнес инкубатор – Бургас и Община
Бургас са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да благодарим на Ernst &
Young, за това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно ниво» – сподели
Николова. Това е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор – Бургас,
което преминава при голям интерес и с успех . През месец март беше организирана „Седмица
на европейските възможности”, в рамките на която над 130 представители на местния бизнес
получиха качествено практически-ориентирано обучение. Бизнес инкубатор – Бургас е
съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по оперативна програма «Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика» и основната му цел е да бъдат
създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат преодолени трудностите и пречките за
развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на обучения, консултации, скоро и офиси под
наем на преференциални цени. Партньори на Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички
малки и средни предприятия и предприемачи с бизнес идея.
Още по темата: Представителите на малкия бизнес в Бургас доволни, отчитат успешен летен
сезонИзбраха трима представители на общината в "Индустриален и логистичен парк" БургасИнвеститори от Бавария искат да изграждат фотоволтаични паркове в регионаАрестуват
бизнесмени, точили пари от "МТел"Ромски кланове развиват „бизнес” за милиони у нас
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.burgasinfo.com
Връзка: http://www.burgasinfo.com/news/view/4/39479/
Брой думи: 295
Резюме: „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи г-жа
Атанаска Николова - зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес. Обучението е насочено към бизнеса в града и e
организирано от Бизнес инкубатор – Бургас.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Ernst & Young обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава величина
и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи г-жа Атанаска
Николова - зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри първия
семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации,
който се проведе днес. Обучението е насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес
инкубатор – Бургас.
В първата част са засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част са представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудово право. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. „Използвахме
възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти” –
коментираха участниците.
Обучението премина при очаквано голям интерес. «Бизнес инкубатор – Бургас и Община
Бургас са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да благодарим на Ernst &
Young, за това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно ниво» - сподели г-жа
Николова. Това е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор – Бургас,
което преминава при голям интерес и с успех . През месец март беше организирана „Седмица
на европейските възможности”, в рамките на която над 130 представители на местния бизнес
получиха качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор – Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»
и основната му цел е да бъдат създадени благоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.burgas24.bg
Връзка: http://news.burgas24.bg/426420.html
Брой думи: 286
Резюме: "Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава
величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи" с тези думи
Атанаска Николова - зам.-кмет"Европейски политики, околна среда" в Община Бургас, откри
първия семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите
консултации, който се проведе днес.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Обучиха бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава величина
и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи" с тези думи Атанаска
Николова - зам.-кмет"Европейски политики, околна среда" в Община Бургас, откри първия
семинар на Ernst&Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации, който
се проведе днес.
Обучението е насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес инкубатор - Бургас. В
първата част са засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част са представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудовоправо. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. "Използвахме
възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти" коментираха участниците. Обучението премина при очаквано голям интерес.«Бизнес инкубатор
- Бургас и Община Бургас са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да
благодарим наErnst&Young, за това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно
ниво» - сподели Николова. Това е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес
инкубатор - Бургас, което преминава при голям интерес и с успех . През месец март беше
организирана "Седмица на европейските възможности", в рамките на която над 130
представители на местния бизнес получиха качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор - Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»
и основната му цел е да бъдат създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор - Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
Източник: News.Burgas24.bg
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.novinar.net
Връзка: http://novinar.net/news/miet-dava-ramo-na-malkite-firmi_NDI0Nzs3MA==.html
Брой думи: 136
Резюме: Икономическото министерство се е заело да помага на българските малки и средни
фирми да стигнат до международните пазари. Това съобщи ресорният зам.-министър в
служебното правителство Виолета Лорер.
Друга основна цел на ведомството е изплащането на всички задължения на държавата към
предприятията, за да се подкрепи бизнесът.
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Заглавие: МИЕТ дава рамо на малките фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическото министерство се е заело да помага на българските малки и средни
фирми да стигнат до международните пазари. Това съобщи ресорният зам.-министър в
служебното правителство Виолета Лорер.
Друга основна цел на ведомството е изплащането на всички задължения на държавата към
предприятията, за да се подкрепи бизнесът.
„Средствата от международен фонд „Козлодуй” за саниране на сгради, както и отделените 354
млн. лева по фонд „Джереми 2” са само част от доказателствата за нашите усилия към
подпомагането на българските компании”, изтъкна Лорер.
Тя присъства на международен бизнес форум с участието на фирми от Румъния и Македония.
Според нея взаимният стокообмен е изключително важен за всички страни.
„Македония и Румъния са традиционни партньори на България и фактът, че за 2012 година
Македония е на водещо място за износ на стоки извън Европейския съюз е само принос за нас”,
подчерта Лорер.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.gramofona.com
Връзка: http://gramofona.com/burgas-obshtestvo/svetoven-lider-obuchi-burgaskiya-biznes
Брой думи: 264
Резюме: Световният лидер в одита, данъчните и финансовите консултации Ernst & Young
обучи бургаския бизнес. Обучението сe организира от Бизнес инкубатор – Бургас.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Световен лидер обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Световният лидер в одита, данъчните и финансовите консултации Ernst & Young обучи
бургаския бизнес. Обучението сe организира от Бизнес инкубатор – Бургас. В първата част на
провелия се по-рано днес семинар в морския град бяха засегнати актуални моменти в
данъчното облагане в светлината на местното законодателство и практики на Европейския съд.
Във втората част се представиха данъчни и трудовоправни аспекти на мобилността на
персонал и приоритетни промени в корпоративното и трудово право. Гост лекторите
предвидиха време за въпроси и коментари.
„Използвахме възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни
професионалисти” – коментираха участниците.
Обучението премина при очаквано голям интерес. «Бизнес инкубатор – Бургас и Община
Бургас са инициаторите и организаторите на обучението, но трябва да благодарим на Ernst &
Young, за това че приеха поканата и осигуриха лектори на международно ниво» - сподели
Атанаска Николова- зам.кмет „Европейски политики, околна среда”.
Това е поредното обучение, организирано от екипа на Бизнес инкубатор – Бургас, което
преминава при голям интерес и с успех . През месец март беше организирана „Седмица на
европейските възможности”, в рамките на която над 130 представители на местния бизнес
получиха качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор – Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»
и основната му цел е да бъдат създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
Автор: Gramofona.com
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228677_%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1
%82%D0%B0+%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%80%3A+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%
D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0
%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0
%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%8
2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE
Брой думи: 227

Заглавие: Виолета Лорер: Малките и средните предприятия е основен приоритет на
служебното правителство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за
подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи
предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд
„Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер. “Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност”.
Във форума участваха близо 80 фирми.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Резюме: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за
подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи
предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд
„Козлодуй“.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.3e-news.net
Връзка: http://www.3e-news.net/show/32096_violeta lorer podkrepata na malkite i srednite
predpriyatiya e osnoven prioritet na slujebnoto pravitelstvo _bg/
Брой думи: 242
Резюме: "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Виолета Лорер: Подкрепата на малките и средните предприятия е основен
приоритет на служебното правителство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика". Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй".
По инициативата "Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми.
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за
информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за
стандартизацията на продукти за външния пазар, подчерта г-жа Лорер. "Междуфирменото
коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в
развитието на отношенията между бизнеса в региона", допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност".
Във форума участваха близо 80 фирми.
http://www.3e-news.net/show/32096_violeta lorer podkrepata na malkite i srednite predpriyatiya e
osnoven prioritet na slujebnoto pravitelstvo _bg/
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://www.inews.bg/Бизнес/Насърчаването-на-износа-на-малките-фирми-основенприоритет-_l.a_c.382_i.278227.html
Брой думи: 230
Резюме: Зам.-министърът на икономиката предложи коопериране между фирми
"Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност
е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Насърчаването на износа на малките фирми - основен приоритет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Зам.-министърът на икономиката предложи коопериране между фирми
"Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност
е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд "Козлодуй".
По инициативата JEREMIE 2 под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. "Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", поясни Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми.
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за
информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за
стандартизацията на продукти за външния пазар.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма "Конкурентоспособност”.
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.kompasbg.com
Връзка: http://www.kompasbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19704&Itemid=39
Брой думи: 284
Резюме: Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи г-жа Атанаска
Николова - зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри първия
семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации,
който се проведе днес.

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Световен лидер обучи бургаския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи” с тези думи г-жа Атанаска
Николова - зам.кмет „Европейски политики, околна среда” в Община Бургас, откри първия
семинар на Ernst & Young, световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации,
който се проведе днес.
Обучението е насочено към бизнеса в града и e организирано от Бизнес инкубатор – Бургас. В
първата част са засегнати актуални моменти в данъчното облагане в светлината на местното
законодателство и практики на Европейския съд. Във втората част са представени данъчни и
трудовоправни аспекти на мобилността на персонал и приоритетни промени в корпоративното и
трудово право. Гост лекторите предвидиха време за въпроси и коментари. „Използвахме
възможността да зададем въпросите си на наистина компетентни професионалисти” –
коментираха участниците. Обучението премина при очаквано голям интерес. «Бизнес
инкубатор – Бургас и Община Бургас са инициаторите и организаторите на обучението, но
трябва да благодарим на Ernst & Young, за това че приеха поканата и осигуриха лектори на
международно ниво» - сподели г-жа Николова. Това е поредното обучение, организирано от
екипа на Бизнес инкубатор – Бургас, което преминава при голям интерес и с успех . През месец
март беше организирана „Седмица на европейските възможности”, в рамките на която над 130
представители на местния бизнес получиха качествено практически-ориентирано обучение.
Бизнес инкубатор – Бургас е съвместен проект на Община Бургас и Областна управа по
оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»
и основната му цел е да бъдат създадени блатоприятни условия за работа, за да бъдат
преодолени трудностите и пречките за развитие на бизнеса в региона чрез предоставяне на
обучения, консултации, скоро и офиси под наем на преференциални цени. Партньори на
Бизнес инкубатор – Бургас могат да бъдат всички малки и средни предприятия и предприемачи
с бизнес идея.
Автор Компас
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.economy.bg
Връзка: http://www.economy.bg/bulgaria/view/7162/Shte-nasyrchavat-iznosa-na-bylgarskite-firmi
Брой думи: 243
Резюме: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен приоритет на
служебното правителство, обяви заместник-министърът на икономиката Виолета Лорер

Медиен мониторинг | 4/11/2013

Заглавие: Ще насърчават износа на българските фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен приоритет на служебното
правителство, обяви заместник-министърът на икономиката Виолета Лорер
„Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност
е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Виолета Лорер при откриването международен бизнес форум с
участието на фирми от България, Румъния и Македония.
Като част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза
Виолета Лорер посочи предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от
Международен фонд „Козлодуй”.
По инициативата „Джереми 2” под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди”, поясни Лорер.
По думите й правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички забавени
плащания от страна на държавата към българските фирми.
Друг акцент от работата на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за
информирането му за допълнителните възможности за финансиране, както и за
стандартизацията на продукти за външния пазар, посочи Лорер.
„Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма „Конкурентоспособност”.
Във форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 40

„Развитие

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

на

на

на
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Резюме: преди 7 часа
Управляващият
и
Договарящ
орган
на
Оперативна
програма
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Дата: 10.04.2013
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
Брой думи: 134
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на
иновации в предприятията”
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Заглавие: Областен информационен център - Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията”
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”, информират от Областен информационен център Пловдив
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
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.factor-news.net
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=31671
Брой думи: 227
Резюме: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за
подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи
предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд
„Козлодуй“.
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Заглавие: Виолета Лорер: Подпомагането на малките и средните предприятия е основен
приоритет на служебното правителство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена
стойност е в основата на икономическата ни политика”. Това каза заместник-министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер на откриването международен бизнес
форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония. Като част от мерките за
подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща криза Виолета Лорер посочи
предстоящото обновяване на 250 сгради с общо 50 милиона лева от Международен фонд
„Козлодуй“.
По инициативата „Джереми 2“ под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди“, поясни г-жа Лорер.
По нейните думи правителството насочва сериозни усилия, за да бъдат изплатени всички
забавени плащания от страна на държавата към българските фирми. Друг акцент от работата
на служебното правителство по отношение на бизнеса са усилията за информирането му за
допълнителните възможности за финансиране, както и за стандартизацията на продукти за
външния пазар, подчерта г-жа Лорер. “Междуфирменото коопериране при производството на
високотехнологични стоки би могло да даде нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона”, допълни Лорер.
Международният бизнес форум се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия и Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.
Инициативата се финансира по линия на оперативната програма “Конкурентоспособност”. Във
форума участваха близо 80 фирми.
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Дата: 10.04.2013
Източник: www.reporterbg.com
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=58768
Брой думи: 130
Резюме: С 50 милиона лева от Международен фонд „Козлодуй" ще бъдат санирани 250 сгради.
Това са част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща
криза, заяви зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер на откриването международен
бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
По инициативата „Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро.
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Заглавие: Дават 50 милиона за саниране на 250 сгради
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С 50 милиона лева от Международен фонд „Козлодуй" ще бъдат санирани 250 сгради.
Това са част от мерките за подпомагане на българския бизнес в условия на продължаваща
криза, заяви зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер на откриването международен
бизнес форум с участието на фирми от България, Румъния и Македония.
По инициативата „Джереми 2" под формата на кредити на половин пазарна лихва на
разположение на българските фирми са 380 милиона евро. „Тези средства могат да се ползват
както за инвестиционни, така и за оборотни нужди", обясни Лорер.
Насърчаване на износа на българските фирми и на производства с висока добавена стойност е
в основата на икономическата ни политика, допълни тя.
"Междуфирменото коопериране при производството на високотехнологични стоки би могло да
даде нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона", каза Лорер.
http://www.republika.bg/index.php?id=58768
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