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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
30.03.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 29.03.2014  
Източник: Bulgaria on Air  
Предаване: Денят On Air  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 694  
 
 
Резюме: Фирмата „Дилтекс“ ООД се занимава с управление и обслужване на компютърни 
средства и системи. През 2012 г. компанията печели проект по ОП „Конкурентоспособност“, 
който е за покриване на международно признати стандарти. Той е със срок на изпълнение една 
година и е на стойност 72 хил.лв. 75% от средствата са осигурени от ОП, а останалите от 
фирмата. Сумата е била разходвана за консултантски услуги, обучение и придобиване на 
софтуерни продукти. Според управителя й Димитър Димитров фирмата е избрала да 
кандидатства именно по тази програма, тъй като тя няма насоченост към придобиване на 
дълготрайни материални активи, а дава възможност за усъвършенстване на системи и контрол 
вътре в самата компания.  
 
Текст: Фирмата „Дилтекс“ ООД се занимава с управление и обслужване на компютърни 
средства и системи. През 2012 г. компанията печели проект по ОП „Конкурентоспособност“, 
който е за покриване на международно признати стандарти. Той е със срок на изпълнение една 
година и е на стойност 72 хил.лв. 75% от средствата са осигурени от ОП, а останалите от 
фирмата. Сумата е била разходвана за консултантски услуги, обучение и придобиване на 
софтуерни продукти. Според управителя й Димитър Димитров фирмата е избрала да 
кандидатства именно по тази програма, тъй като тя няма насоченост към придобиване на 
дълготрайни материални активи, а дава възможност за усъвършенстване на системи и контрол 
вътре в самата компания.  
Димитър Димитров: Ние сме в сектора на т.нар. малки компании, но това не ни позволява като 
специфика на дейността да не спазваме и да не поддържаме такива стандарти. Ние боравим с 
клиентски данни, това е деликатна тема и е независимо от нашите обеми, ние трябва да 
спазваме възможно най-високите стандарти. Всички колеги приеха с учудване нашата 
инициатива, тъй като на никой не му е лесно, дори с едно ISO, разговорно както се нарича, а 
при нас е интегрирана система, която включва покриването на 3 стандарта, два от които 
определяни от специалистите като едни от най-тежките в IT сектора. Имахме куража, имахме 
подкрепата и за щастие, се справихме.  
В рамките на реализацията на проекта са били назначени двама нови служители, но по думите 
на управителя нуждата от тях се е появила като функция в изпълнението на проекта.  
Димитър Димитров: Интересното е, че обемът на дейността се увеличи дотолкова, че реално се 
налагаше може би да бъдат назначени трима човека. С прилагането на тези системи за 
управление, ние успяхме така да оптимизираме работата на съществуващия екип, че 
останалите членове на екипа поеха повече ангажименти и нещата се подредиха по начин, по 
който се надявахме и очаквахме.  
Фирмата има експорт и към други държави в Европа, но след реализацията на проекта 
интересът към дейността значително се е увеличил.  
Димитър Димитров: В момента работим с клиенти, които са базирани в Швеция, в Сърбия, в 
Гърция, в Босна и Херцеговина и интересът се засилва. От миналата седмица вече имаме 
запитвания от клиенти от Румъния. Така че мисля, че специално този проект отвори 
възможности за експортно ориентиране на нашата дейност.  
Фирмата е използвала консултанти във всички процеси на реализацията на проекта. 
Управителят Димитър Димитров споделя, че е приятно изненадан от това, че България има 
достатъчно на брой и много грамотни консултантски компании.  
Димитър Димитров: С тяхна помощ процесите са доста по-леки и гарантирано успешни. 
Очакванията ни в началото бяха за много по-тежко и трудно, дори се чудехме как ще успеем да 
намерим време за всичко останало освен основната ни работа. Бяхме на кръстопът в един 
момент, дали покриването на тези стандарти като плюс, няма да ни доведе толкова 
затруднения, които да объркат основната ни дейност. Но не, това не се случи, консултантите се 
справиха блестящо.  
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Димитър Димитров разказва, че по подготовката и изпълнението на проекта все пак е имало и 
трудности, но те са били свързани единствено с реорганизацията на работа на служителите в 
началото  
Димитър Димитров: За щастие, полезността и ефикасността се виждат много бързо и мисля, че 
след втория месец всички вече посвикнахме, дори се шегувахме на нашите притеснения, които 
са били в началото. Не е толкова страшно, колкото на пръв поглед изглежда. Поради тази 
причина ние апелираме към всички наши колеги, не го крием, ако можете, предприемете такава 
инициатива, без значение дали с подкрепа на някоя програма, дали самостоятелно, 
покриването на тези стандарти определено при нас имаше положителен ефект.  
Мениджърът съветва фирмите от сектора да са активни, но да не бъдат хаотични. Според него 
е добре всяка копания да си направи вътрешна оценка на приоритетите и на нуждите и да не 
пренебрегва възможностите за повишаване квалификацията на кадрите и за въвеждане на 
международно признати стандарти.  
Димитър Димитров: … към всички в бранша, въобще в България да опитват, няма нищо лошо. 
Особено компаниите, които са изрядни и които имат добро минало, най-вече финансово 
отговорно минало, имат пълни шансове да бъдат бенефициенти по тези програми.  
Димитър Димитров казва още, че реализацията на подобни проекти подобрява пазарното 
присъствие на фирмите ни в Европа, утвърждава позициите им и води до по-добри финансови 
резултати на компаниите.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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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: 29.03.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16408228  
Брой думи: 808  
 
 
Резюме: /КРОСС/ „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност“, обяви зам. министър-председателят по икономическото 
развитие Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния 
район. Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център.  
 
Заглавие: Даниела Бобева: Няма да толерираме износ на суровини без добавена 
стойност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност“, обяви зам. министър-председателят по икономическото 
развитие Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния 
район. Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център.  
Посещението е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с 
представители на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското 
правителство в икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме 
предложения за подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България „Лудогорие“.  
Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства привличането на 
инвестиции. “Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и стабилността на 
банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. Проблемите са спадът в 
чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова ще се насърчават 
производства за износ“, обясни вицепремиерът. Тя доведе в Шумен представители на 
администрацията, които да дадат конкретни решения на проблемите, с които се сблъсква 
бизнесът в региона. Тук бяха зам. министърът на околната среда Дин Онбаши, изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов, изпълнителният 
директор на  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Евгени Иванов, 
и.д. директор на дирекция “Развитие на селските райони“ в МЗХ Светлана Александрова, 
регионалният представител на управляващия орган на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“, представители на Българската банка за развитие и изпълнителният 
директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. Депутатите от шуменския район 
Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в срещите и също отговаряха на 
въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Един от най-често задаваните въпроси бе кога ще влязат в сила промените в Закона за 
обществените поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още 
две седмици. “Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките“, категорична бе Бобева. Тя подчерта, че предстоят 
промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и подобряване 
на работата й.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=16408228
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Участници във форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. “Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 
на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 
резултати в положителна насока - отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики“, 
подчерта Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  
Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. „Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес“, заяви вицепремиерът.  
Сред сериозните проблеми, с които се сблъскват хората в Шуменска област, се оказаха 
недостигът на квалифицирани кадри, тежките демографски дисбаланси и постоянните 
дефицити в общинските болници.  
Бобева обеща да разговаря с министъра на здравеопазването Таня Андреева и с министъра на 
труда и социалната политика Хасан Адемов да посетят Шумен, за да търсят заедно с местните 
хора оптимални решения. Вицепремиерът препоръча на кметовете да изготвят списъци с имоти 
и бизнеси, които търсят инвеститори, и да ги изпратят на Българската агенция за инвестиции, 
за да може тя да търси потенциални кандидати. Изпълнителният директор на БАИ Светослав 
Младенов обяви, че агенцията преговаря с няколко инвеститори, интересуващи се от 
Шуменския регион. “Само един от проектите предвижда разкриване на над 2800 работни 
места“, подчерта Младенов.  
Насърчаване на износа чрез новите продукти на Българската банка за развитие, 
икономизиране на външната политика на правителството и и директни контакти със Службите 
за търговско-икономически връзки към посолствата, обеща още Даниела Бобева. Много 
въпроси предизвика представянето на възможностите за финансиране на фермерите в новия 
програмен период, което направи Александрова. “Няма да се финансират проекти, които не са 
свързани със земеделие и животновъдство, ще се подкрепят проекти за производство на 
енергия от отпадъци, високоиновативни проекти и проекти, които разкриват реални работни 
места“, заяви Александрова.  
Зам. министър-председателят предложи на областния управител в Шумен да се направи един 
от първите регионални центрове за комплексно административно обслужване. “Хората ще 
могат да получат всички необходими услуги, предоставяни от администрацията на едно място и 
това ще е изключителна подкрепа за бизнеса и гражданите“, смята зам. министър-
председателят по икономическото развитие.  
Агенция КРОСС  
 



 

 

11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
3
/3

0
/2

0
1

4
 

Дата: 29.03.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1152483  
Брой думи: 815  
 
 
Резюме: "Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност", това обяви зам. министър-председателят по 
икономическото развитие г-жа Даниела Бобева пред над 150 представители на бизнеса от 
Североизточния район.  
 
Заглавие: Бобева: Ще насърчаваме инвестиции в преработващата индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще насърчаваме 
проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ на суровини 
без добавена стойност", това обяви зам. министър-председателят по икономическото развитие 
г-жа Даниела Бобева пред над 150 представители на бизнеса от Североизточния район.  
Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център. Посещението 
е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с представители 
на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското правителство в 
икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме предложения за 
подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България "Лудогорие".  
Г-жа Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства 
привличането на инвестиции. "Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и 
стабилността на банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. 
Проблемите са спадът в чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова 
ще се насърчават производства за износ", обясни вицепремиерът. Тя доведе в Шумен 
представители на администрацията, които да дадат конкретни решения на проблемите, с които 
се сблъсква бизнесът в региона. Тук бяха зам. министърът на околната среда Дин Онбаши, 
изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов, 
изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия Евгени Иванов, и.д. директор на дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ 
Светлана Александрова, регионалният представител на управляващия орган на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", представители на Българската банка за развитие и 
изпълнителният директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. Депутатите от 
шуменския район Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в срещите и също 
отговаряха на въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Един от най-често задаваните въпроси бе кога ще влязат в сила промените в Закона за 
обществените поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още 
две седмици. "Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките", категорична бе г-жа Бобева. Тя подчерта, че 
предстоят промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и 
подобряване на работата й.  
Участници във форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. "Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 
на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 
резултати в положителна насока – отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики", 
подчерта г-жа Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  

http://news.bgnes.com/view/1152483
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Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше, че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. "Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес", заяви вицепремиерът.  
Сред сериозните проблеми, с които се сблъскват хората в Шуменска област, се оказаха 
недостигът на квалифицирани кадри, тежките демографски дисбаланси и постоянните 
дефицити в общинските болници. Г-жа Бобева обеща да разговаря с министъра на 
здравеопазването Таня Андреева и с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов 
да посетят Шумен, за да търсят заедно с местните хора оптимални решения. Вицепремиерът 
препоръча на кметовете да изготвят списъци с имоти и бизнеси, които търсят инвеститори, и да 
ги изпратят на Българската агенция за инвестиции, за да може тя да търси потенциални 
кандидати. Изпълнителният директор на БАИ Светослав Младенов обяви, че агенцията 
преговаря с няколко инвеститори, интересуващи се от Шуменския регион. "Само един от 
проектите предвижда разкриване на над 2800 работни места", подчерта Младенов.  
Насърчаване на износа чрез новите продукти на Българската банка за развитие, 
икономизиране на външната политика на правителството и директни контакти със Службите за 
търговско-икономически връзки към посолствата, обеща още Даниела Бобева. Много въпроси 
предизвика представянето на възможностите за финансиране на фермерите в новия програмен 
период, което направи г-жа Александрова. "Няма да се финансират проекти, които не са 
свързани със земеделие и животновъдство, ще се подкрепят проекти за производство на 
енергия от отпадъци, високоиновативни проекти и проекти, които разкриват реални работни 
места", заяви г-жа Александрова.  
Зам. министър-председателят предложи на областния управител в Шумен да се направи един 
от първите регионални центрове за комплексно административно обслужване. "Хората ще 
могат да получат всички необходими услуги, предоставяни от администрацията на едно място и 
това ще е изключителна подкрепа за бизнеса и гражданите", смята зам. министър-
председателят по икономическото развитие. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 29.03.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка:  
http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/bobeva_obeshta_investitsii_v_prerabotvashtata_industriya-231877.html  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Шумен. „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност". Това обеща вицепремиерът и зам. министър-председател 
по икономическото развитие Даниела Бобева пред над 150 представители на бизнеса от 
Североизточния район.  
 
Заглавие: Бобева обеща инвестиции в преработващата индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен. „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност". Това обеща вицепремиерът и зам. министър-председател 
по икономическото развитие Даниела Бобева пред над 150 представители на бизнеса от 
Североизточния район.  
Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства привличането на 
инвестиции. "Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и стабилността на 
банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. Проблемите са спадът в 
чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова ще се насърчават 
производства за износ", обясни вицепремиерът.  
Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център. Посещението 
е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с представители 
на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското правителство в 
икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме предложения за 
подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България „Лудогорие".  
Бобева заведе в Шумен представители на администрацията, които да дадат конкретни решения 
на проблемите, с които се сблъсква бизнесът в региона. Там бяха зам. министърът на околната 
среда Дин Онбаши, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав 
Младенов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия Евгени Иванов, и.д. директор на дирекция "Развитие на селските 
райони" в МЗХ Светлана Александрова, регионалният представител на управляващия орган на 
Оперативна програма "Конкурентоспособност", представители на Българската банка за 
развитие и изпълнителният директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. 
Депутатите от шуменския район Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в 
срещите и също отговаряха на въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Едха от темите на форума бе кога ще влязат в сила промените в Закона за обществените 
поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още две седмици. 
"Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките", категорична бе г-жа Бобева. Тя подчерта, че 
предстоят промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и 
подобряване на работата й.  
На бизнес форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. "Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 
на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/bobeva_obeshta_investitsii_v_prerabotvashtata_industriya-231877.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/bobeva_obeshta_investitsii_v_prerabotvashtata_industriya-231877.html
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резултати в положителна насока – отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики", 
подчерта г-жа Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  
Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. "Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес", заяви вицепремиерът.  
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Дата: 29.03.2014  
Източник: www.cross.bg 
Връзка: http://www.cross.bg/bobeva-predstaviteli-direktor-1403668.html  
Брой думи: 806  
 
 
Резюме: /КРОСС/ „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност", обяви зам. министър-председателят по икономическото 
развитие Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния 
район. Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център.  
 
Заглавие: Даниела Бобева: Няма да толерираме износ на суровини без добавена 
стойност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност", обяви зам. министър-председателят по икономическото 
развитие Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния 
район. Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център.  
Посещението е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с 
представители на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското 
правителство в икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме 
предложения за подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България „Лудогорие".  
Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства привличането на 
инвестиции. "Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и стабилността на 
банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. Проблемите са спадът в 
чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова ще се насърчават 
производства за износ", обясни вицепремиерът. Тя доведе в Шумен представители на 
администрацията, които да дадат конкретни решения на проблемите, с които се сблъсква 
бизнесът в региона. Тук бяха зам. министърът на околната среда Дин Онбаши, изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов, изпълнителният 
директор на  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Евгени Иванов, 
и.д. директор на дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ Светлана Александрова, 
регионалният представител на управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", представители на Българската банка за развитие и изпълнителният 
директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. Депутатите от шуменския район 
Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в срещите и също отговаряха на 
въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Един от най-често задаваните въпроси бе кога ще влязат в сила промените в Закона за 
обществените поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още 
две седмици. "Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките", категорична бе Бобева. Тя подчерта, че предстоят 
промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и подобряване 
на работата й.  
Участници във форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. "Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 
на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 

http://www.cross.bg/bobeva-predstaviteli-direktor-1403668.html
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резултати в положителна насока - отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики", 
подчерта Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  
Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. „Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес", заяви вицепремиерът.  
Сред сериозните проблеми, с които се сблъскват хората в Шуменска област, се оказаха 
недостигът на квалифицирани кадри, тежките демографски дисбаланси и постоянните 
дефицити в общинските болници.  
Бобева обеща да разговаря с министъра на здравеопазването Таня Андреева и с министъра на 
труда и социалната политика Хасан Адемов да посетят Шумен, за да търсят заедно с местните 
хора оптимални решения. Вицепремиерът препоръча на кметовете да изготвят списъци с имоти 
и бизнеси, които търсят инвеститори, и да ги изпратят на Българската агенция за инвестиции, 
за да може тя да търси потенциални кандидати. Изпълнителният директор на БАИ Светослав 
Младенов обяви, че агенцията преговаря с няколко инвеститори, интересуващи се от 
Шуменския регион. "Само един от проектите предвижда разкриване на над 2800 работни 
места", подчерта Младенов.  
Насърчаване на износа чрез новите продукти на Българската банка за развитие, 
икономизиране на външната политика на правителството и и директни контакти със Службите 
за търговско-икономически връзки към посолствата, обеща още Даниела Бобева. Много 
въпроси предизвика представянето на възможностите за финансиране на фермерите в новия 
програмен период, което направи Александрова. "Няма да се финансират проекти, които не са 
свързани със земеделие и животновъдство, ще се подкрепят проекти за производство на 
енергия от отпадъци, високоиновативни проекти и проекти, които разкриват реални работни 
места", заяви Александрова.  
Зам. министър-председателят предложи на областния управител в Шумен да се направи един 
от първите регионални центрове за комплексно административно обслужване. "Хората ще 
могат да получат всички необходими услуги, предоставяни от администрацията на едно място и 
това ще е изключителна подкрепа за бизнеса и гражданите", смята зам. министър-
председателят по икономическото развитие.  
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Дата: 29.03.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/187788-даниела-бобева-няма-да-толерираме-износ-на-
суровини-без-добавена-стойност.html  
Брой думи: 805  
 
 
Резюме: „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще 
насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ 
на суровини без добавена стойност", обяви зам. министър-председателят по икономическото 
развитие  
Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния район.  
 
Заглавие: Даниела Бобева: Няма да толерираме износ на суровини без добавена 
стойност  
Подзаглавие: Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен  
Автор:  
Текст: „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще насърчаваме 
проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ на суровини 
без добавена стойност", обяви зам. министър-председателят по икономическото развитие  
Даниела Бобева пред повече от 150 представители на бизнеса от Североизточния район.  
Тя проведе поредица от срещи с кметовете в област Шумен, с управители на банковите 
клонове и с представители на бизнеса по време на визитата в областния център.  
Посещението е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с 
представители на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското 
правителство в икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме 
предложения за подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България „Лудогорие".  
Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства привличането на 
инвестиции. "Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и стабилността на 
банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. Проблемите са спадът в 
чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова ще се насърчават 
производства за износ", обясни вицепремиерът.  
Тя доведе в Шумен представители на администрацията, които да дадат конкретни решения на 
проблемите, с които се сблъсква бизнесът в региона. Тук бяха зам. министърът на околната 
среда Дин Онбаши, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав 
Младенов, изпълнителният директор на  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Евгени Иванов, 
и.д. директор на дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ Светлана Александрова, 
регионалният представител на управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", представители на Българската банка за развитие и изпълнителният 
директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. Депутатите от шуменския район 
Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в срещите и също отговаряха на 
въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Един от най-често задаваните въпроси бе кога ще влязат в сила промените в Закона за 
обществените поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още 
две седмици.  
"Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките", категорична бе Бобева. Тя подчерта, че предстоят 
промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и подобряване 
на работата й.  
Участници във форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. "Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 

http://www.novini.bg/news/187788-даниела-бобева-няма-да-толерираме-износ-на-суровини-без-добавена-стойност.html
http://www.novini.bg/news/187788-даниела-бобева-няма-да-толерираме-износ-на-суровини-без-добавена-стойност.html
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на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 
резултати в положителна насока - отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики", 
подчерта Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  
Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. „Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес", заяви вицепремиерът.  
Сред сериозните проблеми, с които се сблъскват хората в Шуменска област, се оказаха 
недостигът на квалифицирани кадри, тежките демографски дисбаланси и постоянните 
дефицити в общинските болници.  
Бобева обеща да разговаря с министъра на здравеопазването  
Таня Андреева и с министъра на труда и социалната политика  
Хасан Адемов да посетят Шумен, за да търсят заедно с местните хора оптимални решения. 
Вицепремиерът препоръча на кметовете да изготвят списъци с имоти и бизнеси, които търсят 
инвеститори, и да ги изпратят на Българската агенция за инвестиции, за да може тя да търси 
потенциални кандидати. Изпълнителният директор на БАИ Светослав Младенов обяви, че 
агенцията преговаря с няколко инвеститори, интересуващи се от Шуменския регион. "Само 
един от проектите предвижда разкриване на над 2800 работни места", подчерта Младенов.  
Насърчаване на износа чрез новите продукти на Българската банка за развитие, 
икономизиране на външната политика на правителството и и директни контакти със Службите 
за търговско-икономически връзки към посолствата, обеща още Даниела Бобева. Много 
въпроси предизвика представянето на възможностите за финансиране на фермерите в новия 
програмен период, което направи Александрова. "Няма да се финансират проекти, които не са 
свързани със земеделие и животновъдство, ще се подкрепят проекти за производство на 
енергия от отпадъци, високоиновативни проекти и проекти, които разкриват реални работни 
места", заяви Александрова.  
Зам. министър-председателят предложи на областния управител в Шумен да се направи един 
от първите регионални центрове за комплексно административно обслужване. "Хората ще 
могат да получат всички необходими услуги, предоставяни от администрацията на едно място и 
това ще е изключителна подкрепа за бизнеса и гражданите", смята зам. министър-
председателят по икономическото развитие.  
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Дата: 29.03.2014  
Източник: www.actualno.actualno.com  
Връзка: http://business.actualno.com/Iznosyt-na-surovini-bez-dobavena-stojnost-njama-da-byde-
toleriran-news_21698.html  
Брой думи: 782  
 
 
Резюме: По време на визитата си днес в Шумен, зам. министър-председателят по 
икономическото развитие Даниела Бобева обяви пред над 150 души следното: 
„Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще насърчаваме 
проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ на суровини 
без добавена стойност".  
 
Заглавие: Износът на суровини без добавена стойност няма да бъде толериран  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Мирчева  
Текст: По време на визитата си днес в Шумен, зам. министър-председателят по 
икономическото развитие Даниела Бобева обяви пред над 150 души следното: 
„Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще насърчаваме 
проекти в областта на преработващата промишленост, няма да толерираме износ на суровини 
без добавена стойност".  
Посещението е продължение на инициативата на зам. министър-председателя да се среща с 
представители на бизнеса по места, за да им представи политиката на българското 
правителство в икономическата област, както и да изслуша проблемите и да приеме 
предложения за подобряване на диалога с централната власт.  
Визитата бе организирана от областния управител на Шумен Венцислав Венков, а 
регионалният бизнес форум бе подкрепен от Българо-турската индустриална камара и 
Сдружението на предприемачите от Североизточна България „Лудогорие".  
Бобева подчерта, че макроикономическата рамка в България благоприятства привличането на 
инвестиции. "Най-ниските данъчни нива в ЕС, липсата на валутен риск и стабилността на 
банковата система са сериозни конкурентни предимства на България. Проблемите са спадът в 
чуждестранните инвестиции и свитото вътрешно потребление. Затова ще се насърчават 
производства за износ", обясни вицепремиерът. Тя доведе в Шумен представители на 
администрацията, които да дадат конкретни решения на проблемите, с които се сблъсква 
бизнесът в региона. Тук бяха зам. министърът на околната среда Дин Онбаши, изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов, изпълнителният 
директор на  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Евгени Иванов, 
и.д. директор на дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ Светлана Александрова, 
регионалният представител на управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", представители на Българската банка за развитие и изпълнителният 
директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров. Депутатите от шуменския район 
Иван Иванов, Хамид Хамид и Бюнемин Хасан участваха в срещите и също отговаряха на 
въпросите, свързани със законодателната дейност.  
Един от най-често задаваните въпроси бе кога ще влязат в сила промените в Закона за 
обществените поръчки. Според депутатите за окончателното им приемане са необходими още 
две седмици. "Съпротивата, с която се сблъскахме беше сериозна, тъй като онези, които са се 
облагодетелствали от досегашния начин на възлагане на обществените поръчки, не искат да се 
променя статуквото. Но ние сме твърдо решени да направим договорите публични, да 
увеличим достъпа на малките и средните фирми до обществени поръчки, да задължим 
изпълнителите да се разплащат с подизпълнителите си и да ограничим безцелното обжалване, 
което спира изпълнението на поръчките", категорична бе Бобева. Тя подчерта, че предстоят 
промени в Агенцията за обществени поръчки с цел увеличаване на капацитета и подобряване 
на работата й.  
Участници във форума поискаха от вицепремиера да се предприемат мерки за регулиране на 
отношенията на малките български производители с големите търговски вериги, за да се 
преустанови фалирането на фирми. "Има внесен законопроект за промени в Закона за защита 
на конкуренцията. Преговаряме с търговските вериги. Само от този диалог има сериозни 
резултати в положителна насока - отпаднаха такси, преустановени бяха нелоялни практики", 
подчерта Бобева и изрази увереност в необходимостта от регулация.  

http://business.actualno.com/Iznosyt-na-surovini-bez-dobavena-stojnost-njama-da-byde-toleriran-news_21698.html
http://business.actualno.com/Iznosyt-na-surovini-bez-dobavena-stojnost-njama-da-byde-toleriran-news_21698.html
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Едно от сериозните притеснения, изразени от производители от региона, които изнасят в Русия, 
беше че евентуални санкции на ЕС биха повлияли силно негативно на бизнеса. „Знаем точно 
какъв би бил ефектът от санкциите. Позицията на България по кризата е позицията на 
Европейския съюз. Ще направим всичко, което е по силите на правителството, за да защитим 
интереса на българския бизнес", заяви вицепремиерът.  
Сред сериозните проблеми, с които се сблъскват хората в Шуменска област, се оказаха 
недостигът на квалифицирани кадри, тежките демографски дисбаланси и постоянните 
дефицити в общинските болници.  
Бобева обеща да разговаря с министъра на здравеопазването Таня Андреева и с министъра на 
труда и социалната политика Хасан Адемов да посетят Шумен, за да търсят заедно с местните 
хора оптимални решения. Вицепремиерът препоръча на кметовете да изготвят списъци с имоти 
и бизнеси, които търсят инвеститори, и да ги изпратят на Българската агенция за инвестиции, 
за да може тя да търси потенциални кандидати. Изпълнителният директор на БАИ Светослав 
Младенов обяви, че агенцията преговаря с няколко инвеститори, интересуващи се от 
Шуменския регион. "Само един от проектите предвижда разкриване на над 2800 работни 
места", подчерта Младенов.  
Насърчаване на износа чрез новите продукти на Българската банка за развитие, 
икономизиране на външната политика на правителството и и директни контакти със Службите 
за търговско-икономически връзки към посолствата, обеща още Даниела Бобева. Много 
въпроси предизвика представянето на възможностите за финансиране на фермерите в новия 
програмен период, което направи Александрова. "Няма да се финансират проекти, които не са 
свързани със земеделие и животновъдство, ще се подкрепят проекти за производство на 
енергия от отпадъци, високоиновативни проекти и проекти, които разкриват реални работни 
места", заяви Александрова.  
Зам. министър-председателят предложи на областния управител в Шумен да се направи един 
от първите регионални центрове за комплексно административно обслужване. "Хората ще 
могат да получат всички необходими услуги, предоставяни от администрацията на едно място и 
това ще е изключителна подкрепа за бизнеса и гражданите", смята зам. министър-
председателят по икономическото развитие.  
 
 

 


