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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
1.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

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

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 21 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 31.03.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 575  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма Дармед по ОП Конкурентоспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект на фирма Дармед по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: В рубриката днес, драги слушатели ще ви представим проекта на пловдивската фирма 
Дармед – повишаване на конкурентните предимства на Дармед ООД. Сега на телефона е 
управителят на фирмата Лилия Кунчева и ще я помолим да ни каже каква е финансовата рамка 
на проекта и каква финансова помощ получи Дармед, и каква е дейността им.  
Лилия Кунчева: Дейността на Дармед ООД Пловдив е сервиз на медиицнска апаратура и 
доставка на медицинска апаратура и консумативи. По проекта Повишаване на конкурентните 
предимства на Дармед ООД, сумата, за която кандидатствахме е 179 85 55 лв., от които 
безвъзмездната финансова помощ е 75%, което е 134 890 лв.  
Водещ: С какво ви помогнаха тези пари и получихте ли очакваните резултати?  
Лилия Кунчева: Тези пари ни помогнаха да повишим конкурентните предимства на фирмата, да 
предоставим услуги с постоянно качество, което може да бъде гарантирано посредством 
покриване на изискванията на международните сертификати и да удовлетворим определени 
нормативни изисквания, като разрешения и лицензи. А благодарение на програмата ние 
разработихме и внедрихме схема за управление на качеството ISO 9001:2008, което така във 
времето показва, че гарантира постоянно качество и проследяване на всеки един етап от 
дейността. Освен това, въведохме интегрирана софтуерна система за управление на бизнес 
процесите. Модулите на системата включват както стандартни такива – счетоводство, 
фактурирания и клиенти, маркетинг, така и управление на сервизната дейност – заявки за 
поръчки, ремонт, профилактика на медицинската апаратура, технически протоколи, констативни 
протоколи, автоматично генериране на данни в различни ... И тази програма, освен че можем да 
осъществяваме един контрол на извършваните дейности, следи сроковете за изпълнения на 
отделните задачи, както и степента на готовност на определените служители, работещи по 
определена поръчка. Следи за договорите ни със здравните заведения, връзки с контрагенти, 
клиенти. Много добре работи за нас самата програма. Освен нематериалните активи, закупихме 
и ДМА. Това са настолни компютърни конфигурации, които са ни необходими за програмата, 
която току-що ви разказах. Настолни компютърни конфигурации, преносими компютри за 
демонстрация и срещи с клиентите и съответно рутер, USB устройство, устройство за 
архивиране, които също са съобразени с параметрите на интегрираната софтуерна система. Към 
ДМА закупихме и апаратура, високо специализирана апаратура за контрол и диагностика на 
апарати с йонизиращо лечение.  
Водещ: Която е важна за вашата фирма?  
Лилия Кунчева: Която е изключително важна за диагностика на апаратура с йонизиращо лъчение. 
Два уреда мултиметър за измерване на уредбите йонизиращо лъчение и комбиниран уред...  
Водещ: Имахте ли някакви трудности при кандидатстването или при реализацията на проекта? 
Имате ли препоръки към оперативната програма?  
Лилия Кунчева: Не мога да кажа, че сме имали конкретни трудности. Много документация 
трябваше да подготвим. Много е дълъг периодът – може би една година подготвяхме проекта, 
докато настъпи момента да подпишем договора. Договора го подписахме на 01.06.2011 г. и в 
рамките на една година го реализирахме.  
Водещ: И вашата препоръка е да бъде съкратен този срок, така ли?  
Лилия Кунчева: Може би, да. Малко по-бързо да се случват нещата. Защото за тази една година 
и техниката значително се развива, и цените се променят, технологиите се променят, 
техническите спецификации се изменят. Дълъг е периодът, една година е дълъг период, особено 
когато се закупуват такива ДМА с конкретни технически параметри. Залагаме едни оферти с едни 
параметри, а докато подпишем договора вече има и по-оптимални предложения.  
Водещ: А имате ли намерение да работите по други проекти на ОПК?  



 

 

6 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 4

/1
/2

01
4

 

Лилия Кунчева: Разбира се, че бихме работили по нов проект. Но все още нямаме конкретен 
проект.  
Водещ: Лилия Кунчева – управител на фирма Дармед ООД.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 705  
 
 
Резюме: Реализирани проекти по ОПК  
 
Текст: Ямболското предприятие „Хидравлични елементи и системи” съществува повече от 40 
години. заводът е един от водещите производители на хидравлични цилиндри в Източна Европа. 
За да останеш голям, трябват големи инвестиции. През 2009 г. предприятието получава 
финансиране по ОП "Конкурентоспособност". Проектът е на стойност 4,3 млн.лв., от тях 
половината са безвъзмездна финансова помощ.  
Реализирането на програмните цели на ХЕС АД е свързано с разширяване на производствените 
мощности, подобряване на качеството и оптимизиране на производствените разходи. 
Въвеждането на нови технологии спомага не само за подобряване качествените характеристики 
на съществуващите изделия, но също така създава условия за усвояването и производството на 
нови и по-високотехнологични продукти. При липса на субсидия за купуването на част от 
необходимото оборудване, щеше да се отложи.  
В резултат на закупуването на новата техника са открити 26 нови работни места. Предприятието 
е станало по-ефективно и произвежда по-качествена продукция. Благодарение на европейските 
пари, ХЕС запази пазарните си позиции.  
„Интехна” е водеща българска инженерингова фирма, създадена през 1993 г. Фирмата разполага 
с проектантски офис в гр. София и завод за производство на инструментална екипировка и 
пластмасови детайли в град Стара Загора. В този бранш технологиите се развиват изключително 
бързо. За да се даде отговор на изискванията на пазарите, е нужно високотехнологично 
оборудване.  
Атанас Москов, изпълнителен директор: Проектирането и производството на инструментална 
екипировка предполага както висококвалифицирани специалисти, така и постоянни инвестиции 
в модерно и високотехнологично оборудване. В програмата ни съзряхме една възможност за 
една масирана иновация в нашето инструментално производство, закупуване на ключови 
машини за производството, които не само да разширят капацитета, но и да дадат качествено 
нови възможности за производство.  
По оперативната програма са договорени 829 523 лв., като от тях 539 189 лв. са получени като 
безвъзмездна помощ.  
Атанас Москов: С помощта на програмата бяха закупени три едрогабаритни 
високотехнологични машини от първокласни производители. Те не само разшириха нашия 
капацитет, но дадоха качествено нови възможности за обработки. Новото оборудване се 
превърна в лицето на компанията в очите на нейните клиенти.  
Така благодарение на европейските пари бенефициентът става по-ефективна фирма, която 
произвежда по-качествена продукция с по-ниска себестойност.  
Фирмата Мегапорт открива преди 5 години огромна фабрика във Велико Търново за опаковки от 
пластмаса. Освен това произвежда и полиетилен и полипропилен.  
Мирослав Ангелов, управител на „Мегапорт” ООД: За първи път в България беше внедрена 
инсталация за изтегляне на полиетилен с висока плътност на ширина над 2 м, с възможност за 
автоматично сместване на шест вида суровини и производство на два или три ръкава 
едновременно. Производителността е до пет пъти по-голяма от стандартните инсталации, които 
произвеждаме.  
Предприятието стартират проект за 5 млн. лв. Половината от тях са безвъзмездна помощ по ОП 
Конкурентоспособност. Компанията постига две съществени цели, които гарантират успех – 
висока производителност и високо качество.  
Предприятието Дамвент съществува от 2004 г. Но неговият основател, инж. Велчо Дамянов 
повече от 20 години произвежда климатични и вентилационни системи. Той е наясно, че в тази 
индустрия технологията определя успеха. Трябва да ползваш колкото се може по-малко енергия, 
да остават колкото се може повече по-малко отпадъци. Скоростта е от изключително значение. 
Новите машини са твърди скъпи и мениджърският екип решава да кандидатства за европейски 
пари по ОП Конкурентоспособност.  
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Инж. Велчо Дамянов: От изключителна важност за производството е не само качеството, но и 
намаляване на себестойността. Намаляването на себестойността се постига като се намаля 
отпадъка. В тази връзка ние потърсихме решение чрез разкрой на нашия материал с щанцови 
център. Не се поколебахме преди две години да участваме в програмата 
Конкурентоспособност и закупихме такъв център в нашата фирма.  
Преоборудването струва 400 хил. лв., като 240 хил. са безвъзмездна помощ.  
Инж. Велчо Дамянов: Със закупуването на новия щанцови център ние увеличихме нашите 
възможности. Можем вече да разкрояваме по-големи листи, да постигаме по-добър разкрой, да 
увеличаваме нашата производителност. Освен всичко това новият щанцови център е вързан 
чрез интернет и с нашия контруктивно-технологичен отдел, където се извършват всички 
разработки.  
Благодарение на новите машини бенефициентът подобрява ефективността си. Новите 
възможности привличат и нови партньори. Продукцията на фирмата се продава вече в Румъния 
и Дания.  
Представихме ви няколко успешни примера с решаващото участие на ОП 
Конкурентоспособност. За периода от 2007 до 2013 г. 1,160 млрд. евро са на разположение на 
българския бизнес за по-висока производителност и по-ниски разходи. Пълна информация за 
отворените процедури за кандидатстване и резултатите от изпълнението на програмата можете 
да видите на интернет страницата на програмата – ОП Конкурентоспособност.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.04.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 129  
 
 
Резюме: Проектът "Южен поток" ще открие над 5000 работни места в най-бедните райони на 
България, каза в Габрово министърът на икономиката Драгомир Стойнев. По време на 
строителството ще работят изцяло български фирми, а инвестицията ще бъде около 3 млрд. 
евро. Стойнев отбеляза още, че проектът е необходим на страната не само заради отварянето 
на работа за бизнеса и хората, но той ще помогне и за увеличаване на сигурността на доставките 
на газ.  
 
Заглавие: “Южен поток" открива 5000 работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът "Южен поток" ще открие над 5000 работни места в най-бедните райони на 
България, каза в Габрово министърът на икономиката Драгомир Стойнев. По време на 
строителството ще работят изцяло български фирми, а инвестицията ще бъде около 3 млрд. 
евро. Стойнев отбеляза още, че проектът е необходим на страната не само заради отварянето 
на работа за бизнеса и хората, но той ще помогне и за увеличаване на сигурността на доставките 
на газ.  
В момента икономическото министерство работи по 33 проекта на обща стойност 2,2 млрд. евро, 
по които ще бъдат разкрити 7100 работни места, каза още министърът. Той насърчи фирмите да 
ползват новата ОП "Конкурентоспособност и иновации" и даде пример, че от началото на 
управлението на сегашното правителство по старата програма са сключени 563 договора за над 
477,6 млн. лв.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 01.04.2014  
Източник: сп. Forbes  
Страница: 22,23,24  
Брой думи: 1092  
 
 
Резюме: Жените винаги са били част от производствения процес в България и това им помага 
да се утвърдят като добри мениджъри, казва Жанет Попова, която близо 20 години ръководи 
компанията за производство на медицинска техника "Амет". Нейният опит показва, че 
професионалният успех е въпрос на добър баланс със семейния живот, който тя е намерила 
сама за себе си, още когато през 1995 г. заедно със своя съпруг създават компанията.  
 
Заглавие: Иновации с български адрес  
Подзаглавие: Семейната компания за производство на медицинска техника "Амет" черпи най-
доброто от германския опит, създава иновации в България и продава на международните пазари  
Автор: Камелия ИВАНОВА  
Текст: Жените винаги са били част от производствения процес в България и това им помага да 
се утвърдят като добри мениджъри, казва Жанет Попова, която близо 20 години ръководи 
компанията за производство на медицинска техника "Амет". Нейният опит показва, че 
професионалният успех е въпрос на добър баланс със семейния живот, който тя е намерила 
сама за себе си, още когато през 1995 г. заедно със своя съпруг създават компанията.  
Идеята за "Амет" се заражда, след като Жанет Попова завършва информационна техника в 
Техническия университет в Дрезден и търси възможност за реализация в България. Заедно със 
съпруга си Теодор Попов решават да заложат на частния бизнес, като привлекат инвеститор за 
разработения от тях по време на следването апарат за електрохирургия. Двамата познават 
особеностите на българския пазар, който към онзи момент страда от недостиг на вносни 
медицински апарати. Решението е бъдещата им компания да произвежда такава техника на по-
достъпни цени и да се насочи точно към тези потенциални клиенти.  
"Създадохме прототипа на апарата, но не разполагахме със свободни средства, за да 
организираме производство в България", казва Жанет Попова. Появяват се няколко предложения 
от немски компании, като се спират на това от създадената в Тутлинген през 1922 г. компания за 
хирургически инструменти Berchtold. Скоро след като проектът за медицинския апарат е одобрен, 
германският партньор предлага да създадат съвместна фирма и така се появява компанията 
"Амет". "Благодарение на партньорските ни взаимоотношения започнахме да градим 
производство в България", казва Жанет Попова.  
През следващите 10 години "Амет" съвместно с Berchtold създават множество разработки в 
областта на медицинската техника, като една от най-големите сред тях е за управление на 
операционни маси. В този период насоката за развитие се определя от ръководството на 
германската компания В ролята й на по-голям партньор, който разполага с международни офиси 
и достъп до големи пазари. "Нашата роля беше основна за разработката на електронните 
компоненти. Ние извършвахме комплексните решения, като идеите за тези решения идваха от 
нашия екип", казва Жанет Попова. Именно производството на тези елементи е позиционирано в 
България, а сглобяването на крайния продукт се извършва в Германия.  
Немските партньори бързо се убеждават в способностите на българските предприемачи, 
оценяват потенциала на екипа в научните разработки. Ето защо следващите проекти, които им 
възлагат, са за създаване на нови модели апарати за електрохирургия. Трудности през първите 
години на производство не липсват, те произтичат основно от въвеждането на процедури за 
работа, които да гарантират безкомпромисно качеството и дълготрайна  употреба на апаратите. 
"Постепенно усвоихме високите критерии за работа, а апаратите, които произвеждахме, бяха 
много добре приети", казва Жанет Попова.  
В този период "Амет" реализира около 1000 апарата за електрохирургия на година. "Амет" 
разработва и други по-малки апарати за немския си партньор като например говорно управление 
на операционни медицински лампи, специализирани протоколи за управление на операционните 
маси и други.  
Едва през 1998 г. фирмата открива търговски отдел в България и започва да работи и за местния 
пазар. Изделията се оказват в пряка конкуренция с всички с производители от цял свят, които 
имат представителства в България. "Печелим клиентите си с качество и с предлаганите от нас 
сервизни услуги, които ни отличават от останалите играчи на българския пазар", казва Жанет 
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Попова. Според нея едно от пазарните преимущества на компанията е възможността за бърза 
реакция при отстраняване на каквито и да било повреди, възникнали в процеса на работа на 
уредите. Сред големите клиенти на българския пазар са Пета многопрофилна болница за 
активно лечение в София, Военномедицинската академия (ВМА), УМ БАЛ "Свети Георги" в 
Пловдив и други.  
През 2006 г. "Амет" изкупува дяловете на немския партньор Berchtold и започва своя 
самостоятелен път в бизнеса. "Този ход ни даде по-голяма свобода при избора на клиенти, както 
и свобода за развитие в нови направления в производството", казва Жанет Попова.  
Финансовата криза е сред първите предизвикателства пред компанията, след като става 
самостоятелна. "За щастие търсенето на медицинска техника се оказва по-малко засегнато в 
световен план", казва Жанет Попова. Нейният стратегически ход тогава е да потърси нови 
партньори в областта на електрохирургията, за да подсигури по-голям пазар за продукцията на 
компанията. Германската компания Hebu Medical проявява интерес към гамата апарати за 
електрохирургия "Аметон" и благодарение на това сътрудничество българската фирма засилва 
своите позиции на международните пазари.  
"Кризата ни даде възможност да пренастроим системите си и да намерим нова реализация на 
нашите изделия", казва Попова. Производството на механичните компоненти по поръчка на 
външни партньори продължава да е сред основните дейности на компанията, но асортиментът й 
включва освен електрохирургия, операционни лампи и операционни маси, също и медицински 
инструменти.  
Компанията дебютира и в сегмента на уелнес изделията, каквито са устройствата за сауна 
кабини и апарати за биорезонансна терапия. "Българският пазар все още не е отворен за 
подобни изделия. За разлика от Германия и Австрия, където наши клиенти са и частни 
домакинства, които разполагат със сауни в домовете си", казва Жанет Попова. Крайните клиенти 
на апаратите за биорезонансна терапия също са домакинствата в тези държави. Апаратът се 
използва като продължение на биорезонансното лечение в домашни условия. "Този вид лечение 
все още не е много популярен, но то допълва възможностите за подобряване на пациентите и 
ограничава използването на силни антибиотици", казва Жанет Попова.  
Иновациите в областта на медицинската техника са във фокуса на екипа на "Амет" през 
последните три години.  
Най-сериозното постижение е разработката от 2013 г. на апарат за унищожаване на тумори в 
черния дроб. "Това е апарат от ново поколение, който в момента се използва във 
Военномедицинската академия, където българските специалисти отстраняват както тумори, така 
и вторични образувания при болните от рак", казва Жанет Попова. Методът подобрява начина 
на живот на пациентите, но не лекува първопричината за образуване на злокачествените 
образувания.  
Иновативният апарат за термоаблация е финансиран с два гранта по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Първият е за разработката на технологичното решение и е на обща 
стойност 509 028 лв., а вторият е за внедряването му на пазара с обща стойност 388 800 лв., 
показва справка в Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС (ИСУН). Проектът се изпълнява в сътрудничество с Българската академия на 
науките (БАН), което позволява на изследователския екип на "Амет" да задълбочи 
изследванията както на теоретично ниво, така и да намери по-добри решения за реализацията 
на самата дейност. "Работим и върху следващата разработка на този апарат. Той ще е в по-нисък 
ценови клас, за да бъде разпространен в повече медицински кабинети", казва Жанет Попова.  
Интензивната развойна дейност на "Амет" изисква както набирането на капитал за различните 
проекти, така и стриктна организация при тяхната реализация. "Инвестираме в разработки, за 
които сме убедени, че ще доведат до положителен резултат и че ще постигнат бърза реализация 
на пазара", казва Попова. Според нея акцент в работата на "Амет" през следващите години ще 
останат иновациите и подобряването на производството.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 31.03.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/03/31/1901908/dragomir-stoynev-mashinostroeneto-
visokite-tehnologii-inzheneringovata-i-razvoynata-deynost-sa-vazhni-za-ustoychiv-ikonomicheski-
rastezh.html  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: Габрово. Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово по време на посещението си в „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Министър Драгомир Стойнев се 
срещна с ръководството на най-големия и единствен филиал извън Германия на немския 
холдинг AMK Arnold Muller GmbH & Co. KG.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Машиностроенето, високите технологии, инженеринговата и 
развойната дейност са важни за устойчив икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габрово. Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово по време на посещението си в „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Министър Драгомир Стойнев се 
срещна с ръководството на най-големия и единствен филиал извън Германия на немския 
холдинг AMK Arnold Muller GmbH & Co. KG. Предприятието разработва и произвежда средства 
за автоматизация. „Машиностроенето е един от основните стълбове на индустриализацията“, 
заяви министър Стойнев в израз на задоволство от успешно развиващата се развойна и 
инженерингова дейност в компанията. „Това е място, където се обучават и подготвят млади хора 
за българската икономика“, каза още той. АМК ЕООД предлага стендова апаратура, цикъл от 
лекции и упражнения за следдипломна квалификация на инженери. Министър Стойнев 
акцентира, че във фирмата работят 150 човека, половината от които са инженерно-технически 
персонал, а петима от тях са и доктори на техническите науки. По думите на икономическия 
министър за един от основните приоритети в програмата на правителството – 
реиндустриализацията, е важно развитието на технологичното машиностроене.  
Министър Драгомир Стойнев посети и фирма „Идеал Стандарт-Видима“ АД – гр. Севлиево, по 
случай 80-годишнината от основаването й, както и една от най-големите текстилни фабрики в 
България - МАК АД- Габрово. Той се запозна с предмета на дейност, целевите пазари и приноса 
на двете предприятия за икономиката на региона. Министър Стойнев бе категоричен, че 
българските фирми имат подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката с 
възможностите за финансиране, които дава оперативната програма „Конкурентоспособност“. 
В рамките на проведените днес срещи бяха представени възможностите и условията за 
кандидатстване с проекти и по новата оперативна програма „Конкурентоспособност и 
иновации“.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/proektyt-iujen-potok-shte-razkrie-5-hil-rabotni-
mesta,169700/  
Брой думи: 353  
 
 
Резюме: Чрез проекта "Южен поток" ще се разкрият над 5 хиляди работни места в най-бедния 
регион на страната Северозападна България. Това каза министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев на работна среща в Габрово с представители на местния бизнес.  
Той посочи, че проектът е необходим на страната, защото наред с новите работни места ще 
имаме сигурност за доставките на природен газ, предаде БТА.  
 
Заглавие: Проектът "Южен поток" ще разкрие 5 хил. работни места  
Подзаглавие: С близо 300 млн. евро повече ще са средствата по новата оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност"  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Чрез проекта "Южен поток" ще се разкрият над 5 хиляди работни места в най-бедния 
регион на страната Северозападна България. Това каза министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев на работна среща в Габрово с представители на местния бизнес.  
Той посочи, че проектът е необходим на страната, защото наред с новите работни места ще 
имаме сигурност за доставките на природен газ, предаде БТА.  
По проекта, реализиран на територията на страната, ще работят изцяло български фирми, 
допълни министърът, а инвестицията ще е около 3 милиарда лева. По думите му това не е 
единственият голям инфраструктурен проект, на който правителството дава предимство - с 
Азербайджан е подписан договор за доставката на един милиард кубически метра газ от 
Каспийско море, а реализацията се очаква през 2019 година.  
Стойнев коментира и доставките на газ, като заяви, че на този етап българските предприятия не 
трябва да се притесняват от тяхното спиране - предприети са действия, свързани с находището 
в Чирен, сключен е договор с Гърция за 3 млн. куб. м. газ дневно.  
"Подписан е меморандум с Турция за реализация на интерконектна връзка, а в началото на юни 
ще стане възможно да се доставя газ и през Румъния. Тези алтернативни варианти не могат да 
заместят доставките от Русия", обясни още енергийният министър.  
По време на посещението си в „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД в Габрово 
Стойнев каза още, че държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж. За реиндустриализацията е важно развитието на технологичното машиностроене, 
посочи икономическият министър.  
Стойнев коментира, че няма притеснения по казуса "Карадере". Ще се радвам, ако прокуратурата 
по-бързо разгледа сигнала, заяви той.  
С близо 300 милиона евро повече ще са средствата, отпуснати на страната ни по новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия програмен период, 
съобщи на работната среща Любомир Ганчев, експерт в министерството.  
72 на сто от средствата ще бъдат използвани за иновации и за модернизация на процесите и 
технологиите в предприятията, 25 на сто ще са за енергийна ефективност в икономиката, а 3 на 
сто ще са за техническа помощ и за подобряване на управлението на оперативната програма, 
припомни експертът.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16416248  
Брой думи: 86  
 
 
Резюме: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата.  
 
Заглавие: Близо 3000 договора по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата.  
2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата. Това каза за Радио “Фокус“ Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на 
икономиката и енергетиката  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16416403  
Брой думи: 50  
 
 
Резюме: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., което представлява 62% от 
бюджета на програмата. Това коментира пред Радио Фокус-Варна Любомир Ганчев, съветник на 
министъра на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., което представлява 62% 
от бюджета на програмата. Това коментира пред Радио Фокус-Варна Любомир Ганчев, съветник 
на министъра на икономиката и енергетиката.  
Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16421032  
Брой думи: 49  
 
 
Резюме: Новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност се базира най-вече на 
нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации 
и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и 
работодателски организации.  
 
Заглавие: 563 договора за над 477 млн. лв. са сключени по ОП Конкурентоспособност“ 
от кабинета Орешарски  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност се базира най-вече 
на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16420911  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: С близо 300 млн. евро повече ще са средствата по новата оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност“  
Чрез проекта "Южен поток" ще се разкрият над 5 хиляди работни места в най-бедния регион на 
страната Северозападна България. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на работна среща в Габрово с представители на местния бизнес.  
 
Заглавие: Проектът “Южен поток“ ще разкрие 5 хил. работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С близо 300 млн. евро повече ще са средствата по новата оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност“  
Чрез проекта "Южен поток" ще се разкрият над 5 хиляди работни места в най-бедния регион на 
страната Северозападна България. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на работна среща в Габрово с представители на местния бизнес.  
Той посочи, че проектът е необходим на страната, защото наред с новите работни места ще 
имаме сигурност за доставките на природен газ, предаде БТА.  
По проекта, реализиран на територията на страната, ще работят изцяло български  
Investor.bg  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_373205470  
Брой думи: 281  
 
 
Резюме: В най-бедния регион на страната - Северозападна България, ще бъдат създадени над 
5000 работни места при проекта "Южен поток", обяви Драгомир Стойнев.  
Министърът на икономиката и енергетиката беше на работна среща в Габрово с представители 
на местния бизнес, предаде БТА.  
 
Заглавие: Южен поток ще даде работа на 5000 българи, категоричен Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В най-бедния регион на страната - Северозападна България, ще бъдат създадени над 
5000 работни места при проекта "Южен поток", обяви Драгомир Стойнев.  
Министърът на икономиката и енергетиката беше на работна среща в Габрово с представители 
на местния бизнес, предаде БТА.  
"През тази година очакваме да започне изпълнението на проекта "Южен поток", за който искам 
да уверя, че е нужен на страната, от една страна ще има сигурност за доставките на природен 
газ, от друга - ще се създадат работни места", обяви той.  
Стойнев подчерта, че по проекта, реализиран на територията на страната, ще работят изцяло 
български фирми, а инвестицията ще е около 3 милиарда лева.  
По думите му това не е единственият голям инфраструктурен проект, на който правителството 
дава предимство - с Азербайджан е подписан договор за доставката на един милиард кубически 
метра газ от Каспийско море, а реализацията се очаква през 2019 година.  
С близо 300 милиона евро повече ще са средствата, отпуснати на страната ни по оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия програмен период, съобщи на 
работната среща Любомир Ганчев, експерт в екипа на министър Стойнев.  
По думите му от 1 милиард 413 милиона евро, колкото ще е бюджетът по програмата, или около 
2 милиарда и 800 милиона лева - 72 на сто ще бъдат използвани за иновации и за модернизация 
на процесите и технологиите в предприятията, 25 на сто ще са за енергийна ефективност в 
икономиката, а 3 на сто ще са за техническа помощ и за подобряване на управлението на 
оперативната програма.  
Преди дни Европейската комисия поиска обяснения от България за готвените промени в 
енергийния закон. Според Комисията тези промени имат за цел да изключат българската част от 
"Южен поток" от обсега на европейското законодателство.  
Автор: Моney.bg  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/53906  
Брой думи: 385  
 
 
Резюме: Новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност се базира най-вече на 
нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации 
и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и 
работодателски организации.  
 
Заглавие: 563 договора за над 477 млн. лв. са сключени по ОП Конкурентоспособност“ 
от кабинета Орешарски  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност се базира най-вече 
на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г. по ОП 
"Конкурентоспособност" са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 
лв. Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 
млн. лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната 
програма. "Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени 
процедури за кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация", заяви Драгомир 
Стойнев.  
Любомир Ганчев, съветник на министър на икономиката и енергетиката, представи приоритетите, 
условията за кандидатстване и бюджетът, с който ще разполага новата оперативна програма.  
„Рестартирахме работата на Националния иновационен фонд, което ясно показва отношението 
на правителството към иновациите", каза още министър Стойнев. Като средство за повишаване 
на конкурентоспособност на българските предприятия - за иновациите за първи път се отпуска 
рекордна сума от 20 млн. лева бюджетни средства.  
По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, 
че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото 
прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват. „В 
МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв. по които ще бъдат разкрити около 7 
100 работни места", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
По време на работната среща бе обсъден проблемът с недостига на квалифицирани 
специалисти у нас, характерен и за района на община Габрово. Министър Стойнев обяви, че 
стартират три пилотни проекта за въвеждането на дуалното обучение. „Българският бизнес 
трябва ясно да дефинира потребностите си от квалифицирани кадри с практически опит. 
Държавата е свързващото звено между предприятията, учениците и институциите в сферата на 
професионалното обучение". Това каза икономическия министър и добави, че държавата 
отговорно ще се намесва във възстановяването на тази изгубена връзка.  
В заключение министър Стойнев добави: „Това правителство ясно и категорично заяви, че ще 
запази икономическата и финансовата стабилност на страната". Като пример за работата на 
сегашното управление в тази посока, той посочи продължаващия ръст на българската икономика 
през последните месеци, както и положителната нагласа по отношение на инвестиционната 
активност.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=737327  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: Габрово. Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово по време на посещението си в „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Министър Драгомир Стойнев се 
срещна с ръководството на най-големия и единствен филиал извън Германия на немския 
холдинг AMK Arnold Muller GmbH & Co. KG.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Машиностроенето, високите технологии, инженеринговата и 
развойната дейност са важни за устойчив икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Габрово. Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово по време на посещението си в „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, 
съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Министър Драгомир Стойнев се 
срещна с ръководството на най-големия и единствен филиал извън Германия на немския 
холдинг AMK Arnold Muller GmbH & Co. KG. Предприятието разработва и произвежда средства 
за автоматизация. „Машиностроенето е един от основните стълбове на индустриализацията“, 
заяви министър Стойнев в израз на задоволство от успешно развиващата се развойна и 
инженерингова дейност в компанията. „Това е място, където се обучават и подготвят млади хора 
за българската икономика“, каза още той. АМК ЕООД предлага стендова апаратура, цикъл от 
лекции и упражнения за следдипломна квалификация на инженери. Министър Стойнев 
акцентира, че във фирмата работят 150 човека, половината от които са инженерно-технически 
персонал, а петима от тях са и доктори на техническите науки. По думите на икономическия 
министър за един от основните приоритети в програмата на правителството – 
реиндустриализацията, е важно развитието на технологичното машиностроене.  
Министър Драгомир Стойнев посети и фирма „Идеал Стандарт-Видима“ АД – гр. Севлиево, по 
случай 80-годишнината от основаването й, както и една от най-големите текстилни фабрики в 
България - МАК АД- Габрово. Той се запозна с предмета на дейност, целевите пазари и приноса 
на двете предприятия за икономиката на региона. Министър Стойнев бе категоричен, че 
българските фирми имат подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката с 
възможностите за финансиране, които дава оперативната програма 
„Конкурентоспособност“. В рамките на проведените днес срещи бяха представени 
възможностите и условията за кандидатстване с проекти и по новата оперативна програма 
„Конкурентоспособност и иновации“.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/uzhen-potok-dragomir-stoynev-16420481?nt=10  
Брой думи: 279  
 
 
Резюме: В най-бедния регион на страната - Северозападна България, ще бъдат създадени над 
5000 работни места при проекта "Южен поток", обяви Драгомир Стойнев.  
Министърът на икономиката и енергетиката беше на работна среща в Габрово с представители 
на местния бизнес, предаде БТА.  
 
Заглавие: Стойнев обеща ”Южен поток” да отвори над 5000 работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В най-бедния регион на страната - Северозападна България, ще бъдат създадени над 
5000 работни места при проекта "Южен поток", обяви Драгомир Стойнев.  
Министърът на икономиката и енергетиката беше на работна среща в Габрово с представители 
на местния бизнес, предаде БТА.  
"През тази година очакваме да започне изпълнението на проекта "Южен поток", за който искам 
да уверя, че е нужен на страната, от една страна ще има сигурност за доставките на природен 
газ, от друга - ще се създадат работни места", обяви той.  
Стойнев подчерта, че по проекта, реализиран на територията на страната, ще работят изцяло 
български фирми, а инвестицията ще е около 3 милиарда лева.  
По думите му това не е единственият голям инфраструктурен проект, на който правителството 
дава предимство - с Азербайджан е подписан договор за доставката на един милиард кубически 
метра газ от Каспийско море, а реализацията се очаква през 2019 година.  
С близо 300 милиона евро повече ще са средствата, отпуснати на страната ни по оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност" за новия програмен период, съобщи на 
работната среща Любомир Ганчев, експерт в екипа на министър Стойнев.  
По думите му от 1 милиард 413 милиона евро, колкото ще е бюджетът по програмата, или около 
2 милиарда и 800 милиона лева - 72 на сто ще бъдат използвани за иновации и за модернизация 
на процесите и технологиите в предприятията, 25 на сто ще са за енергийна ефективност в 
икономиката, а 3 на сто ще са за техническа помощ и за подобряване на управлението на 
оперативната програма.  
Преди дни Европейската комисия поиска обяснения от България за готвените промени в 
енергийния закон. Според Комисията тези промени имат за цел да изключат българската част от 
"Южен поток" от обсега на европейското законодателство.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2272500  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието на 
представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
Българските производители ще присъстват на официално откриване на Международната 
изложба InCosmetics 2014 в Хамбург, ще участват в двустранни срещи и семинари по интереси, 
където ще се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш. В 
програмата на търговската мисия е предвидена среща с ръководител СТИВ – Берлин и дискусия 
на тема "Как да изнасяме за Федерална Република Германия?", съобщиха от ИАНМСП.  
 
Заглавие: Български козметични и парфюмерийни фирми ще участват в търговска мисия 
до Германия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието на 
представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
Българските производители ще присъстват на официално откриване на Международната 
изложба InCosmetics 2014 в Хамбург, ще участват в двустранни срещи и семинари по интереси, 
където ще се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш. В 
програмата на търговската мисия е предвидена среща с ръководител СТИВ – Берлин и дискусия 
на тема "Как да изнасяме за Федерална Република Германия?", съобщиха от ИАНМСП.  
В състава на търговската мисия до Хамбург са включени представители на следните фирми: 
"Билка Лайфстайл" ООД – София, "Биотрейд България" ООД – София, "Боди - Бюти" ЕООД – 
Пловдив, "Вентони-Козметик" ООД – Рудозем, "Веселино" ЕООД – Казанлък, "Икаров" ЕООД – 
Пловдив, "Интермед 1" ЕООД – София, "Лидера трейдинг" ЕООД – София, "Масе Продакшън" 
ООД – София, "Розаимпекс" ООД – Пловдив, "Стар Нейлз" - България ООД – Пловдив, "СТС 
Холдинг Груп" ООД – Габрово, "Томи Шоу Козметикс" ЕООД – Казанлък, "Тонеш" ООД – Бургас, 
ЕТ "Христина - Христина Ганджулова" – Костенец.  
Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП прилага 
в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни 
предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български 
предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено 
коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води 
до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със 
специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към 
съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на 
бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки 
водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.  
Търговската мисия до Германия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. 
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, 
вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2271931  
Брой думи: 759  
 
 
Резюме: Три от инженеринговите поръчки, по които "София тех парк" АД избра изпълнители 
след отварянето на ценовите оферти, се обжалват и се очаква Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) да произнесе решението си. Първата от тях е за инженеринг на 
строителната площадка, а останалите са за проектиране и изграждане на обекти "Бизнес 
инкубатор" и "Иновационен форум". По първата жалба се очаква КЗК да отсъди в рамките на 
месец.  
 
Заглавие: Обжалват избора на изпълнители на три обекта от "София тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три от инженеринговите поръчки, по които "София тех парк" АД избра изпълнители след 
отварянето на ценовите оферти, се обжалват и се очаква Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК) да произнесе решението си. Първата от тях е за инженеринг на строителната площадка, а 
останалите са за проектиране и изграждане на обекти "Бизнес инкубатор" и "Иновационен 
форум". По първата жалба се очаква КЗК да отсъди в рамките на месец.  
Все още не са отворени ценовите оферти за останалите три сгради, които ще бъдат реализирани 
в рамките на бъдещия първи технологичен парк у нас – това са обектите "Експериментаруим", 
"Лаборатории и офиси" и "Етажен паркинг".  
Междувременно стана ясно, че един от сигурните инвеститори в проекта за "София тех парк",  
"Уолтопия" има вече виза за проектиране и е в етап на разработване на техническия проект  
От компанията обявиха, че в момента търсят изпълнители по различните инженерингови 
специалности. Техният проект трябва да бъде реализиран до 2016 г., а инвестицията в т.нар. 
Колайдър активити център е изчислена на 15 млн. лв.  
Интерес към "София тех парк" проявяват и други фирми – софтуерната "Хемимонд" и 
германската компания за полупроводници ZMDI. Изпълнителният директор на "София тех парк" 
АД Елица Панайотова обясни, че в момента се водят разговори за сътрудничество с още две 
фирми, и обобщи, че интерес към парка проявяват главно фирми от ИКТ сектора.  
"Важно е да се разбере, че това не е real estate проект. Площите в "София тех парк" не са за 
отдаване под наем. Целта е това да бъде уникално място в България, където науката и бизнесът 
се обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно", допълни Панайотова. Вече дори 
са били отхвърлени фирми, които не са в сферата на иновациите, а просто са искали да 
позиционират офисите си там.  
Не е ясно кога ще започне реалното изпълнение на обектите  
в рамките на "София тех парк", въпреки че от отговорното дружество са оптимисти, че крайните 
срокове ще бъдат спазени. Очаква се строителството да започне през май-юни 2014 г., но всичко 
зависи от обжалванията.  
На мястото на бившите казарми (на 4-ти километър в столицата) до 2015 г. трябва да бъдат 
изградени близо 11 лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни 
проблеми на бизнеса, за съвместна научна дейност и трансфер на технологии и ще подпомогнат 
старта на нови иновативни предприятия. Парковата част на терена ще се запази, като там ще се 
изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на открито, демонстрационни 
инсталации и велосипедни алеи. Визията на ръководителите на проекта е това място да 
заприлича на високотехнологичния изследователски център на Google.  
Други неясноти около реализацията  
на обекта е каква сума ще бъде инвестирана в него през настоящия програмен период. От 
Министерството на икономиката и енергетиката коментираха, че изграждането на технологичния 
парк ще бъде сред приоритетните проекти, но все още не е уточнено каква сума ще бъде 
отпусната по ОП "Конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020. В най-лошия вариант по 
думите на Ели Милушева от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
общата сума по програмата ще бъде 1.4 млрд. евро.  
Безвъзмездната помощ, която се отпуска за осъществяването на проекта по ОП 
"Конкурентоспособност", е 42.5 млн. евро, а националното съфинансиране – 7.5 млн. евро. По 
думите на Елица Панайотова дори строителството да се забави заради обжалванията, няма 
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опасност тези пари да бъдат загубени. Съществува възможност, при която парите могат да бъдат 
прехвърлени от единия програмен период към другия.  
Партньори  
"София тех парк" АД подписа меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет 
в София, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Медицинския университет и УНСС.  
Научно-технологичният парк ще бъде място, където науката и бизнесът се обединяват, за да 
развиват и реализират проекти съвместно, затова и дружеството координира своята дейност с 
фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. Паркът ще предоставя съвременна 
инфраструктура, иновативни комуникации и оборудване, както и професионални услуги на 
компаниите в областта на високите технологии, намиращи се в процес на инкубация. "София тех 
парк" АД ще организира редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в 
сътрудничество с водещи компании в сферата на модерните технологии.  
Очаква се скоро дружеството да представи визуализация - лого, наименование, слоган, чрез 
които ще се налага бранда на Научно-технологичния парк в страната и чужбина.  
* По непотвърдена информация "Адванс 2002" и "Нивел" са избраните изпълнители за обект 
Бизнес-инкубатор, а "Монолит-София" - за иновационния форум.  
Подадени жалби в КЗК  
Обект "Иновационен форум" - "ГБС - Пловдив" АД  
- Обединение "НТП 2013"  
- "Парк Сити" ДЗЗД  
Обект "Бизнес инкубатор" - Консорциум "ТЕХНО-ИН" ДЗЗД  
- "Главболгарстрой" АД  
- ДЗЗД "Арго Ваника София Тех"  
- "Балканстрой" АД  
Обект "Площадкова техническа инфраструктура и парк" - ДЗЗД Обединение "Инженеринг парк"  
- ДЗЗД "Арго Мега София Тех"  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/близо-3000-договора-по-оп-„конкурентоспособност”-
news53555.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на 
икономиката и енергетиката. Договорите са по 38 процедури за предоставяне на безвъзмездна 
помощ, което представлява 105% от бюджета на програмата.  
 
Заглавие: Близо 3000 договора по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на 
икономиката и енергетиката. Договорите са по 38 процедури за предоставяне на безвъзмездна 
помощ, което представлява 105% от бюджета на програмата. Любомир Ганчев припомни, че с 
решение на Министерски съвет е одобрено наддоговаряне на средствата по оперативната 
програма „Конкурентоспособност”, което ще позволи договорите с бенефициенти да се 
сключват в размер до 10 на сто над определения бюджет по програмата. Наддоговарянето на 
средствата от оперативната програма позволява повече проекти да получат европейско 
финансиране и ще се повиши усвояемостта на средствата. „Когато сключим с десет процента 
повече договори, ще бъдем възможно най-близо до стоте процента от бюджета на програмата, 
който е 1,162 млрд. евро”, допълни Любомир Ганчев./Снимка: ЕП  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/razplateni-sa-14-mln.-lv-po-op-konkurentosposobnost-
991973.html  
Брой думи: 21  
 
 
Резюме: Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд. лв., 
което представлява 104% от бюджета на програмата  
 
Заглавие: Разплатени са 1,4 млн. лв по ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд. лв., което 
представлява 104% от бюджета на програмата  
projectmedia.bg |  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/blizo-3000-dogovora-po-op-konkurentosposobnost-
991914.html  
Брой думи: 37  
 
 
Резюме: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата.  
 
Заглавие: Близо 3000 договора по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Толкова е и броят на 
сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране от 
програмата.  
economynews.bg |  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59857  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: 1,4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., което представлява 62% от 
бюджета на програмата. Това каза за Радио „Фокус”-Варна Любомир Ганчев, съветник на 
министъра на икономиката и енергетиката. 2965 са одобрените в страната до момента проекти 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013. Толкова е и броят на сключените договори с фирмите в страната, които ще получат 
безвъзмездно финансиране от програмата, уточни той.  
 
Заглавие: Разплатени са 1,4 млн. лв по ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие: Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд. 
лв., което представлява 104% от бюджета на програмата  
Автор:  
Текст: 1,4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., което представлява 62% 
от бюджета на програмата. Това каза за Радио „Фокус”-Варна Любомир Ганчев, съветник на 
министъра на икономиката и енергетиката. 2965 са одобрените в страната до момента проекти 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013. Толкова е и броят на сключените договори с фирмите в страната, които 
ще получат безвъзмездно финансиране от програмата, уточни той.  
Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд. лв., което 
представлява 104% от бюджета на програмата.  
Любомир Ганчев припомни, че с решение на Министерски съвет е одобрено наддоговаряне на 
средствата по оперативната програма „Конкурентоспособност”, което ще позволи 
договорите с бенефициенти да се сключват в размер до 10 на сто над определения бюджет по 
програмата.  
Наддоговарянето на средствата от оперативната програма позволява повече проекти да получат 
европейско финансиране и ще се повиши усвояемостта на средствата. „Когато сключим с десет 
процента повече договори, ще бъдем възможно най-близо до стоте процента от бюджета на 
програмата, който е 1,162 млрд. евро”.  
Ганчев допълни, че най-слабо е разплащането на средствата за подкрепа на иновации и НИРД, 
тъй като там почти 92% от договорите са в изпълнение и по тях предстоят плащания.  
Междувременно е увеличен бюджетът на процедурата за внедряване на иновации в 
предприятията – от 45 млн. евро на 118 млн. евро, при което са сключени 223 договора на 
стойност 224 млн. лв.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-03-31&article=487283  
Брой думи: 53  
 
 
Резюме: 1,4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по ОП "Конкурентоспособност", което е 
62% от бюджета на програмата. Това обяви съветника на икономическия министър Любомир 
Ганчев пред Радио "Фокус"-Варна. Най-слабо е разплащането на средствата за подкрепа на 
иновации и НИРД, тъй като там почти 92% от договорите са в изпълнение и по тях предстоят 
плащания.  
 
Заглавие: Бизнесът усвоил 1,4 млрд. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 1,4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по ОП "Конкурентоспособност", което е 
62% от бюджета на програмата. Това обяви съветника на икономическия министър Любомир 
Ганчев пред Радио "Фокус"-Варна. Най-слабо е разплащането на средствата за подкрепа на 
иновации и НИРД, тъй като там почти 92% от договорите са в изпълнение и по тях предстоят 
плащания.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/38216-
1_4_mlrd__lv__sa_izplateni_na_beneficientite_po_op_konkurentosposobnost  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., което представлява 62% от 
бюджета на програмата. Това коментира пред Радио Фокус-Варна Любомир Ганчев, съветник на 
министъра на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 1.4 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., което представлява 62% 
от бюджета на програмата. Това коментира пред Радио Фокус-Варна Любомир Ганчев, съветник 
на министъра на икономиката и енергетиката.  
Общият размер на договорените средства за фирмите в страната е 2,362 млрд. лв., което 
представлява 104% от бюджета на програмата.  
Ганчев допълни, че най-слабо е разплащането на средствата за подкрепа на иновации и НИРД, 
тъй като там почти 92% от договорите са в изпълнение и по тях предстоят плащания.  
Междувременно е увеличен бюджетът на процедурата за внедряване на иновации в 
предприятията – от 45 млн. евро на 118 млн. евро, при което са сключени 223 договора на 
стойност 224 млн. лв.  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/eood-misiya-sofiya-1403892.html  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: /КРОСС/ От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието 
на представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
 
Заглавие: Български фирми от сектор козметика и парфюмерия участват в търговска 
мисия до Германия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието 
на представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
Нашите производители ще присъстват на официално откриване на Международната изложба 
InCosmetics 2014 в Хамбург, ще участват в двустранни срещи и семинари по интереси, където 
ще се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш. В програмата на 
търговската мисия е предвидена среща с ръководител СТИВ - Берлин и дискусия на тема „Как 
да изнасяме за Федерална Република Германия?"  
В състава на търговската мисия до Хамбург са включени представители на следните фирми: 
Билка Лайфстайл ООД - София, Биотрейд България ООД - София, Боди - Бюти ЕООД - Пловдив, 
Вентони-Козметик ООД - Рудозем, Веселино ЕООД - Казанлък, Икаров ЕООД - Пловдив, 
Интермед 1 ЕООД - София, Лидера трейдинг ЕООД - София, Масе Продакшън ООД - София, 
Розаимпекс ООД - Пловдив, Стар Нейлз - България ООД - Пловдив, СТС Холдинг Груп ООД - 
Габрово, Томи Шоу Козметикс ЕООД - Казанлък, Тонеш ООД - Бургас, ЕТ Христина - Христина 
Ганджулова - Костенец.  
Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП прилага 
в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни 
предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български 
предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено 
коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води 
до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със 
специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към 
съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на 
бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки 
водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.  
Търговската мисия до Германия се организира по Проект № BG161PO003-4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. 
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, 
вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.  
 



 

 

33 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 4

/1
/2

01
4

 

Дата: 31.03.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-osnovnite-konkyrentosposobnost-1403891.html  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: /КРОСС/ "Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж." Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово.  
„Машиностроенето е един от основните стълбове на индустриализацията", заяви министър 
Стойнев в израз на задоволство от успешно развиващата се развойна и инженерингова дейност 
в компанията.  
 
Заглавие: Стойнев: Машиностроенето е един от основните стълбове на 
индустриализацията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ "Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически 
растеж." Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в 
Габрово.  
„Машиностроенето е един от основните стълбове на индустриализацията", заяви министър 
Стойнев в израз на задоволство от успешно развиващата се развойна и инженерингова дейност 
в компанията.  
„Това е място, където се обучават и подготвят млади хора за българската икономика", каза още 
той. По думите на икономическия министър за един от основните приоритети в програмата на 
правителството - реиндустриализацията, е важно развитието на технологичното машиностроене.  
Министър Стойнев бе категоричен, че българските фирми имат подкрепата на Министерството 
на икономиката и енергетиката с възможностите за финансиране, които дава оперативната 
програма „Конкурентоспособност". В рамките на проведените днес срещи бяха представени 
възможностите и условията за кандидатстване с проекти и по новата оперативна програма 
„Конкурентоспособност и иновации".  
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Дата: 31.03.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-ministur-proekta-1403909.html  
Брой думи: 387  
 
 
Резюме: /КРОСС/ "Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се базира 
най-вече на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица." Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
 
Заглавие: В МИЕ се работи по 33 проекта, които ще разкрият около 7 100 работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ "Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" се базира 
най-вече на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица." Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г. по ОП 
"Конкурентоспособност" са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 
лв. Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 
млн. лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната 
програма.  
"Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени процедури за 
кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация", заяви Драгомир Стойнев.  
Любомир Ганчев, съветник на министър на икономиката и енергетиката, представи приоритетите, 
условията за кандидатстване и бюджетът, с който ще разполага новата оперативна програма.  
„Рестартирахме работата на Националния иновационен фонд, което ясно показва отношението 
на правителството към иновациите", каза още министър Стойнев.  
Като средство за повишаване на конкурентоспособност на българските предприятия - за 
иновациите за първи път се отпуска рекордна сума от 20 млн. лева бюджетни средства.  
По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, 
че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото 
прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват.  
„В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв. по които ще бъдат разкрити около 7 
100 работни места", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
По време на работната среща бе обсъден проблемът с недостига на квалифицирани 
специалисти у нас, характерен и за района на община Габрово. Министър Стойнев обяви, че 
стартират три пилотни проекта за въвеждането на дуалното обучение.  
„Българският бизнес трябва ясно да дефинира потребностите си от квалифицирани кадри с 
практически опит. Държавата е свързващото звено между предприятията, учениците и 
институциите в сферата на професионалното обучение". Това каза икономическия министър и 
добави, че държавата отговорно ще се намесва във възстановяването на тази изгубена връзка.  
В заключение министър Стойнев добави: „Това правителство ясно и категорично заяви, че ще 
запази икономическата и финансовата стабилност на страната". Като пример за работата на 
сегашното управление в тази посока, той посочи продължаващия ръст на българската икономика 
през последните месеци, както и положителната нагласа по отношение на инвестиционната 
активност.  

 


