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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
8.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 07.04.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 585  
 
 
Резюме: Основната дейност на фирма „Дилком – България“ ООД, Варна е производство на 
етикети от различен тип: маркиращи клещи, апликатори, етикетни бар-код принтери, софтуер, 
скенери. Какви проекти по ОП „Конкурентоспособност“ е изпълнила фирма „Дилком – България“ 
ООД, информация от собственика Людмила Стойчева.  
Людмила Стойчева: Ние имаме 4 приключени проекта по ОП „Конкурентоспособност“, два от 
които са за сертификация по стандартите ISO 9001 и ISO 27001, а другите два проекта са за 
техническа модернизация и включват закупуването на машини от различен тип. Проектът по ISO 
9001 включваше изцяло подготовката на фирмата за сертифициране по този стандарт. Този 
стандарт е за качество. В общи линии този проект обхващаше тази дейност.  
 
Текст: Основната дейност на фирма „Дилком – България“ ООД, Варна е производство на етикети 
от различен тип: маркиращи клещи, апликатори, етикетни бар-код принтери, софтуер, скенери. 
Какви проекти по ОП „Конкурентоспособност“ е изпълнила фирма „Дилком – България“ ООД, 
информация от собственика Людмила Стойчева.  
Людмила Стойчева: Ние имаме 4 приключени проекта по ОП „Конкурентоспособност“, два от 
които са за сертификация по стандартите ISO 9001 и ISO 27001, а другите два проекта са за 
техническа модернизация и включват закупуването на машини от различен тип. Проектът по ISO 
9001 включваше изцяло подготовката на фирмата за сертифициране по този стандарт. Този 
стандарт е за качество. В общи линии този проект обхващаше тази дейност. Другият ISO 27001 
с него внедрихме и система за управление на документооборота на фирмата и освен това се 
сертифицирахме по 27001. С останалите закупихме машини, които са машини за печат, за висок 
(…) печат, дигитална машина, машина ултразвукова за цепене на текстилни материали.  
Репортер: С какво помогна за самото производство на фирмата внедряването на нови машини?  
Людмила Стойчева: Това, което успяхме да направим, благодарение на проектите е да 
разширим възможностите за производство, т.е. чрез въвеждането на новите технологии успяхме 
да въведем нови продукти, които да предложим на пазара и на практика разширихме своето 
производство като капацитет и като възможности, технологични за продажба на нови продукти. 
Освен това във всеки един от проектите имаше заложено и така беше осъществено на практика 
разкриване на две работни места. Т.е. благодарение на проектите, ние директно разкрихме 8 
нови работни места, но с течение на годините мисля, че работните места са около 20, т.е. в 
резултат на проектите разкрихме около 20 нови работни места.  
Репортер: Разшири ли се и пазарът, на който предлагате вашите продукти?  
Людмила Стойчева: Разширихме по-скоро гамата от предлагани продукти. Новите продукти на 
практика ги предлагахме на нови пазари, но в смисъл основно на територията на България, но в 
различни предприятия. Нямахме например възможността да предлагаме етикети за 
фармацевтиката, химията, сега такава възможност имаме. Имаме възможност да произвеждаме 
етикети, които са малко на брой в много къси серии, благодарение на дигиталната машина. И 
имаме възможност да предлагаме на шивашката промишленост (…) и сатен за ръстовите марки, 
благодарение на този ултразвуков слитер, който закупихме.  
Репортер: Капацитетът на производството с колко се повиши в резултат на изпълнението на 
проектите?  
Людмила Стойчева: Като процент ли?  
Репортер: Да.  
Людмила Стойчева: Може би едно 30%, вследствие на четирите проекта има завишение.  
Репортер: Изпълнението на проектите по ОП „Конкурентоспособност“ със сигурност ви е дало 
предимство, както и споменахте в предлагането на нови продукти. В сравнение с други 
конкурентни фирми със същата дейност имате ли по-голямо предимство?  
Людмила Стойчева: Конкуренцията в нашия бранш е изключително висока. По-скоро ни даде 
възможност да настигнем конкурентите си по отношение на технологичното ни равнище.  
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Репортер: Имате ли предложения за намаляване на броя на документите, които се изискват от 
фирмите при кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“?  
Людмила Стойчева: Наше предложение?  
Репортер: Да, в резултат на опита, който имате.  
Людмила Стойчева: По-скоро предложението ми би било да се мине не към хартиен вариант 
на цялата документация, а на електронен такъв, защото подаването на самия проект и няколкото 
декларации не са най-големият проблем според мене. Документооборотът после по време на 
управление на проекта, по време на неговото осъществяване е изключително голям, а 
финалният отчет се равнява на няколко класьора документация. И за мене това е по-тежкото 
после при управлението и финализирането на проекта. Защото проектът при подаването му е 
едно предложение, което представлява попълнен един формуляр и няколко декларации. Не е 
такъв проблем според мене в самото начало. Проблемът е после при самото осъществяване на 
проекта.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 08.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Агенцията за малките и средните предприятия ще финансира представянето с 6 млн. 
лв.  
 
Заглавие: Малки компании ще могат да участват в 21 международни изложения  
Подзаглавие:  
Автор: Мара ГЕОРГИЕВА  
Текст: Агенцията за малките и средните предприятия ще финансира представянето с 6 млн. лв.  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще организира 
участие на български фирми в 21 международни изложения през следващите 12 месеца до април 
2015 г. (виж таблицата). Средствата за тези прояви - около 6 млн. лв., са остатък от бюджета на 
четиригодишния проект, който агенцията изпълнява, за разширяване присъствието на български 
производители зад граница. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013. На практика става въпрос за удължаване на проекта с още една година.  
Право на участие в колективен национален изложбен щанд на международен панаир имат всички 
фирми, които отговарят на заложените в закона критерии за микро-, малко или средно 
предприятие и нямат публични задължения към държавата. Компаниите могат да се включат 
максимум три пъти в проява, финансирана по този проект. Изборът на участници се извършва по 
определени критерии (виж карето).  
Агенцията поема разходите за наем на изложбената площ, проектиране и изграждане на щанда, 
наемане на оборудване и обзавеждане; регистрация на изложителите и включването им в 
официалния каталог, както и за рекламиране на участието. От април 2010 г., когато започна 
изпълнението на проекта, досега агенцията е организирала национални участия в 85 панаири и 
изложби с 867 български фирми.  
***  
Критерии за класиране на фирмите за участие в национален щанд в задграничен панаир  
• реализиран износ - 20 точки  
• притежава патент/и за изобретение - 15 точки  
• притежава регистрирана търговска марка - 15 точки  
• притежава международен сертификат - 15 точки  
• наличие на фирмена интернет страница с поддържана версия на английски и/или друг език - 15 
точки  
• получени награди за участие в конкурси - 10 точки първо участие в международен панаир, 
търговска мисия - 5 точки  
• активен фирмен профил на Националния експортен портал - 5 точки  
Източник: Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 07.04.2014  
Източник: Народен глас, Ловеч  
Страница: 2  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Скандал след питане на депутата Николай Нанков към зам.-министъра на икономиката 
Юнал Тасим къде отиват 176 млн, лева  
 
Заглавие: Хвърляме евросредства за да откриваме "топлата вода"?!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Скандал след питане на депутата Николай Нанков към зам.-министъра на икономиката 
Юнал Тасим къде отиват 176 млн, лева  
Парите от ОП "Конкурентоспособност" вместо за истински открития, отиват за нов вид 
салфетки, слънчобрани, сладки, изследване на фокус групи и други такива, съобщи ловешкият 
депутат Николай Нанков (ГЕРБ). Скандал гръмна в четвъртък след питане на депутата към зам.-
министъра на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за оперативната програма в 
парламентарната комисия по еврофондовете.  
Отговорът предизвика истинско учудване - над 176 млн. лв. раздадени за измислени новости като 
иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна стойка за слънчобран, креативни 
мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник  
за мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група.  
По неясен критерий са раздадени тези 176 млн. лв. на 223 фирми за "открития, които не водят 
до по-висока производителност и създаване на принаден продукт", коментира Николай Нанков в 
телевизионно предаване на следващия ден. Средствата са одобрени в края на март, като 
различните фирми получават от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект.  
За какви иновации говорим в тези случаи, като някои от фирмите вече произвеждат тези 
продукти, а други отдавна са на пазара, коментира Нанков. Съгласно условията задължително е 
това да бъде нов продукт, а не подобрение на съществуващ. Недопустимо е и вече внедрени 
продукти да получат тепърва финансиране.  
Зад екзотичните иновации стоят предимно бивши и настоящи депутати от БСП и ДПС, но има и 
от други партии. Допуснато е свързани фирми на един и същ собственик, които получават двойно 
финансиране за едно и също изобретение.  
Нарушаването на европейските правила води до санкции. Докато другите страни напредват чрез 
разработването на високи технологии, ние откриваме "топлата вода" и опорочаваме 
оперативната програма, коментират наблюдатели.  
07.04.2014  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 07.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/07/1904503/38-ot-byudzheta-na-programa-
konkurentosposobnost-e-vse-oshte-v-izpalnenie.html  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: Варна. 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 година е все още в изпълнение. Това каза за Радио „Фокус” 
– Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. Ганчев 
допълни, че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма.  
 
Заглавие: 38% от бюджета на програма „Конкурентоспособност“ е все още в изпълнение  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година е все още в 
изпълнение. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на 
икономиката и енергетиката. Ганчев допълни, че отворени схеми за кандидатстване по 
програмата няма. Продължава изпълнението на процедурата за енергийна ефективност и 
зелена икономика – към 20 март са сключени 271 договора на обща стойност 176 млн.лв., 
изплатени са средства на стойност близо 37 млн.лв. С цел успешно финализиране на 
процедурата и сключване на договорите преди 30 юни се обсъжда възможността за удължаване 
на срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган. Продължава и оценката 
на проектните предложения по процедурата за технологична модернизация в МСП – получени 
са 1164 проектни предложения на обща стойност 731 млн. лв. при бюджет на процедурата 98 
млн.лв. Очаква се решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да бъде 
издадено през първата половина на месец май 2014 година. „Имайки предвид, че до края на 2014 
година следва да бъдат верифицирани и платени 282 млн. лв. и че средната стойност на 
платените средства от началото на годината е близо 35 млн. лв. месечно, Управляващият орган 
констатира риск от потенциална загуба на 120 млн. лева. С оглед на предприетите още през 2013 
г. мерки, целта по правилото n+2 за 2014 година ще бъде изпълнена и ще бъде преодолян риска 
от автоматично освобождаване на средства по програмата, както беше преодолян риска за 100 
млн. лева през 2013 г., които много страни смятаха за загубени”, подчерта Любомир Ганчев. 
Предприети са мерки за съкращаване сроковете за отчитане изпълнението и верифициране на 
разходите - постоянни срещи и обмен на информация с бенефициентите, опростяване на 
правилата, така че да се избегне рискът от връщане на пари.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16464152  
Брой думи: 43  
 
 
Резюме: 38% от бюджета на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 година е все още в изпълнение. Това каза пред Радио Фокус 
Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: 38% от бюджета на програма „Конкурентоспособност“ все още e в изпълнение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 38% от бюджета на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 година е все още в изпълнение. Това каза пред Радио Фокус 
Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  
Ганчев допълни, че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма.  
 
  



 

 

11 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 4

/8
/2

01
4

 

Дата: 07.04.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=738860  
Брой думи: 285  
 
 
Резюме: Варна. 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 г. е все още в изпълнение. Това каза за Радио „Фокус” – 
Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. Ганчев допълни, 
че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма. Продължава изпълнението на 
процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика – към 20.03.2014 г. са сключени 271 
договора на обща стойност 176 млн.лв., изплатени са средства на стойност близо 37 млн.лв.  
 
Заглавие: 38% от бюджета на програма „Конкурентоспособност“ е все още в изпълнение  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е все още в изпълнение. 
Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и 
енергетиката. Ганчев допълни, че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма. 
Продължава изпълнението на процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика – към 
20.03.2014 г. са сключени 271 договора на обща стойност 176 млн.лв., изплатени са средства на 
стойност близо 37 млн.лв. С цел успешно финализиране на процедурата и сключване на 
договорите преди 30.06.2014 г. се обсъжда възможността за удължаване на срока за подаване 
на проектни предложения пред Договарящия орган. Продължава и оценката на проектните 
предложения по процедурата за технологична модернизация в МСП – получени са 1164 проектни 
предложения на обща стойност 731 млн. лв. при бюджет на процедурата 98 млн.лв. Очаква се 
решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да бъде издадено през първата 
половина на м.май 2014 г. „Имайки предвид, че до края на 2014 г. следва да бъдат верифицирани 
и платени 282 млн. лв. и че средната стойност на платените средства от началото на годината е 
близо 35 млн. лв. месечно, Управляващият орган констатира риск от потенциална загуба на 120 
млн. лева. С оглед на предприетите още през 2013 г. мерки, целта по правилото n+2 за 2014 г. 
ще бъде изпълнена и ще бъде преодолян риска от автоматично освобождаване на средства по 
програмата, както беше преодолян риска за 100 млн. лева през 2013 г., които много страни 
смятаха за загубени”, подчерта Любомир Ганчев. Предприети са мерки за съкращаване 
сроковете за отчитане изпълнението и верифициране на разходите - постоянни срещи и обмен 
на информация с бенефициентите, опростяване на правилата, така че да се избегне рискът от 
връщане на пари.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/български-фирми-в-хановер-news53784.html  
Брой думи: 120  
 
 
Резюме: 37 български фирми представят своята продукция на Международния панаир за 
индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия.  
Hannover Messe е най-големият в света многосекторен панаир в областта на индустрията, който 
се провежда ежегодно от 1947 г. Миналата година в него са участвали 6 399 изложители от 62 
страни, а регистрираните посетители са били над 217 хиляди, от които 47 525 са чуждестранни.  
 
Заглавие: Български фирми в Хановер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 37 български фирми представят своята продукция на Международния панаир за 
индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия.  
Hannover Messe е най-големият в света многосекторен панаир в областта на индустрията, който 
се провежда ежегодно от 1947 г. Миналата година в него са участвали 6 399 изложители от 62 
страни, а регистрираните посетители са били над 217 хиляди, от които 47 525 са чуждестранни.  
Щандовете на българските фирми се разполагат на обща площ 394 кв.м. в 4 палати: Пневматика 
и хидравлика, Електротехника и енергетика, Автоматизация и електроника, Индустриални 
поддоставки.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.narodnodelo.bg  
Връзка: http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=81628  
Брой думи: 634  
 
 
Резюме: - Проф. Георгиева, очаквахте ли от варненската общественост така високо да оцени 
циклотронния комплекс, така че той да се превърне в събитието на Варна за 2013 г.?  
- Циклотронът като придобивка за Варна действително е уникална, защото дава възможност на 
територията на Североизточна България да има модерен европейски онкологичен център. В него 
вече може да се поставя ранна диагноза на болните и съответно да се прави лечебно-
диагностичен план, съответстващ на съвременните представи. С това обаче добрите новини за 
борба с рака не свършват.  
 
Заглавие: УМБАЛ „Св. Марина“ слага край на ерата на микроскопа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Проф. Георгиева, очаквахте ли от варненската общественост така високо да оцени 
циклотронния комплекс, така че той да се превърне в събитието на Варна за 2013 г.?  
- Циклотронът като придобивка за Варна действително е уникална, защото дава възможност на 
територията на Североизточна България да има модерен европейски онкологичен център. В него 
вече може да се поставя ранна диагноза на болните и съответно да се прави лечебно-
диагностичен план, съответстващ на съвременните представи. С това обаче добрите новини за 
борба с рака не свършват. Пред откриване сме на модерен онкологичен и лъчетерапевтичен 
център, който изградихме с европейско финансиране по ОП „Регионално развитие“ за над 18 
млн. лв. Сградата е реновирана, оборудването е получено. Имаме два линейни ускорителя, които 
са последен клас и които действително ще дадат възможност за съвременна лъчетерапия. 
Очакваме да започнем изграждането и на още един бункер за третия линеен ускорител. 
Финансирането е гласувано от Министерския съвет. Той ще бъде с възможност за 
радиохирургия. С него ще сложим край на пътуванията на онкологично болните до клиники в 
чужбина, радиохирургията ще се предлага при нас и ще бъде безплатна за пациентите. Очакваме 
до края на април онкологичният център да бъде сертифициран от АЯР и да получи акт 16, за да 
започнем пълен обем на дейността. Открихме и лаборатория по молекулярна биология, която 
дава възможност за персонализиране на лечението на онкологично болните. В 
лъчетерапевтичния център ще работят специалисти, преминали обучение в Англия, Швейцария.  
- Наскоро излезе новината и за предстоящия център за костно-мозъчни трансплантации?  
- По ОП „Конкурентоспособност“ съвместно с МУ – Варна, спечелихме проект на стойност 2 
млн. лв. за разкриване на лаборатория за костно-мозъчна трансплантация. С това ще се подобри 
качеството на живот на хематологично болните. Провежда се търг за апаратура и започва 
реновирането. Очакваме първите костно-мозъчни трансплантации да ги направим още тази 
година. Имаме уговорка с водеща клиника от Израел техен екип да дойде и да работим 
съвместно. През 2013 г. спечелихме проект по ОП Конкурентоспособност с възможност за 
морфометрични анализи на стойност 5 млн. лв., за оборудване на патоанатомичния център, с 
апаратура за дигитализиране на биопсичните материали. По този проект ще получим последен 
клас апаратура за ендоскопска хирургия и робот за разтваряне на цитостатици, който ще ни даде 
възможност за намаляване разходите за онкологични медикаменти.  
- Какво предстои от тук нататък?  
- От началото на 2014 г. отделите по международна интеграция и проекти на Медицинския 
университет и УМБАЛ „Св. Марина“ работят изключително интензивно за подготовка на 
стратегическите проекти за следващия програмен период. Подготвили сме проект за 
модернизиране на стерилна база за над 3 млн. лв., с която да обезпечим 15-те операционни зали 
в УМБАЛ „Св. Марина“. Ако влезем във веригата на дисни болниците, не само Варна, а България 
ще има една изключителна придобивка. За следващия програмен период планираме и 
модернизирането на базата за рехабилитация и долекуване в Шкорпиловци. Междувременно 
подготвяме второ отделение към клиниката по ортопедия със спортен център за рехабилитация 
на протезирани болни.  
РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД – ВАРНА, НАЙ-
СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЦЯЛАТА МЕДИЦИНСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ 
НА ГРАДА ПО СЛУЧАЙ  
7 АПРИЛ – СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО  
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Повече от половин век 7 април е празник на всички, за които човешкото здраве и живот са не 
само професионален дълг, но и осъзнато лично призвание. Хипократ ни завеща през вековете 
човешката мъдрост на лекаря философ: „Животът е кратък, но лечителското изкуство остава 
вечно“, защото натрупаното познание се предава от поколение на поколение.  
Съвременната медицина е наука на високите технологии, но пациентите ни се нуждаят не само 
от нашия професионализъм и технологичен напредък, те имат нужда и от вдъхновеното изкуство 
на лечителя, спечелил душата на болния човек.  
Нека хуманността и жаждата за знание ни водят към върховете на професионалното 
съвършенство!  
Скъпи колеги,  
Желаем ви много здраве и успехи – в медицинската професия и в личния живот!  
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  
Проф. д-р Жанета Георгиева, дм  
изпълнителен директор  
на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/sutreshen-blok/2014-04-07/v-sutreshniya-blok-na-8-yanuari-ochakvayte  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: Във вторник в Сутрешния блок ще коментираме горещите теми от деня - споровете в 
енергетиката, проблема с фирмените фалити и управлението на кредитния риск.  
За сагата около врачанския завод „Химко“ и заявката на държавата, че планира да го купи ще 
говорим след 7:30 ч. със синдика Цветан Банков.  
 
Заглавие: В Сутрешния блок на 8 януари очаквайте  
Подзаглавие: Ще отнеме ли регулаторът лицензите на ЕРП-тата?  
Автор:  
Текст: Във вторник в Сутрешния блок ще коментираме горещите теми от деня - споровете в 
енергетиката, проблема с фирмените фалити и управлението на кредитния риск.  
За сагата около врачанския завод „Химко“ и заявката на държавата, че планира да го купи ще 
говорим след 7:30 ч. със синдика Цветан Банков.  
С поредния епизод от друга сага - тази в енергетиката, ще се занимаем малко по-късно в 
рубриките за коментар. Ще обсъдим въпроса дали регулаторът ще отнеме лицензите на ЕРП-
тата, възможни ли са санкции от Брюксел и как ще отрази скандала при определянето на цените 
на тока. Отговор на всичко това ще търсим в рубриката след 8 ч.  
Малко по-късно ще засегнем темата за кредитните рискове за бизнеса в условията на несигурна 
политическа и икономическа среда. Какво сочат за България световните анализи ще разберем 
от участието на управителя на консултантската компания "Кофас България" - Милена Виденова.  
В последната част на предаването ще ни гостува бенефициент на програмата 
„Конкурентоспособност“. Атанас Москов от фирма „Интехна“ ще ни сподели формулата за 
ефективно усвояване на европари.  
Бъдете с нас! Започваме точно в 6:30!  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/38432-
38_ot_biudjeta_na_programa_konkurentosposobnost_vse_oshte_e_v_izpulnenie  
Брой думи: 285  
 
 
Резюме: 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 година е все още в изпълнение. Това каза пред Радио „Фокус” 
– Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  
Ганчев допълни, че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма. Продължава 
изпълнението на процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика – към 20 март са 
сключени 271 договора на обща стойност 176 млн.лв., изплатени са средства на стойност близо 
37 млн.лв.  
 
Заглавие: 38% от бюджета на програма „Конкурентоспособност“ все още e в изпълнение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 38% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 година е все още в изпълнение. Това каза пред Радио 
„Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  
Ганчев допълни, че отворени схеми за кандидатстване по програмата няма. Продължава 
изпълнението на процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика – към 20 март са 
сключени 271 договора на обща стойност 176 млн.лв., изплатени са средства на стойност близо 
37 млн.лв.  
С цел успешно финализиране на процедурата и сключване на договорите преди 30 юни се 
обсъжда възможността за удължаване на срока за подаване на проектни предложения пред 
Договарящия орган.  
Продължава и оценката на проектните предложения по процедурата за технологична 
модернизация в МСП – получени са 1164 проектни предложения на обща стойност 731 млн. лв. 
при бюджет на процедурата 98 млн.лв. Очаква се решението за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ да бъде издадено през първата половина на месец май 2014 година.  
„Имайки предвид, че до края на 2014 година следва да бъдат верифицирани и платени 282 млн. 
лв. и че средната стойност на платените средства от началото на годината е близо 35 млн. лв. 
месечно, Управляващият орган констатира риск от потенциална загуба на 120 млн. лева. С оглед 
на предприетите още през 2013 г. мерки, целта по правилото n+2 за 2014 година ще бъде 
изпълнена и ще бъде преодолян рискът от автоматично освобождаване на средства по 
програмата, както беше преодолян рискът за 100 млн. лева през 2013 г., които много страни 
смятаха за загубени”, подчерта Любомир Ганчев.  
Предприети са мерки за съкращаване сроковете за отчитане изпълнението и верифициране на 
разходите - постоянни срещи и обмен на информация с бенефициентите, опростяване на 
правилата, така че да се избегне рискът от връщане на пари.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.haskovo.info  
Връзка: http://www.haskovo.net/news/154188/Mladezhi-reshavat-problemite-na-Haskovo  
Брой думи: 280  
 
 
Резюме: Младежи ще посочват проблем в Хасково и чрез проектно предложение ще дават идея 
за решаването му. Конкурсът за младите хора е под надслов "Да създаваме заедно европейски 
проекти". Той стартира на 25 март тази година с обявление от Министерския съвет. Кандидатите 
могат да подават проектните си предложения до 26 май, обясни експертът от Областния 
информационен център /ОИЦ/ в Хасково Галя Георгиева .  
 
Заглавие: Младежи решават проблемите на Хасково  
Подзаглавие:  
Автор: Анета Кутелова  
Текст: Младежи ще посочват проблем в Хасково и чрез проектно предложение ще дават идея за 
решаването му. Конкурсът за младите хора е под надслов "Да създаваме заедно европейски 
проекти". Той стартира на 25 март тази година с обявление от Министерския съвет. Кандидатите 
могат да подават проектните си предложения до 26 май, обясни експертът от Областния 
информационен център /ОИЦ/ в Хасково Галя Георгиева .  
На 10 април пък в офиса на Инфоцентъра ще се проведе разяснителна среща с кандидатите, 
които могат да задават допълнителни въпроси за конкурса. Подробности могат да намерят и на 
страницата на единния информационен портал - www.eufunds.bg.  
В инициативата могат да се включат ученици, студенти и безработни на възраст от 17 до 21 г. 
Проектното предложение трябва да бъде изпратено на електронната поща на Информационния 
център. Разработката не трябва да надвишава 8 страници. Оценителна комисия ще разгледа и 
ще класира проектите, а за най-добрите са предвидени награди на регионално ниво. Местният 
етап ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Победителите ще получат електронни четци за 
книги. Ще има и национално класиране, което ще бъде на 30 юни.  
Междувременно Димо Димо от Информационния център обяви, че на 17 март т. г. е приключил 
поредният цикъл от информационни срещи с млади хора от област Хасково под надслов „Европа 
за нас“. Проведени са общо 9 срещи в средни училища в областта и са обхванати над 250 души. 
Абитуриентите са били запознати с дейността и услугите, предоставяни от ОИЦ-Хасково и 
възможности за активно включване на младежите в инициативи и програми. Най-голям интерес 
е предизвикала инициативата JEREMIE, която е свързана с развиване на собствен бизнес. 
Следва нов цикъл от срещи по малките населени места. Документи за инициативата се подават 
3-4 пъти в годината.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/panair-messe-firmi-1404836.html  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: /КРОСС/ В периода 7 - 11 април 37 български фирми представят своята продукция на 
Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
 
Заглавие: 37 български фирми на Международния панаир Hannover Messe  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ В периода 7 - 11 април 37 български фирми представят своята продукция на 
Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
Hannover Messe е най-големият в света многосекторен панаир в областта на индустрията, който 
се провежда ежегодно от 1947 г. Миналата година в него са участвали 6 399 изложители от 62 
страни, а регистрираните посетители са били над 217 хиляди, от които 47 525 са чуждестранни.  
Щандовете на българските фирми се разполагат на обща площ 394 кв.м. в 4 палати: Пневматика 
и хидравлика, Електротехника и енергетика, Автоматизация и електроника, Индустриални 
поддоставки.  
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: наем на изложбена 
площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, 
включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на 
участието. 


