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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 17 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 17 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.04.2014  
Източник: в. Политика  
Страница: 2  
Брой думи: 269 
 
 
Резюме: РЕКОРДЕН БРОЙ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЯТ своите продукти на 
Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия 
тази година, съобщава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). Участието на общо 37 български фирми е организирано от 
Министерството на икономиката и енергетиката и ИАНМСП по проект за развитието на 
експорта, финансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: БЪЛГАРИЯ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: РЕКОРДЕН БРОЙ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЯТ своите продукти на 
Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия 
тази година, съобщава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). Участието на общо 37 български фирми е организирано от 
Министерството на икономиката и енергетиката и ИАНМСП по проект за развитието на 
експорта, финансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
СЛЕД СИГНАЛ ЗА ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, инспектори по труда 
осъществиха през седмицата съвместна проверка с представители на НАП и СДВР на фирма, 
която набира работници за месопреработващи компании в Германия, чрез наемане от полски 
работодатели. Това съобщиха от Главната инспекция по труда. Според оплакване на 
потърпевш, наетите работници са принудени да работят при изключително тежки условия, 
много по-различни от предварително уговорените. Задължени са да изпълняват нечовешки 
норми при удължен работен ден срещу заплащане, което е много по-ниско от обещаното.  
През април България ще бъде домакин на няколко срещи на високо равнище в рамките на 
българското ротационно председателство на Организацията за Черноморско икономическо 
сътрудничество/ОЧИС/за периода от 1 януари до 30 юни 2014 г., съобщиха от МВНР. Под 
мотото "По-добра синергия за повишена конкурентоспособност", председателството се стреми 
да насърчи многостранното сътрудничество между страните-членки на ОЧИС, за да повиши 
атрактивността на Черноморския регион за чуждестранните инвестиционни и бизнес среди, се 
отбелязва в съобщението.  
ХЕРЦОГЪТ НА КЕНТ ПРИНЦ ЕДУАРД ПОДНЕСЕ ВЕНЕЦ НА ВОЕННОТО ГРОБИЩЕ В 
ПЛОВДИВ в памет на загиналите английски и ирландски войници през Първата световна война. 
Той бе придружаван от посланиците на Великобритания и Ирландия в нашата страна Джонатан 
Алън и Джон Бигар, както и от посланика на България в Лондон Константин Димитров. 
Заупокойна молитва отслужи отец ПатрикЪруин. 
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Дата: 11.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 13  
Брой думи: 737  
 
 
Резюме: Поливна система, която черпи енергия от възобновяеми източници, се опитва да 
наложи в земеделието българска компания. Прототип на иновацията вече е инсталиран и 
работи в ямболското село Поляна, където технологията обслужва стопанство от 50 дка. През 
март тя бе показана на международен форум, след който интерес към нея на високо държавно 
ниво е заявен от Катар, Нигерия и Етиопия. Това съобщи за "Капитал Daily" Мартин Ганев, 
който е член на екипа, разработил системата. През тази година усилията ще бъдат насочени 
към възможностите за комерсиализацията й, което да снижи цената й и да я направи достъпна 
за селскостопанските производители. "До 6-7 години тази технология ще се използва 
навсякъде", прогнозира Ганев, който не претендира за уникалност на идеята си, но е убеден, че 
тя ще докаже своята ефективност и икономическа жизненост в условията на глобално 
променящ се климат. Системата представлява инсталация от слънчеви панели или вятърни 
перки, които захранват помпите, добиващи вода от почвата. По този начин се спестяват 
разходи за ток и достъп до енергийната инфраструктура.  
 
Заглавие: Система за напояване с ток от ВЕИ привлече чужд интерес  
Подзаглавие: Съоръжението е измислено в България заради засушаването, интерес към него 
вече има от Катар, Нигерия и Етиопия  
Автор: Гергана МИХАЙЛОВА  
Текст: Поливна система, която черпи енергия от възобновяеми източници, се опитва да наложи 
в земеделието българска компания. Прототип на иновацията вече е инсталиран и работи в 
ямболското село Поляна, където технологията обслужва стопанство от 50 дка. През март тя бе 
показана на международен форум, след който интерес към нея на високо държавно ниво е 
заявен от Катар, Нигерия и Етиопия. Това съобщи за "Капитал Daily" Мартин Ганев, който е 
член на екипа, разработил системата. През тази година усилията ще бъдат насочени към 
възможностите за комерсиализацията й, което да снижи цената й и да я направи достъпна за 
селскостопанските производители. "До 6-7 години тази технология ще се използва навсякъде", 
прогнозира Ганев, който не претендира за уникалност на идеята си, но е убеден, че тя ще 
докаже своята ефективност и икономическа жизненост в условията на глобално променящ се 
климат. Системата представлява инсталация от слънчеви панели или вятърни перки, които 
захранват помпите, добиващи вода от почвата. По този начин се спестяват разходи за ток и 
достъп до енергийната инфраструктура.  
От викане на неволята  
Именно засушаването, ко ето изправя пред трудности земеделския бизнес на Мартин Ганев в 
България, го кара да помисли за технологично решение на проблема. "Занимавам се с 
биоземеделие и вече 3-4 години подред наблюдавам как летата са твърде сухи. След майските 
дъждове следващия дъжд пада чак в средата на септември. Просто няма вода и очевидно това 
е проблем, който ще продължи да се изостря", разказва Ганев. Така му хрумва да впрегне 
енергията от слънце и вятър в система за напояване. С конструирането й се заема инженерен 
екип на компанията "Зелени технологии индъстри", който печели и европейско финансиране от 
ОП "Конкурентоспособност" за 300 хил. лв. за реализацията на иновативната идея. В края на 
миналата година прототипът на системата е сглобен и инсталиран в ямболското село Поляна, 
където обезпечава нуждите на стопанство от 50 дка. Според Мартин Ганев инсталацията може 
да струва и 10 хил. лв., но за целта трябва да се премине през процес на комерсиализация, 
който да понижи себестойността й.  
За това спомагат заявките от чужбина, пристигнали след представянето на технологията на 
икономически форум в Катар през март. Там българският екип е впечатлил домакините с 
възможността за интегриране на елементите в единна система по начин, който позволява тя 
лесно да се монтира на полето, след което да се разглоби и премести на друго място при 
нужда. Компанията е подала заявка за регистрация на промишлен дизайн, което да й помогне 
да осребри вложения труд в изработването на проекта. Според Мартин Ганев конкуренцията 
ще е сериозна и полезна, тъй като този модел на напояване ще докаже своята ефективност не 
само за страните, в които сушата е основен проблем.  
До Катар и назад  
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Внедряването на слънчеви панели или вятърни инсталации може да е икономически изгодно не 
само за страни, в които сушата е основен проблем, но и за отдалечени стопанства в България. 
Изчисленията на Ганев показват, че прокарването на 2-километ-рово трасе за захранване на 
помпите с ток може да струва 100 хил. лв. "Има места, както е в Пловдивско, където водата е 
на два метра под земята, но другаде тя е на 80 м, например в Ямболско, Бургаско или 
Сандански и Петрич", обяснява Ганев. За да я ползват за напояване, селскостопанските 
производители минават през немалко бюрократични процедури, освен това имат разходи за 
сондажа, за самия воден ресурс, както и за тока. С проблема как да напояват стопанствата си 
ще се изправят и все повече земеделци от традиционни производствени краища на страната, 
тъй като през последните години не се извършва адекватна поддръжка на националните 
системи за напояване.  
"Тази инфраструктура е свръх важна за България. По-важна дори от пътната инфраструктура. 
По-добре е да се инвестира в нея, отколкото в нов ядрен реактор, защото за нас тя е 
конкурентно преимущество", коментира Мартин Ганев. По думите му, ако почвите у нас не се 
напояват системно, те ще изгубят плодородните си качества. "Питал съм старите хора винаги 
ли е била такава суша и те са ми казвали, че са гледали бостани, лятото е имало достатъчно 
дъжд и никой не си е мислил за поливане", разказва предприемачът. "Сега обаче климатът е 
друг и ще продължи да се променя", убеден е той и сравнява поведението на обществото към 
проблема с трагичния резултат от лабораторен експеримент с жаби. При него учените 
изследвали поведението им в тенджера с гореща вода и тенджера със студена вода. От 
първата жабата изскочила и се спасила, но от втората, в която водата била постепенно 
загрявана до 100 градуса, животното не направило и опит да се спаси.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: Предложение за стартиране на нови процедури по Оперативна програма 
"Административен капацитет" 2007-2013 за 2014 г. бе съгласувано по време на редовно 
заседание на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС (СКУСЕС). 
Предложението на Управляващия орган на програмата касае сключването на нови договори в 
размер на 20 млн. евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ по програмата. По време на заседанието беше съгласувано 
предложението за стартиране на нови процедури по Оперативна програма "Административен 
капацитет" 2007-2013 за 2014 г. Също така бяха представени схемите и мерките по програмите 
за програмен период 2014-2020 г., които ресорните министерства възнамеряват да обявят в 
следващите месеци. По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предстои да 
бъдат обявени процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа 
за заетост и независим живот. По Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
предстои да бъде обявена процедура за подкрепа на инвестициите за технологично 
обновление с цел повишаване на ефективността и продуктивността на предприятията. По 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се планират процедури в 
двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и образователна среда 
за активно социално приобщаване. По Оперативна програма "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" бяха представени проектите с най-висока степен на готовност. По Оперативна 
програма "Региони в растеж", се предвижда да бъдат обявени процедури, свързани с 
изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; инвестициите в 
образованието; опазването и развитието на природно-културното наследство, регионални 
пътища и техническата помощ по програмата. По Оперативна програма "Околна среда" 
предстои да бъдат обявени схеми и мерки в направления "Води", "Натура 2000", 
"Биоразнообразие" и "Превенция на риска от наводнение". По Програмата за развитие на 
селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад фермер, целеви прием за 
сектор "Овощарство и зеленчукопроизводство", както и прием по мярката "Основни услуги и 
обновяване на селата". По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат 
отворени за прием мерки за насърчаване на устойчиво рибарство и аквакултури и свързаното с 
тях преработване, както и мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в 
областта на рибарството и повишаване на заетостта и териториалното сближаване.  
 
Заглавие: Стартирането на нови процедури по ОП обсъдиха в Съвета за координация 
при управление на средствата от Европейския съюз  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предложение за стартиране на нови процедури по Оперативна програма 
"Административен капацитет" 2007-2013 за 2014 г. бе съгласувано по време на редовно 
заседание на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС (СКУСЕС). 
Предложението на Управляващия орган на програмата касае сключването на нови договори в 
размер на 20 млн. евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ по програмата. По време на заседанието беше съгласувано 
предложението за стартиране на нови процедури по Оперативна програма "Административен 
капацитет" 2007-2013 за 2014 г. Също така бяха представени схемите и мерките по програмите 
за програмен период 2014-2020 г., които ресорните министерства възнамеряват да обявят в 
следващите месеци. По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предстои да 
бъдат обявени процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа 
за заетост и независим живот. По Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
предстои да бъде обявена процедура за подкрепа на инвестициите за технологично 
обновление с цел повишаване на ефективността и продуктивността на предприятията. По 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се планират процедури в 
двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и образователна среда 
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за активно социално приобщаване. По Оперативна програма "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" бяха представени проектите с най-висока степен на готовност. По Оперативна 
програма "Региони в растеж", се предвижда да бъдат обявени процедури, свързани с 
изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; инвестициите в 
образованието; опазването и развитието на природно-културното наследство, регионални 
пътища и техническата помощ по програмата. По Оперативна програма "Околна среда" 
предстои да бъдат обявени схеми и мерки в направления "Води", "Натура 2000", 
"Биоразнообразие" и "Превенция на риска от наводнение". По Програмата за развитие на 
селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад фермер, целеви прием за 
сектор "Овощарство и зеленчукопроизводство", както и прием по мярката "Основни услуги и 
обновяване на селата". По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат 
отворени за прием мерки за насърчаване на устойчиво рибарство и аквакултури и свързаното с 
тях преработване, както и мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в 
областта на рибарството и повишаване на заетостта и териториалното сближаване.  
10.04.2014  
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Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Зов, Враца  
Страница: 5  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: Семинар на тема: "Предизвикателствата пред усвояване на средства от ЕС" проведе 
вчера Областният информационен център във Враца. В него взеха участие представители на 
местната и централната власт, бизнеса и неправителствените организации, образователните 
институции. Експерти представиха основните приоритети на оперативните програми през новия 
програмен период, както и финансовото разпределение на средствата по дейности за 
следващите седем години. Най-много средства са предвидени за ОП "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" - 1 612 млн. евро, следвана от ОП "Околна среда" с 1 494 млн. евро, най-
малко средства са заделени за ОП "Добро управление". Лекторите запознаха представителите 
на бизнес организации с оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", двете 
основни направления на програмата - предприемачество, експортен и производствен 
потенциал и зелена ефективна икономика.  
 
Заглавие: Предизвикателствата пред бенефициентите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Семинар на тема: "Предизвикателствата пред усвояване на средства от ЕС" проведе 
вчера Областният информационен център във Враца. В него взеха участие представители на 
местната и централната власт, бизнеса и неправителствените организации, образователните 
институции. Експерти представиха основните приоритети на оперативните програми през новия 
програмен период, както и финансовото разпределение на средствата по дейности за 
следващите седем години. Най-много средства са предвидени за ОП "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" - 1 612 млн. евро, следвана от ОП "Околна среда" с 1 494 млн. евро, най-
малко средства са заделени за ОП "Добро управление". Лекторите запознаха представителите 
на бизнес организации с оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", двете 
основни направления на програмата - предприемачество, експортен и производствен 
потенциал и зелена ефективна икономика.  
Висок интерес сред участниците провокира новата инициатива за младежка заетост, която ще 
се изпълнява чрез оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Аргументите за 
създаването й са високият брой безработни младежи в Европейския съюз - над 5.6 млн. души. 
Инициативата е насочена към младежи, които са извън заетост, образование, обучение на 
възраст до 25 години (държавите - членки могат да я увеличат до 29 години). Дейностите, които 
предвижда, са: повишаване активността на икономически неактивни млади хора, заетост и 
стажуване, стартиране на собствен бизнес, обучения и други.  
10.04.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
 



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/4

/2
0

1
4

 

Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 10.04.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Кои-са-новите-схеми-за-подпомагане-от-
еврофондовете_l.a_i.537437_at.1.html  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: След като Европейският съюз (ЕС) одобри окончателно Споразумението за 
партньорство, вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова представи в Брюксел 
първите схеми за финансиране по новите  
оперативни програми (ОП) за периода 2013-2020 г.  
Те станаха ясни на заседанието на Съвета за координация по управление на средствата от ЕС 
под председателството на Златанова, информира 3e-news.  
 
Заглавие: Кои са новите схеми за подпомагане от еврофондовете  
Подзаглавие: Златанова представи пред ЕК новите финансови мерки, по които ще може да се 
кандидатства през 2014 г.  
Автор:  
Текст: След като Европейският съюз (ЕС) одобри окончателно Споразумението за 
партньорство, вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова представи в Брюксел 
първите схеми за финансиране по новите оперативни програми (ОП) за периода 2013-2020 г.  
Те станаха ясни на заседанието на Съвета за координация по управление на средствата от ЕС 
под председателството на Златанова, информира 3e-news.  
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат обявени процедури за насърчаване на 
активни работещи младежи, подкрепа за заетост и независим живот.  
По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще стартират мярката „Инвестиции за 
технологично обновление в предприятията“.  
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ще започне с двете 
приоритетни направления - образование и учене през целия живот и образователна среда за 
активно социално приобщаване.  
В ОП „Региони в растеж” ще бъдат обявени мерки за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие, за инвестиции в образованието, за опазване и развитие на 
природно културното наследство, за регионални пътища и техническа помощ.  
В ОП „Околна среда“ ще стартират първо схеми и мерки от направления „Води“, „Натура 2000“, 
„Биоразнообразие“ и „Превенция на риска от наводнение“.  
В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат обявени мерките за млади 
фермери, за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство“ и „Основни услуги и обновяване на 
селата”.  
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда да бъдат отворени мерките за 
насърчаване на устойчиво рибарство и аквакултури и преработване, мерките за стимулиране 
на прилагането на общата политика в областта на рибарството, а също и за повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване.  
Взето е и решение през 2014 г. да бъдат отворени нови процедури по ОП „Административен 
капацитет“ за стария програмен период 2007-2013 г. Това засяга сключването на нови договори  
в размер на 20 млн. евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Кои-са-новите-схеми-за-подпомагане-от-еврофондовете_l.a_i.537437_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Кои-са-новите-схеми-за-подпомагане-от-еврофондовете_l.a_i.537437_at.1.html
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Отчитаме-7-ръст-на-износа-на-продукти-от-металургичния-
сектор_l.a_i.537506_at.1.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Със 7% се увеличава през последната година износът на продукти от металургичния 
сектор. Една от основните цели на правителството е да създаде условия за възстановяване на 
индустрията ни, тъй като стабилната промишленост е предпоставка за икономически 
просперитет.  
Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на 
ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014” в гр. Плевен.  
 
Заглавие: Отчитаме 7% ръст на износа на продукти от металургичния сектор  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със 7% се увеличава през последната година износът на продукти от металургичния 
сектор. Една от основните цели на правителството е да създаде условия за възстановяване на 
индустрията ни, тъй като стабилната промишленост е предпоставка за икономически 
просперитет.  
Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на 
ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014” в гр. Плевен.  
По думите му с внедряването на нови технологии в металургичните и леярските предприятия 
ще се повиши конкурентоспособността им на международните пазари.  
Айолов посочи също, че за да бъде подпомогнат този процес правителството е създало 
необходимите условия за компаниите чрез финансиране със средства от Националния 
иновационен фонд, както и от  
новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която дава възможност 
за разработване и внедряване на иновации и технологична модернизация.  
Айолов обясни, че в Министерство на икономиката и енергетиката се сформира работна група 
между експерти от енергетиката и големите индустриални предприятия от металургичния 
сектор.  
Тя ще обсъжда варианти за тарифни планове, които да бъдат предложени на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Целта е постигане на конкурентоспособност 
и балансиране на електроенергийната система.  
Важна стъпка, предприета от правителството е и възстановяването на прекъснатата връзка 
между образованието и бизнеса. Чрез дуалната система може да се осъществи плавен преход 
от обучение към трудова реализация, което ще ускори преодоляването на младежката 
безработица, каза още зам.-министър Айолов.  
По време на конференцията зам.-министър Айолов връчи и две традиционни награди за 
отличие в бранша – „Отливка на годината“ за 2013 г.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Отчитаме-7-ръст-на-износа-на-продукти-от-металургичния-сектор_l.a_i.537506_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Отчитаме-7-ръст-на-износа-на-продукти-от-металургичния-сектор_l.a_i.537506_at.1.html
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/gotviat-predlojeniia-za-novi-tarifi-za-golemite-
energiini-konsumatori,170366/  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Работна група в Министерството на икономиката и енергетиката от енергийни 
експерти и големите индустриални предприятия от металургичния сектор ще обсъди варианти 
за нови тарифни планове за електроенергия на този тип предприятия.  
Това стана ясно от изказване на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Иван 
Айолов при откриването на ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 
2014” в Плевен, съобщават от пресцентъра на икономическото министерство.  
 
Заглавие: Готвят предложения за нови тарифи за големите енергийни консуматори  
Подзаглавие: Така ще се подпомогне металургичната ни промишленост, заяви зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Работна група в Министерството на икономиката и енергетиката от енергийни експерти и 
големите индустриални предприятия от металургичния сектор ще обсъди варианти за нови 
тарифни планове за електроенергия на този тип предприятия.  
Това стана ясно от изказване на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Иван 
Айолов при откриването на ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 
2014” в Плевен, съобщават от пресцентъра на икономическото министерство.  
Целта е предприятията да повишат конкурентоспособността си на международния пазар и 
същевременно да помогнат за балансиране на електроенергийната система. Новите тарифи ще 
бъдат предложени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  
През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от металургичния 
сектор, коментира още заместник-министърът. Той акцентира, че внедряването на нови 
технологии в металургичните и леярските предприятия ще повиши тяхната 
конкурентоспособност на международните пазари.  
По негови думи този процес ще бъде подпомогнат чрез средства от Националния иновационен 
фонд, както и от новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Те ще 
осигурят възможност за разработване и внедряване на иновации и технологична 
модернизация, каза още заместник-министърът.  
Айолов акцентира, че една от основните цели на правителството е създаване на предпоставки 
за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната промишленост 
представлява основата на икономическия просперитет.  
По статията работиха: , редактор Десислава Попова  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/gotviat-predlojeniia-za-novi-tarifi-za-golemite-energiini-konsumatori,170366/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/gotviat-predlojeniia-za-novi-tarifi-za-golemite-energiini-konsumatori,170366/
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54235  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014" в гр. Плевен, цитиран в 
разпространено до медиите съобщение от МИЕ.  
 
Заглавие: Българската металургия отчита ръст от 7% на износа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014" в гр. Плевен, цитиран в 
разпространено до медиите съобщение от МИЕ.  
Той подчерта, че с внедряването на нови технологии в металургичните и леярските 
предприятия ще се повиши тяхната конкурентоспособност на международните пазари. За да 
подпомогнем този процес ние сме създали необходимите условия за компаниите чрез 
финансиране средства от Националния иновационен фонд, както и от новата Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност", даваща възможност за разработване и 
внедряване на иновации и технологична модернизация, каза още зам.-министърът.  
В отговор на журналистически въпрос как държавата ще помогне на металургичния сектор зам.-
министър Айолов обясни, че в Министерство на икономиката и енергетиката се сформира 
работна група между експерти от енергетиката и големите индустриални предприятия от 
металургичния сектор. Тя ще обсъжда варианти за тарифни планове, които да бъдат 
предложени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Целта е 
постигане на конкурентоспособност и балансиране на електроенергийната система.  
Важна стъпка, предприета от правителството е и възстановяването на прекъснатата връзка 
между образованието и бизнеса. Чрез дуалната система може да се осъществи плавен преход 
от обучение към трудова реализация, което ще ускори преодоляването на младежката 
безработица, каза още зам-министър Айолов.  
По време на конференцията зам.-министър Айолов връчи и две традиционни награди за 
отличие в бранша - „Отливка на годината" за 2013 г.  
На събитието присъстваха и представители на леярските предприятия и асоциации в България, 
учени от БАН и техническите университети, както и водещи световни и български фирми за 
машини, съоръжения и технологии.  
 
  

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54235
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-102922  
Брой думи: 1082  
 
 
Резюме: – Г-н Заместник-министър, през септември 2013 г. казахте, че ще направите и 
невъзможното, за да сведете до минимум неусвоените средства по 3 и 4 ос на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“. Какви са резултатите към този момент?  
– Не само че не загубихме средства, но е налице, макар и малко, но съществено 
преизпълнение на финансовия план. Благодарение на добрата работа на екипа само за 6 
месеца успяхме да увеличим усвояването на средствата с над 80 процента на база 
верифицирани разходи. Към момента няма забавяне в плащанията към бенефициентите, 
висшите училища, училищата и детските градини.  
 
Заглавие: Зам. министърът Иван Кръстев: Целта ни е 4% от БВП да бъдат за образование  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: – Г-н Заместник-министър, през септември 2013 г. казахте, че ще направите и 
невъзможното, за да сведете до минимум неусвоените средства по 3 и 4 ос на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“. Какви са резултатите към този момент?  
– Не само че не загубихме средства, но е налице, макар и малко, но съществено 
преизпълнение на финансовия план. Благодарение на добрата работа на екипа само за 6 
месеца успяхме да увеличим усвояването на средствата с над 80 процента на база 
верифицирани разходи. Към момента няма забавяне в плащанията към бенефициентите, 
висшите училища, училищата и детските градини.  
Ако има проблем, то той е в огромния интерес към проекти с европейско финансиране. 
Средствата от текущия програмен период дори не достигат. Пример за това е проект 
„Студентски практики“ – интересът надхвърля съществено бюджета на проекта. През миналата 
година намалихме средствата по него заради забавяне на изпълнението. През март обаче с 
решение на комитета за наблюдение възстановихме стария размер на средствата, които 
разпределихме много бързо за удовлетворяване на постъпилите заявки. Сега търсим 
възможности за допълнително увеличение на бюджета от спестени средства по други проекти.  
Търсим възможности за увеличаване на финансирането и на проекта за осигуряване на 
целодневна форма на обучение в средищните училища, на изключително популярния проект 
УСПЕХ и този за включващото обучение. Очакваме размерът на усвоените суми по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ за тази година да бъде около 253 млн. лв. при минимално 
необходими за избягване на риска от загуба на средства 171 млн. лв.  
– Заработи интернет платформата „Наука и бизнес“. Има ли интерес към нея?  
– Въпреки че стартира наскоро, в платформата са се регистрирали 165 работодатели, 
интересуващи се от сътрудничество с научни институти и висши училища. Бюджетът на проекта 
е малко над 3 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“. „Наука и бизнес“ дава възможности за създаване на партньорства, за 
комерсиализация на разработки на българските научни организации. Интересът към 
платформата е голям. За първи път бизнесът у нас получи онлайн достъп до 89 000 патента и 
полезни модела, съхранявани в Българското патентно ведомство. 19 660 от тях са достъпни за 
детайлно разглеждане в съответствие с патентното право и Закона за защита на авторското 
право и сродните му права.  
„Наука и бизнес“ съпътства няколко значително по-големи инициативи – схемите за 
предоставяне на безвъзмездна помощ, които се реализират през Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ . Идеята е да създадем 
действени връзки между бизнеса и българските научни организации и така да използваме 
капацитета на добавената стойност на научните продукти за развитието на икономиката.  
– Осигурено ли е съфинансирането за спечелени проекти по 7. Рамкова програма на ЕС?  
– Миналата година имаше забавяне при изплащането на средствата за съфинансиране на 14 
спечелени проекта по 7. Рамкова програма. По разпореждане на министъра на образованието и 
науката бе разработена специална методика, по която съфинансирането бе прехвърлено от 

http://www.bnews.bg/article-102922
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Фонд „Научни изследвания“ към Министерството. Изплащането на сумите върви поетапно и 
голяма част от дължимите пари вече са преведени.  
В момента се обработват документите за съфинансирането на 5 договора по други програми. 
Забавянето е по административни причини, но се надявам, че в рамките на настоящия месец 
договорите ще бъдат подписани и ще могат да се превеждат средства.  
– На какъв етап е новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“? 
Възможно ли е успешни мерки от сегашния програмен период да стартират преди началото на 
програмата?  
– Не само е възможно, но сме планирали да започнем още тази година с няколко стандартни 
процедури, които така или иначе изпълняваме със средства от сегашния програмен период. 
Това са проектите за средищните училища, включващото обучение и актуализираната форма 
на проекта УСПЕХ. Планираме началото и на още една или две нови процедури, насочени към 
сферата на професионалното образование и връзката на висшето и професионалното 
образование с пазара на труда. За всички процедури, които стартират през предстоящата 
година, ще осигурим устойчива нормативна рамка.  
В началото на първия за България програмен период имаше доста проблеми и неясноти в 
организацията. Натрупали сме опит, за да не позволим това да се повтори и през новия 
програмен период. Най-важното от гледна точка на администрацията е да зададем ясна, 
прецизна и устойчива рамка както за кандидатстване, така и за изпълнение на проекти.  
– А проектът „Студентски стипендии“?  
– Проектът има място в новия програмен период, но рамката му ще се различава от 
досегашната. Средствата за първия семестър на учебната 2014 – 2015 г. са осигурени – 
заложени са в рамките на средствата от текущия програмен период.  
– Какъв е крайният срок за изпълнението на предварителните условия за Оперативната 
програма за наука и образование?  
– По регламент крайният срок е 2016 г. Но не е в наш интерес да го изчакваме. Още повече че 
реформите в образователната система отнемат много време и дават резултати най-рано след 
5 години при идеално стечение на обстоятелствата. Имаме програма за действие по отношение 
на стратегическите нормативни документи, които трябва да изготвим. От началото на тази 
година се приеха или бяха подложени на публично обсъждане някои ключови документи – 
Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, 
Стратегия за развитие на педагогическите кадри, Стратегия за учене през целия живот, 
Стратегия за развитие на висшето образование. След изготвянето и приемането на тези важни 
документи ще пристъпим към законови и подзаконови мерки за изпълнението им.  
Но в никакъв случай не считам, че ще е полезно да се прибързва в този процес. Те дават 
отражение върху живота на много хора и би било крайно безотговорно да претупваме нещата.  
– Какви са целите, които си поставяте за бюджета за образование и наука за 2015 г.?  
– За тази година, въпреки сложната ситуация, успяхме да постигнем близо 10 % увеличение на 
средствата за образование и наука. Признавам – това не е достатъчно, но е добро постижение.  
Надявам се, че за 2015 г. ще преминем заветната граница от 4 % от БВП. Мисля, че това е 
разумно и обосновано и ще се случи. Аргументите ни да искаме повече средства от 
законодателната власт са свързани с устойчивите резултати, които дава образователната 
система. Налице е и желание за реформи в сферата както на политическо ниво, така и от 
страна на гражданите. Общата ни цел е да направим училищата и университетите 
привлекателни и да върнем българската образователна система на пиадестала, който й се 
полага.  
По отношение на науката целта е публичните разходи да достигнат 1,5 на сто от брутния 
вътрешен продукт до 2020 г. Научните ни организации имат безкрайно поле за действие и по 
новата програма на ЕС „Хоризонт 2020“, чийто бюджет е 80 милиарда евро, както и в 
допълнение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.  
BNews.bg  
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/5-бг-компании-на-aero-2014-news53862.html  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Пет български компании компании представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното 
приложение в авиацията с общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва 
непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.  
 
Заглавие: 5 БГ компании на AERO 2014  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пет български компании компании представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното 
приложение в авиацията с общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва 
непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.  
През последните две десетилетия в европейски и световен мащаб се повиши дела в 
авиационната индустрия на т.нар. General Aviation – Авиация с общо предназначение, която 
оперира предимно с леки и свръх леки (450 кг) въздухоплавателни средства. В този сегмент 
непрекъснато се появяват иновации, нови материали и технологии.  
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.  
 

http://www.economynews.bg/5-бг-компании-на-aero-2014-news53862.html
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/92865-ivan-aiolov-7-rast-na-iznosa-v-metalurgiata  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014” в гр. Плевен.  
 
Заглавие: Иван Айолов: 7% ръст на износа в металургията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014” в гр. Плевен.  
Той подчерта, че с внедряването на нови технологии в металургичните и леярските 
предприятия ще се повиши тяхната конкурентоспособност на международните пазари. За да 
подпомогнем този процес ние сме създали необходимите условия за компаниите чрез 
финансиране средства от Националния иновационен фонд, както и от новата Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, даваща възможност за разработване и 
внедряване на иновации и технологична модернизация, каза още зам.-министърът.  
В отговор на журналистически въпрос как държавата ще помогне на металургичния сектор зам.-
министър Айолов обясни, че в Министерство на икономиката и енергетиката се сформира 
работна група между експерти от енергетиката и големите индустриални предприятия от 
металургичния сектор. Тя ще обсъжда варианти за тарифни планове, които да бъдат 
предложени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Целта е 
постигане на конкурентоспособност и балансиране на електроенергийната система.  
Важна стъпка, предприета от правителството е и възстановяването на прекъснатата връзка 
между образованието и бизнеса. Чрез дуалната система може да се осъществи плавен преход 
от обучение към трудова реализация, което ще ускори преодоляването на младежката 
безработица, каза още зам-министър Айолов.  
По време на конференцията зам.-министър Айолов връчи и две традиционни награди за 
отличие в бранша – „Отливка на годината“ за 2013 г.  
На събитието присъстваха и представители на леярските предприятия и асоциации в България, 
учени от БАН и техническите университети, както и водещи световни и български фирми за 
машини, съоръжения и технологии.  
България  
 

http://fakti.bg/biznes/92865-ivan-aiolov-7-rast-na-iznosa-v-metalurgiata
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59922  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: По Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 ще бъдат сключени 
нови договори в размер на 20 млн. евро на база база реализирани икономии при изпълнение на 
договорите за безвъзмездна финансова помощ по програмата. Това беше гласувано по време 
на редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския 
съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС.  
 
Заглавие: По ОПАК ще се сключат нови договори за 20 млн. евро на база реализирани 
икономии  
Подзаглавие: По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", предстои да бъдат 
обявени процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за 
заетост и независим живот  
Автор:  
Текст: По Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 ще бъдат сключени 
нови договори в размер на 20 млн. евро на база база реализирани икономии при изпълнение на 
договорите за безвъзмездна финансова помощ по програмата. Това беше гласувано по време 
на редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския 
съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС.  
В рамките на събитието бяха представени схемите и мерките по програмите за програмен 
период 2014-2020 година, които ресорните министерства възнамеряват да обявят в 
следващите месеци.  
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", предстои да бъдат обявени 
процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и 
независим живот.  
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" предстои да бъде обявена 
процедура за подкрепа на инвестициите за технологично обновление с цел повишаване на 
ефективността и продуктивността на предприятията.  
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" се планират 
процедури в двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и 
образователна среда за активно социално приобщаване.  
По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" бяха представени 
проектите с най-висока степен на готовност.  
По Оперативна програма „Региони в растеж", се предвижда да бъдат обявени процедури 
свързани с изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; 
инвестициите в образованието; опазването и развитието на природно културното наследство, 
регионални пътища и техническата помощ по програмата.  
По Оперативна програма „Околна среда", предстои да бъдат обявени схеми и мерки в 
направления „Води", „Натура 2000", „Биоразнообразие" и „Превенция на риска от наводнение".  
По Програмата за развитие на селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад 
фермер, целеви прием за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство", както и прием по 
мярката „Основни услуги и обновяване на селата".  
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат отворени за прием мерки 
за насърчаване на устойчиви рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и 
мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството и 
повишаване на заетостта и териториалното сближаване.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59922
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-04-10&article=488541  
Брой думи: 72  
 
 
Резюме: Рекорден брой български фирми представят своите продукти на Международния 
панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия. Родните фирми, 
чиито продукти могат да се видят на панаира, са 50, съобщиха от икономическото 
министерство.  
 
Заглавие: Рекорден брой БГ фирми на панаира в Хановер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рекорден брой български фирми представят своите продукти на Международния панаир 
за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия. Родните фирми, чиито 
продукти могат да се видят на панаира, са 50, съобщиха от икономическото министерство. 
Ведомството заедно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия са организирали родното участие на 37 компании на националния щанд със 
средства по ОП "Конкурентоспособност", а още 13 фирми участват с индивидуални щандове 
на собствени разноски.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-04-10&article=488541


 

 

23 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/4

/2
0

1
4

 

Дата: 10.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на 
средствата от Европейския съюз. 
Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се 
проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от 
Европейския съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се 
проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от 
Европейския съюз  
Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се 
проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от 
Европейския съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС. По време 
на заседанието беше съгласувано предложението за стартиране на нови процедури по 
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 за 2014 г. Предложението на 
Управляващия орган на програмата касае сключването на нови договори в размер на 20 млн. 
евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ по програмата.  
Също така бяха представени схемите и мерките по програмите за програмен период 2014-2020 
година, които ресорните министерства възнамеряват да обявят в следващите месеци.  
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", предстои да бъдат обявени 
процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и 
независим живот.  
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" предстои да бъде обявена 
процедура за подкрепа на инвестициите за технологично обновление с цел повишаване на 
ефективността и продуктивността на предприятията.  
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" се планират 
процедури в двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и 
образователна среда за активно социално приобщаване.  
По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" бяха представени 
проектите с най-висока степен на готовност.  
По Оперативна програма „Региони в растеж", се предвижда да бъдат обявени процедури 
свързани с изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; 
инвестициите в образованието; опазването и развитието на природно културното наследство, 
регионални пътища и техническата помощ по програмата.  
По Оперативна програма „Околна среда", предстои да бъдат обявени схеми и мерки в 
направления „Води", „Натура 2000", „Биоразнообразие" и „Превенция на риска от наводнение".  
По Програмата за развитие на селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад 
фермер, целеви прием за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство", както и прием по 
мярката „Основни услуги и обновяване на селата".  
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат отворени за прием мерки 
за насърчаване на устойчиви рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и 
мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството и 
повишаване на заетостта и териториалното сближаване.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.novanews.bg  
Връзка: http://www.novanews.bg/news/view/2014/04/10/72733/българия-със-7-ръст-на-износа-на-
металургични-продукти/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: „През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор”. Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван 
Айолов при откриването на ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 
2014” в гр. Плевен, цитиран от агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: България със 7% ръст на износа на металургични продукти  
Подзаглавие: Внедряването на нови технологии ще повиши конкурентоспособността на 
предприятията  
Автор:  
Текст: „През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор”. Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван 
Айолов при откриването на ХXI Международна научно-техническа конференция „Металолеене 
2014” в гр. Плевен, цитиран от агенция „Фокус”.  
По думите му, чрез внедряването на нови технологии в металургичните и леярските 
предприятия ще се повиши тяхната конкурентоспособност на международните пазари.  
Айолов обясни още, че в икономическото министерство е сформирана работна група от 
експерти, които ще обсъждат варианти за тарифни планове, с цел те да бъдат предложени на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Целта е постигане на 
конкурентоспособност и балансиране на електроенергийната система.  
 

http://www.novanews.bg/news/view/2014/04/10/72733/българия-със-7-ръст-на-износа-на-металургични-продукти/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2014/04/10/72733/българия-със-7-ръст-на-износа-на-металургични-продукти/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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Дата: 10.04.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article48602.html  
Брой думи: 291  
 
 
Резюме: След като Европейският съюз (ЕС) одобри окончателно Споразумението за 
партньорство, вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова представи в Брюксел 
първите схеми за финансиране по новите оперативни програми (ОП) за периода 2013-2020 г.  
 
Заглавие: Златанова представи схемите за финансиране по новите оперативни програми 
за периода 2013-2020 г.  
Подзаглавие: ЕС одобри окончателно Споразумението за партньорство  
Автор:  
Текст: След като Европейският съюз (ЕС) одобри окончателно Споразумението за 
партньорство, вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова представи в Брюксел 
първите схеми за финансиране по новите оперативни програми (ОП) за периода 2013-2020 г. 
Те станаха ясни на заседанието на Съвета за координация по управление на средствата от ЕС 
под председателството на Златанова, информира 3e-news.  
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат обявени процедури за насърчаване на 
активни работещи младежи, подкрепа за заетост и независим живот. По ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ ще стартират мярката „Инвестиции за технологично обновление в 
предприятията“. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ще 
започне с двете приоритетни направления - образование и учене през целия живот и 
образователна среда за активно социално приобщаване.  
В ОП „Региони в растеж” ще бъдат обявени мерки за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие, за инвестиции в образованието, за опазване и развитие на 
природно културното наследство, за регионални пътища и техническа помощ.  
В ОП „Околна среда“ ще стартират първо схеми и мерки от направления „Води“, „Натура 2000“, 
„Биоразнообразие“ и „Превенция на риска от наводнение“.  
В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат обявени мерките за млади 
фермери, за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство“ и „Основни услуги и обновяване на 
селата”.  
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда да бъдат отворени мерките за 
насърчаване на устойчиво рибарство и аквакултури и преработване, мерките за стимулиране 
на прилагането на общата политика в областта на рибарството, а също и за повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване.  
Взето е и решение през 2014 г. да бъдат отворени нови процедури по ОП „Административен 
капацитет“ за стария програмен период 2007-2013 г. Това засяга сключването на нови договори 
в размер на 20 млн. евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ.  
Източник: AGRO.BG  
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Резюме: /КРОСС/ През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014" в гр. Плевен.  
 
Заглавие: Иван Айолов: 7% ръст на износа на продукти от металургичния сектор  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ През последната година е реализиран ръст от 7% на износа на продукти от 
металургичния сектор. Една от основните цели на правителството е създаване на 
необходимите предпоставки за възстановяване на българската индустрия, тъй като стабилната 
промишленост представлява основата на икономическия просперитет. Това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на ХXI 
Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2014" в гр. Плевен. Той 
подчерта, че с внедряването на нови технологии в металургичните и леярските предприятия ще 
се повиши тяхната конкурентоспособност на международните пазари. За да подпомогнем този 
процес ние сме създали необходимите условия за компаниите чрез финансиране средства от 
Националния иновационен фонд, както и от новата Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност", даваща възможност за разработване и внедряване на иновации и 
технологична модернизация, каза още зам.-министърът.  
В отговор на журналистически въпрос как държавата ще помогне на металургичния сектор зам.-
министър Айолов обясни, че в Министерство на икономиката и енергетиката се сформира 
работна група между експерти от енергетиката и големите индустриални предприятия от 
мералургичния сектор. Тя ще обсъжда варианти за тарифни планове, които да бъдат 
предложени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Целта е 
постигане на конкурентоспособност и балансиране на електроенергийната система.  
Важна стъпка, предприета от правителството е и възстановяването на прекъснатата връзка 
между образованието и бизнеса. Чрез дуалната система може да се осъществи плавен преход 
от обучение към трудова реализация, което ще ускори преодоляването на младежката 
безработица, каза още зам-министър Айолов.  
По време на конференцията зам.-министър Айолов връчи и две традиционни награди за 
отличие в бранша - „Отливка на годината" за 2013 г.  
На събитието присъстваха и представители на леярските предприятия и асоциации в България, 
учени от БАН и техническите университети, както и водещи световни и български фирми за 
машини, съоръжения и технологии.   
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