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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 25 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 23 

Общо за деня 26 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 28.04.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 691  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за управлението на проекти на фирма Раломекс АД по ОП 
Конкурентоспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за управлението на проекти на фирма Раломекс АД по ОП 
Конкурентоспособност  
 
Водещ: Фирма Раломекс АД – град Завет, Разградска област произвежда почвообработващи 
машини. Годишният оборот на фирмата е около 6 млн. лв. повече за дейността на предприятието 
и изпълнените проекти по ОП Конкурентоспособност допълни директорът на Раломекс АД, 
Рашид Узунов.  
Рашид Узунов: Стругове, култиватори, дискови и тракторни валяци за всички модели трактори. 
Проектиране, произвеждане, съответно ги продаваме. Ние сме наследник на 
машиностроителния завод, който е създаден през 1976 г. в град Завет.  
Репортер: Проектът, който изпълнихте по ОП Конкурентоспособност какво включваше?  
Рашид Узунов: Конкретно аз говоря за последния проект, който ние реализирахме, защото преди 
години ние имаме още три проекта, които сме реализирали по Конкурентоспособност. 
Последният проект включваше закупуването на две роботизирани системи, като едната 
роботизирана система е за заваряване на малки и средни детайли като габарит. Втората 
роботизирана система е система, която обслужва заваряване на големогабаритни конструкции 
от типа на рами и шасита. Характерното и за двете системи е, че те са от такъв производител, 
който осигурява т.нар. машини – всички в едно, тоест абсолютно всичко по системата –робот, 
манипулатори, управление, всичко е произведено от една фирма и е интегрирано от един 
доставчик, което съответно повишава качеството на този вид машини. И смея да твърдя, че това 
са може би най-добрите машини, които в момента в България работят. Другата машина, която 
закупихме по този проект е една напълно автоматизирана и компютъризирана автоматична 
система за боядисване. Това представлява една линия, на която съответно възлите, които се 
боядисват се окачват и самият детайл преминава през две роботизирани камери, където 
съответно в лявата и в дясната страна на детайла робот боядисва детайла и съответно вече по-
нататък преминава през визуален контрол и преминава през две степени на изсушаване до готов 
детайл.  
Репортер: Какви бяха другите проекти, които изпълнихте по ОП Конкурентоспособност?  
Рашид Узунов: Първият ни проект, който успяхме да реализираме по ОП 
Конкурентоспособност беше още при самото стартиране на самата програма. Той беше най-
малък по стойност. Тогава по него проект закупихме три струга с цифрово-програмно управление, 
два струга и съответно един обработващ център. И четвъртата машина е един автоматичен 
хидравличен абкант за прецизно огъване на ламарина. Този проект ние реализирахме през 
периода 2008-2009 г. Следващият проект, който реализирахме беше вече в друга сфера на 
дейност в нашата фирма, а именно в топлите обработки на детайлите. Купихме тогава една 
машина за разкройване на стоманени листи. А втората машина по този проект, който закупихме 
е една доста уникална машина по своите размери. Това е една машина от ... тип за автоматично 
почистване на детайлите, на металните детайли и заварени конструкции, което подобрява 
подготовката на детайлите за последващи операции, основно за боядисване. Третият проект, 
който реализирахме в годините с последния проект беше по схемата за международно признати 
стандарти. Внедрихме в производството т.нар. ERP системи, тоест система за управление на 
ресурсите на предприятията. Повече от една година след приключване на този проект ефектът 
от тази система вече се вижда и действително си изпълни целите, за които тя беше внедрена. 
Всичките ни проекти повишиха нашата технологична култура, повиши се качеството на 
продукцията, което е най-важното постижение. Повиши се производителността. Не на последно 
място, откриха се и доста работни места. Общо 12 по всички проекти. А косвено още 7 или 8 
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работни места, които се откриха допълнително извън ангажимента по дейностите по тези 
проекти.  
Репортер: Имате ли предложения за съкращаване на някоя от процедурите при кандидатстване?  
Рашид Узунов: В началото проектите бяха много натоварени с излишна документация, излишно 
съгласуване на много неща. За наша радост последният проект нещата бяха променени, доста 
се бяха облекчили условията, изискванията от страна на управляващия орган относно 
документацията и отчитането на самите проекти. Но има още какво да се желае в тази насока. 
Например, редовното подаване на исканата информация много ще облекчи нашата работа, 
защото ние сме на 70 км от регионалния център, който ни обслужва. Малко става неудобно 
носенето на ред документи, които се изискват, примерно при съгласуване на някоя от 
процедурите. Така че съгласуване на процедури, изисквания на документи – всичко това нещо 
може да се прави по електронен път, което много ще облекчи и ще съкрати съответно всички 
видове срокове, които има в самите документи, самите насоки за управление на проектите.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.04.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 11  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: България може да започне производството на автомобили край Видин. Това е записано 
в стратегия за привличане на инвестиции в Северозападна България, изготвена от 
Министерството на икономиката, която е на етап обществено обсъждане.  
 
Заглавие: Планират завод за автомобили във Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България може да започне производството на автомобили край Видин. Това е записано в 
стратегия за привличане на инвестиции в Северозападна България, изготвена от 
Министерството на икономиката, която е на етап обществено обсъждане. В документа са 
посочени няколко проекта за насърчаване, сред които е и "Аутопарк-България", като идеята е той 
да бъде в района на Дунав мост-2 и в него да се изградят интермодален терминал и 
индустриална зона за производство на автомобили. Ако проектът бъде реализиран, това ще 
стане вторият завод за коли у нас. В стратегията са записани няколко примерни проекта за 
региона като създаване на общинска земеделска кооперация във Видин, изграждане на комплекс 
за производство на биогаз от отпадъци от малки ферми в Мизия, високотехнологична 
онкоболница в Плевен, няколко туристически проекта и др. Самото им изграждане ще бъде 
насърчавано от държавата, като ще бъдат осигурени пари по оперативните програми "Развитие 
на човешките ресурси", "Развитие на селските райони", "Иновации и конкурентоспособност" и 
"Развитие на морското дело и рибарството". Приоритетно еврофинансиране ще получават 
всякакви проекти в Северозападна България като целта е да се съживи най-бедният регион у нас 
и в ЕС. Ще се подкрепят проекти в земеделието, образованието, туризма, иновациите, 
индустрията, малките и средните предприятия и др.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат последните 
почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. Преди дни от 
акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от тях са в съвсем 
начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на акселератора. Тя 
е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро финансиране - 
първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под формата на 
конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място под покрива 
са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
 
Заглавие: Още 11 екипа се присъединиха към семейството на Eleven  
Подзаглавие:  
Автор: Калина ЧЕРНЕВА  
Текст: Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат последните почти 
две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. Преди дни от 
акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от тях са в съвсем 
начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на акселератора. Тя 
е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро финансиране - 
първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под формата на 
конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място под покрива 
са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
Големите братя  
Сред първите участници в програмата Eleven 100 за по-зрели компании е мобилното приложение 
Angie.co, което свързва инвеститори с предприемачи по определени алгоритми. Adormo също е 
платформа за свързване, но между туристите и бизнесите, които предлагат места за 
настаняване. Strawberry energy е сръбска компания, която прави зарядни със слънчеви панели 
за преносими устройства, например телефони, и ги поставя на публични места. Kratos Technology 
предлагат разработка на електронни услуги за държавни и общински институции.  
И по-малките инвестиции  
Сред по-малките инвестиции е Stigni Mobile - платформа за онлайн продажби на автобусни 
билети за Централна и Източна Европа. Qlibri пък предлагат начин на малките бизнеси сами да 
създават мобилни приложения и сайтове. Box Garden е приспособление, с което хората могат да 
отглеждат сами вкъщи например зеленчуци, и то целогодишно. Ако искате да направите 
направите нестандартно изглеждаща и приспособена за вас автобиография, новото попълнение 
в портфолиото на Eleven - Enhancv, може да ви помогне. Author Insights пък анализира как се 
представя съдържанието, което публикувате в различни уебсайтове. Extranatural пък ще правят 
сноуборд от биоразградими материали. Metrilo е компания, създаваща софтуер, който помага на 
собствениците на уебсайтове и онлайн магазини да разберат повече за поведението и нуждите 
на посетителите им.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 28.04.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/За-първи-път-от-години-България-има-положителен-
търговски-баланс_l.a_i.541170_at.1.html  
Брой думи: 215  
 
 
Резюме: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс“. Това 
посочи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с 
бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие 
за подпомагане на малкия и средния бизнес.  
По думите му политиката на Министерството на икономиката се пренасочва към Изтока и 
Африка.  
 
Заглавие: За първи път от години България има положителен търговски баланс  
Подзаглавие: Правителството ще подкрепя експортно-ориентираните и стартиращите 
предприятия  
Автор:  
Текст: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс“. Това 
посочи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с 
бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие 
за подпомагане на малкия и средния бизнес.  
По думите му политиката на Министерството на икономиката се пренасочва към Изтока и 
Африка. В момента, тъй като българските предприятия не могат да отговорят на изискванията на 
тези пазари с обеми, е необходимо да се кооперират по браншове, смята министъра.  
„Залагаме на засилване на търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Иран, Пакистан“, допълни Стойнев.  
Той подчерта, че за него е изключително важно да се подкрепят експортно-ориентираните и 
стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да стъпи на три стълба: 
образование, иновации и стабилна бизнес среда.  
Стойнев припомни, че вече са започнати три пилотни проекта за въвеждане на дуалното 
обучение у нас. Един, от които предвижда държавата, съвместно с минната индустрия, да 
обучава кадри. Другите два проекта са в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да може бизнесът да се 
възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си“, каза още Стойнев.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/28/1912483/ministar-dragomir-stoynev-za-parvi-
pat-ot-tolkova-godini-balgariya-ima-polozhitelen-targovski-balans.html  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: Хасково. „За първи път от толкова години България има положителен търговски 
баланс“. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на 
среща с бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за 
развитие за подпомагане на малкия и средния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
Министерство на икономиката.  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: За първи път от толкова години България има 
положителен търговски баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хасково. „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс“. 
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с 
бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие 
за подпомагане на малкия и средния бизнес, съобщиха от пресцентъра на Министерство на 
икономиката. Министър Драгомир Стойнев обяви, че политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка. Според него, тъй като 
българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на тези пазари с 
обеми, те трябва да се кооперират по браншове. „Залагаме на засилване на търговски 
представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Пакистан“, допълни 
още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са 
стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите 
предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са 
в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Драгомир Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва 
да разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да може бизнесът да 
се възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира 
и да осъществява бизнес плановете си“, каза още Стойнев.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-28-april,171285/  
Брой думи: 668  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той 
бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 28 април  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Влаковете между Солун и София тръгват отново през май  
В. Капитал Daily  
Гръцката железопътна компания Trainose възстановява линията Солун – София след 3-годишно 
прекъсване, става ясно от страницата на превозвача. Влаковете между двата града тръгват 
отново на 10 май, като цената в едната посока е 17.80 евро (34.76 лв.). При резервация до 15 дни 
преди пътуване цената на двупосочния билет е 25 евро. Клиентите на гръцката железница 
ползват отстъпки при онлайн закупуване на билети, ранна резервация и чрез специални карти за 
отстъпка.  
Споразумението с Турция за превозите ще се забави  
В. Капитал Daily  
Краят на април беше срокът за подписването на новата транспортна спогодба между Турция и 
България. Вече в края на месеца е известно само, че сроковете няма да бъдат спазени. По-
големият проблем обаче е, че няма никакви гаранции дали България ще успее да постигне 
основните си цели, за които седна на масата на преговорите и които нееднократно са ставали 
причина за блокади на границата.  
"Подписването на споразумението за изглаждане на въпроса за разрешителните за товарни 
превози с Турция ще се забави." Това заяви пред журналисти министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Причината е, че основните 
спорни въпроси между двете страни все така остават.  
Хазартните игри получили щедър подарък от хазната  
В. Сега  
Щедър подарък от хазната е получил част от хазартния бизнес у нас. Организаторите на 
лотарийни игри и игри от типа бинго и кено се оказаха освободени изцяло от такси за 
организиране на хазартна дейност.  
Вече четвърти месец този бизнес работи, без да внася нищо извън обичайния за всички 
корпоративен данък в държавния бюджет. Данъчната амнистия се оказа възможна заради 
законодателен "пропуск", а щетите могат да възлизат на милиони. Това става ясно от внесен от 
депутата от БСП Георги Кадиев законопроект за промени в Закона за хазарта. Въпреки спешния 
му характер регистрираният в деловодството на НС на 12 март законопроект още не е минал 
дори на първо гласуване в ресорната бюджетна комисия.  
Фирмите от Северозапада ще кандидатстват с предимство за пари от ЕС  
В. Сега  
Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да кандидатстват 
приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", обсъждат в 
Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на бизнеса в региона, 
записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той бе публикуван за 
обсъждане в края на миналата седмица.  
"Ако фирмите защитят тезите си и проектите, по които ще работят, то ние можем да им дадем 
повече точки при крайната оценка. Общините също могат да помислят как да ги насърчат, но 
самите те не могат да кандидатстват по програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса", 
обясни за "Сега" зам. икономическият министър Юнал Тасим. По неговите думи краен вариант 
все още няма, но фирмите и организациите могат да споделят предложенията си с 
министерството.  
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Изнасяме лекарства за Русия за 334 млн. лв.  
В. Стандарт  
Лекарства за 334,5 млн. лв. е изнесла България за руския пазар през миналата 2013 г. Това сочат 
данни, изготвени специално за "Стандарт" от отдел "Статистика на външната търговия" към 
дирекция "Макроикономическа статистика" в Националния статистически институт. За да 
отговорим на въпроса доколко родната икономика е зависима от Русия, потърсихме данни за 
вноса и износа ни за многомилионната страна. Родният износ на лекарствени вещества и 
продукти заема дял от 29,8% от износа на страната ни към Русия, който възлиза на общо 1,121 
млрд. лв. за 2013 г.  
Три стълба за БГ зеленчуците  
В. Стандарт  
Три финансови стълба ще подкрепят производителите на зеленчуци през следващия програмен 
период. Той започна да тече от тази година, но реално новите правила ще се прилагат от 2015 
до 2020 г. Едната опора за зеленчуците ще са държавните помощи, другата - Програмата за 
развитие на селските райони, а третата - възможностите за подпомагане чрез директните 
плащания. Земеделците могат да се възползват и от трите стълба на финансиране, а най-големи 
помощи могат да вземат стопаните, които са до 40-годишна възраст и решат да се занимават с 
био земеделие.  
По статията работи:  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16585641  
Брой думи: 41  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма “Иновации и конкурентоспособност“, 
обсъждат в Министерството на икономиката.  
 
Заглавие: Фирмите от Северозапада ще кандидатстват с предимство за пари от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма “Иновации и конкурентоспособност“, 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани ...  
СЕГА  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16592122  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: За първи път от години България има положителен 
търговски баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
Той обяви, че политиката на Министерството на икономиката и енергетиката се пренасочва към 
Изтока и Африка. Според него, тъй като българските предприятия не могат към момента да 
отговорят на изискванията на тези пазари с обеми, те трябва да се кооперират по браншове. 
«Залагаме на засилване на търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Иран, Пакистан“, допълни още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно- ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда.  
Той припомни, че вече са стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у 
нас. Един от проектите предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. 
Другите два проекта са в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма «Иновации и конкурентоспособност“, за да може бизнесът да се 
възползва от нея. «Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си“, каза още Стойнев.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1159005  
Брой думи: 225  
 
 
Резюме: "За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса 
в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
 
Заглавие: Стойнев: За първи път от години имаме положителен баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
Той обяви, че политиката на Министерството на икономиката и енергетиката се пренасочва към 
Изтока и Африка. Според него, тъй като българските предприятия не могат към момента да 
отговорят на изискванията на тези пазари с обеми, те трябва да се кооперират по браншове. 
"Залагаме на засилване на търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Иран, Пакистан", допълни още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са 
стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите 
предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са 
в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма "Иновации и конкурентоспособност", за да може бизнесът да се 
възползва от нея. "Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си", каза още Стойнев. /БГНЕС  
Хасково / България  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54685  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса 
в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес, цитиран в разпространено до медиите съобщение от 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес, цитиран в разпространено до медиите съобщение от 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
Той обяви, че политиката на МИЕ се пренасочва към Изтока и Африка. Според него, тъй като 
българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на тези пазари с 
обеми, те трябва да се кооперират по браншове. „Залагаме на засилване на търговски 
представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Пакистан", допълни 
още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са 
стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите 
предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са 
в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност", за да може бизнесът да се 
възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си", каза още Стойнев.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/264474  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес. Той обяви, че политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: За първи път от години България има положителен 
търговски баланс  
Подзаглавие: Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и да 
осъществява бизнес плановете си, смята министърът  
Автор:  
Текст: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес. Той обяви, че политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка. Според него, тъй като 
българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на тези пазари с 
обеми, те трябва да се кооперират по браншове. „Залагаме на засилване на търговски 
представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Пакистан“, допълни 
още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно- ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда.  
Той припомни, че вече са стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у 
нас. Един от проектите предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. 
Другите два проекта са в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да може бизнесът да се 
възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си“, каза още Стойнев.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/novini/stojnev-za-pyrvi-pyt-ot-godini-imame-polozhitelen-balans-6010877  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: "За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса 
в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
 
Заглавие: Стойнев: За първи път от години имаме положителен баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс". Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
Той обяви, че политиката на Министерството на икономиката и енергетиката се пренасочва към 
Изтока и Африка. Според него, тъй като българските предприятия не могат към момента да 
отговорят на изискванията на тези пазари с обеми, те трябва да се кооперират по браншове. 
"Залагаме на засилване на търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Иран, Пакистан", допълни още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са 
стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите 
предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са 
в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма "Иновации и конкурентоспособност", за да може бизнесът да се 
възползва от нея. "Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си", каза още Стойнев. /БГНЕС /  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4055191  
Брой думи: 1235  
 
 
Резюме: С председателя на Патентното ведомство на България Таня Найденова разговаря 
Марияна Бойкова  
- Г-жо Найденова, отскоро сте председател на Патентното ведомство. Нека ви представим.  
- На поста съм от един месец и три дни. Досега бях в Софийската адвокатска колегия. Адвокат 
съм над 30 г. Работила съм като патентен представител от 1997 г.  
 
Заглавие: Няма давност за кражба на марка  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: С председателя на Патентното ведомство на България Таня Найденова разговаря 
Марияна Бойкова  
- Г-жо Найденова, отскоро сте председател на Патентното ведомство. Нека ви представим.  
- На поста съм от един месец и три дни. Досега бях в Софийската адвокатска колегия. Адвокат 
съм над 30 г. Работила съм като патентен представител от 1997 г.  
- Запозната сте с темата откъм практическата и страна.  
- Да, така е. Но едно е да се консултираш с клиента коя марка не съвпада или кой дизайн или 
етикет няма да изкопира друг. Сега, когато съм от другата страна, пак е интересно.  
- Какви проекти разработва Патентното ведомство и как то може да бъде полезно на бизнеса и 
на гражданите?  
- Днес и утре имаме ден на отворените врати, за да може бизнесът и гражданите да видят какво 
сме направили. От нашия сайт всеки, който иска да регистрира марка, може да провери дали 
няма нещо подобно в европейската мрежа на марките. Така може да си свери часовника.  
- Какво прави бизнесменът, как да стигне до марките и да свери своята?  
- В тази европейска мрежа има милиони марки. Някой например прави мебели, иска да запази 
дизайн на кресло. Влиза в сайта ни и вижда дали някой друг не е разработил подобно и не е 
запазил дизайна. Защото, ако това е така, ще му бъде отказана регистрация у нас.  
- А ведомството в онлайн света ли е? Може ли да се прави регистрация на марка, дизайн и 
каквото и да е по интернет?  
- Патентното ведомство може да бъде полезно с тези електронни заявки, които са факт от 2013 
г. А през тази година ще ги усъвършенстваме.  
- Дайте пример.  
- Искам да защитя една марка или дизайн. Влизам в портала и се регистрирам като физическо 
лице. Но вече съм се подготвила, направила съм справка дали няма подобна на моята марка. 
След като съм установила, че няма, я регистрирам онлайн.  
- Няма нужда човекът да идва във ведомството изобщо?  
- Няма нужда. Когато регистрацията е по електронен път, се плаща само държавната такса. Не 
се броят пари за услуга към патентен представител. Към края на годината ще предложим и други 
онлайн услуги. Срокът на марката или на дизайна е 10 г. След изтичането му той трябва да се 
продължи. Ще направим така, че това също да става онлайн. По електронен път ще може да се 
нанася промяна на обстоятелствата, например собственикът иска да впише съсобственик. 
Подготвяме и плащане онлайн на таксата.  
- Продължава ли практиката да се краде марка или друга интелектуална собственост? Много ли 
се краде?  
- Не. Категорично казвам, че това са много редки случаи. Почти е невъзможно.  
- Защото си спомням войни за марки, които продължават с години.  
- Войните ги има и няма да спрат. Добре е това, че законът постави сериозна бариера. 
Заявявайки една марка, запазвайки я, вие сте длъжни да следите за нея като собственик. 
Естествено, може да ползвате услугите на Патентното ведомство, както и на патентния си 
представител. Собственикът трябва да следи, и ако се появи сходна на неговата марка, която би 
заблудила потребителя, веднага да напише възражение.  
- А ако пропусне, ако е бил в чужбина, проспал е появата на копието?  
- Имаме абонамент, на три месеца даваме информация на собственика какво се случва, има ли 
сходни марки, за да може той да реагира. Ако аз притежавам марка и искам да си я пазя, ше 
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намеря начин да го правя. Но го има и този момент, че ако някой иска да краде марка, то той ще 
я пусне за регистрация като своя.  
- Вие нямате задължението да следите за сходство, за подобие, за еднаквост?  
- Не, нямаме.  
- В коя област са най-много тези опити за кражби? Вероятно при марките?  
- Най-много са там. Всеки гледа да напише нещо, което вече е известно.  
- То си е кражба на пазар всъщност.  
- Да, така е. Но това много строго се контролира от Патентното ведомство.  
- Да кажем, аз пускам заявление, че регистрирам марката “24 часа” на мое име. Какво ще се 
случи?  
- Пускате марката за регистрация. Обявява се 3-месечен срок за опозиция (за възражение - б. 
р.). И се чака да се види дали някой, който е собственик на марката “24 часа”, няма да пусне 
възражение. Това възражение отива в експертен съвет, той решава. Главният юрист консулт на 
дирекцията подписва, подписва главен секретар, зам.-председател, накрая и аз, че вие сте 
нарушили марката и не ви разрешаваме да я регистрирате.  
- Все пак вие няма да позволите да открадна марка.  
- Не, в никакъв случай. Само че собственикът трябва да възрази. Но дори да сме я регистрирали, 
когато притежателят на оригиналната марка разбере, има втори лост. Той пуска възражение за 
нарушение. Може да се открие подобието след една-две години и собственикът на оригинала да 
възрази. И ние отменяме марката, която дублира. Няма давност.  
- В началото говорихме за защита на гражданите. Но не казахме много за това.  
- Има пълна равнопоставеност на защитата на фирмите и на гражданите. Няма разлика. Но друго 
искам да ви кажа - единствено в България има възможност Патентното ведомство да реагира 
веднага при нарушения и да състави наказателно-административен акт. Другите държави не са 
възприели тази практика, при тях се отива в съда. Докато при нас знаем съдът колко бързо 
работи.  
- Как действа този механизъм?  
- Гражданин или фирма констатира нарушение - вижда на пазара продукт, който прилича на 
неговия, за който е запазил дизайн. Сигнализират ни, мобилна група отива на място, констатира, 
намира доказателства. Актът при първо нарушение на фирма е 3000 лв.  
- Кои са най-копираните марки?  
- “Адидас”, “Версаче”, “Шанел”. Всякакви разновидности има - буква разменена, буква добавена. 
Най-много се копират марките за дрехи. Ние ги изземаме тези дрехи на общоизвестни марки, 
конфискуваме ги и полицията ги унищожава.  
- В една иновативна стратегия за интелигентен растеж пишеше, че сме едва ли не сме на 
последно място по патенти в Европа. Така ли е?  
- Не мога да кажа дали сме на последно място. Но статистиката не ми говори да сме на добро 
място. Въпреки че за България 670 изобретения за 2013 г. не са малко. От тях 146 са в 
машиностроенето, в електрониката и електротехниката са 78, в химията са 74. Не е малко като 
бройка.  
- Пак в тази стратегия пишеше, че патентите са предимно на физически лица.  
- Така е. Най-слабото представяне в тази бройка е на БАН и на университетите. Второто най-
слабо място отзад напред е на индустрията, която би трябвало да има нужда от тях. И най-много 
са на физически лица. Излиза, че имаме умни глави, които обаче не се вписват в научни звена.  
- Излиза, че системните открития, тези, които носят иновации, ги няма.  
- Има ги, но са слабо представени.  
- А колко са индивидуалните открития?  
- 170 за 2013 г.  
- Значи има 170 души, на които в главите им нещо работи...  
- И то изобретенията им са в тежки сфери - машиностроене, електроника, химия.  
- Но не са вързани със самата индустрия.  
- Не, те са сами за себе си. Може би оттук нататък ще търсят внедряване. Според мен те не са 
стигнали до финансиране. Той го е измислил, патентовал го е. Оттук нататък, за да го внедри, 
ще му трябват средства или връзка с малкия и средния бизнес.  
- Може би тук е мястото на програмата “Иновации и конкурентоспособност”, която да поеме 
гаранция пред банката.  
- Мисля, че много от тези физически лица, а може и индустрията, ще ползват тази програма.  
Няма давност за кражба на марка. МАРИЯНА БОЙКОВА  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.segabg.com  
Връзка: http://www.segabg.com/article.php?id=696873  
Брой думи: 597  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той 
бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
 
Заглавие: Фирмите от Северозапада ще кандидатстват с предимство за пари от ЕС  
Подзаглавие: Правителството пусна за обсъждане стратегия за най-бедния регион в Европа, но 
без финансови разчети  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той 
бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
"Ако фирмите защитят тезите си и проектите, по които ще работят, то ние можем да им дадем 
повече точки при крайната оценка. Общините също могат да помислят как да ги насърчат, но 
самите те не могат да кандидатстват по програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса", 
обясни за "Сега" зам. икономическият министър Юнал Тасим. По неговите думи краен вариант 
все още няма, но фирмите и организациите могат да споделят предложенията си с 
министерството. В момента ведомството довършва черновата на новата програма, която се 
очаква да бъде представена окончателно през лятото. Друг от вариантите предвижда фирмите 
от Северозападна България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите, 
научи "Сега". Така например, ако в момента те трябва да участват в проекта си с 20% собствени 
пари, то съотношението може да бъде променено на 10 на сто, обясниха експерти от работната 
група.  
В обхвата на стратегията освен Видин, Враца и Монтана са включени и областите Плевен и 
Ловеч. В нея се подчертава, че за последните 4 г. населението на района е намаляло с над 18%. 
Икономическата активност е най-ниската в сравнение с останалите региони, почти няма нови 
инвестиции и не се развиват иновации. Неразвита инфраструктура, застаряващо население, 
двойно по-висока от средната за страната безработица, висок процент отпаднали от образование 
и големи маргинализирани общности са сред основните проблеми на региона, посочени в 
анализа.  
Освен по програмата за иновации и конкурентоспособност, сходни специализирани 
процедури за региона се предвиждат и по програмите за развитие на селските райони, за 
развитие на човешките ресурси, както и по програмата за морско дело и рибарство. В най-общо 
и схематично описаните мерки обаче няма финансови разчети. Очаква се те да бъдат направени 
евентуално до юни. Маркирани са обаче "ключови" проекти, които да дадат тласък на развитието 
на района. Такъв например е "Аутопарк-България" във Видин до Дунав-мост 2 - изграждане на 
интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. За Видин е 
записано и откриване на филиал на Университета Щутгарт. Плевен е включен с 
"Интеруниверситетски кампус с технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него. Предвидени са няколко туристически маршрута, 
пилотна общинска земеделска кооперация във Видин, комплекс за зелена енергия от биомаса в 
Мизия. В насоките какви производства да се развиват за Враца е посочен текстилът, за Монтана 
- храни, мебели и облекло и т.н.  
Самата стратегия, както се признава в документа, е разработена без досегашен опит, при липса 
на заинтересованост от институциите, които засяга, и при липса на връзка между тях. Няма 
отговор на въпроса дали фирмите и потенциални бенефициенти по програмите от останалите 
области в страната няма да бъдат дискриминирани по регионален признак. Не е ясно и как би 
било ограничено недобросъвестно ползване на замисляните преференции.  
НОВОСТИ  
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Програма "Иновации и конкурентоспособност", която се очаква да бъде изпратена за 
съгласуване в Брюксел през юни, е разделена на няколко части. Първата от тях ще бъде за 
иновации и модернизация на фирмите, за което ще бъдат отделени 72% от предвидения общ 
бюджет на програмата от 1.413 млрд. евро. Закупуването на машини и обновлението на 
предприятията бяха сред топ мерките през изминалия програмен период, като парите по нея 
свършиха за съвсем кратко време. 25% от парите по програмата ще отидат за мерки за 
енергийна ефективност.  
 



 

 

25 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 4

/2
9/

20
1

4 

Дата: 28.04.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Преса/Фирмите-от-Северозапада-ще-кандидатстват-с-
предимство-за-пари-от-ЕС_l.a_at.4_i.433731.html  
Брой думи: 597  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той 
бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
 
Заглавие: Фирмите от Северозапада ще кандидатстват с предимство за пари от ЕС  
Подзаглавие: Правителството пусна за обсъждане стратегия за най-бедния регион в Европа, но 
без финансови разчети  
Автор:  
Текст: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той 
бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
"Ако фирмите защитят тезите си и проектите, по които ще работят, то ние можем да им дадем 
повече точки при крайната оценка. Общините също могат да помислят как да ги насърчат, но 
самите те не могат да кандидатстват по програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса", 
обясни за "Сега" зам. икономическият министър Юнал Тасим. По неговите думи краен вариант 
все още няма, но фирмите и организациите могат да споделят предложенията си с 
министерството. В момента ведомството довършва черновата на новата програма, която се 
очаква да бъде представена окончателно през лятото. Друг от вариантите предвижда фирмите 
от Северозападна България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите, 
научи "Сега". Така например, ако в момента те трябва да участват в проекта си с 20% собствени 
пари, то съотношението може да бъде променено на 10 на сто, обясниха експерти от работната 
група.  
В обхвата на стратегията освен Видин, Враца и Монтана са включени и областите Плевен и 
Ловеч. В нея се подчертава, че за последните 4 г. населението на района е намаляло с над 18%. 
Икономическата активност е най-ниската в сравнение с останалите региони, почти няма нови 
инвестиции и не се развиват иновации. Неразвита инфраструктура, застаряващо население, 
двойно по-висока от средната за страната безработица, висок процент отпаднали от образование 
и големи маргинализирани общности са сред основните проблеми на региона, посочени в 
анализа.  
Освен по програмата за иновации и конкурентоспособност, сходни специализирани 
процедури за региона се предвиждат и по програмите за развитие на селските райони, за 
развитие на човешките ресурси, както и по програмата за морско дело и рибарство. В най-общо 
и схематично описаните мерки обаче няма финансови разчети. Очаква се те да бъдат направени 
евентуално до юни. Маркирани са обаче "ключови" проекти, които да дадат тласък на развитието 
на района. Такъв например е "Аутопарк-България" във Видин до Дунав-мост 2 - изграждане на 
интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. За Видин е 
записано и откриване на филиал на Университета Щутгарт. Плевен е включен с 
"Интеруниверситетски кампус с технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него. Предвидени са няколко туристически маршрута, 
пилотна общинска земеделска кооперация във Видин, комплекс за зелена енергия от биомаса в 
Мизия. В насоките какви производства да се развиват за Враца е посочен текстилът, за Монтана 
- храни, мебели и облекло и т.н. Самата стратегия, както се признава в документа, е разработена 
без досегашен опит, при липса на заинтересованост от институциите, които засяга, и при липса 
на връзка между тях. Няма отговор на въпроса дали фирмите и потенциални бенефициенти по 
програмите от останалите области в страната няма да бъдат дискриминирани по регионален 
признак. Не е ясно и как би било ограничено недобросъвестно ползване на замисляните 
преференции.  
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НОВОСТИ  
Програма "Иновации и конкурентоспособност", която се очаква да бъде изпратена за 
съгласуване в Брюксел през юни, е разделена на няколко части. Първата от тях ще бъде за 
иновации и модернизация на фирмите, за което ще бъдат отделени 72% от предвидения общ 
бюджет на програмата от 1.413 млрд. евро. Закупуването на машини и обновлението на 
предприятията бяха сред топ мерките през изминалия програмен период, като парите по нея 
свършиха за съвсем кратко време. 25% от парите по програмата ще отидат за мерки за 
енергийна ефективност.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/novata-opik-shte-startira-s-procedura-za-tehnologichno-
obnovlenie-na-malkite-i-srednite-predpriqtiq-1004449.html  
Брой думи: 19  
 
 
Резюме: ПрограмаТА ще търси синергия между другите оперативни програми в България, 
националния бюджет, Националния иновационен фонд и други източници на финансиране  
 
Заглавие: Новата ОПИК ще стартира с процедура за технологично обновление на малките 
и средните предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПрограмаТА ще търси синергия между другите оперативни програми в България, 
националния бюджет, Националния иновационен фонд и други източници на финансиране  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://glasove.com/politika/36177-stojnev-za-pyrvi-pyt-ot-tolkova-godini-imame-polojitelen-
tyrgovski-balans  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс, обяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково. Там бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за подпомагане 
на малкия и средния бизнес. По думите на Стойнев политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка.  
 
Заглавие: Стойнев: За първи път от толкова години имаме положителен търговски баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс, обяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково. Там бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за подпомагане 
на малкия и средния бизнес. По думите на Стойнев политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка.  
Българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на тези пазари с 
обеми, те трябва да се кооперират по браншове, обясни министърът. Залагаме на засилване на 
търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Пакистан, 
добави Стойнев.  
Той подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят експортно-ориентираните и 
стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да стъпи на три стълба: 
образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са стартирали три 
пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите предвижда 
държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са в сферата 
на земеделието и туризма.  
Министър Драгомир Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва 
да разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да може бизнесът да 
се възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира 
и да осъществява бизнес плановете си“, каза още Стойнев, съобщава "Фокус".  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59996  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: Разработеният проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
е базиран на два водещи документа - Националната стратегия за насърчаване на малките и 
средните предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Новата 
оперативна програма ще търси синергия между другите оперативни програми в България, 
националния бюджет, Националния иновационен фонд и други източници на финансиране. Това 
заяви зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим по време на представяне на новата 
програма.  
 
Заглавие: Новата ОПИК ще стартира с процедура за технологично обновление на малките 
и средните предприятия  
Подзаглавие: ПрограмаТА ще търси синергия между другите оперативни програми в България, 
националния бюджет, Националния иновационен фонд и други източници на финансиране  
Автор:  
Текст: Разработеният проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 
базиран на два водещи документа - Националната стратегия за насърчаване на малките и 
средните предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Новата 
оперативна програма ще търси синергия между другите оперативни програми в България, 
националния бюджет, Националния иновационен фонд и други източници на финансиране. Това 
заяви зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим по време на представяне на новата 
програма.  
По думите му в документа се предлага по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и 
нагласите на фирмите. "Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като 
технологично обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и 
тези с дългосрочен ефект – развитие и внедряване на иновации. Ще бъде отчетена също така и 
необходимостта от интегрирани регионални инвестиции, които да бъдат насочени към най-
изоставащите региони не само в страната, но и в Европейския съюз, какъвто е Северозападния 
регион", добави Тасим.  
Приоритет в новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се постави 
на Приоритетна Ос 1 - "Иновации, предприемачество и потенциал за растеж", като 72% от 
предвидените 1.413 млрд. евро по програмата ще се отделят за технологична модернизация, 
въвеждане на международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване на 
иновации. 25% ще бъдат за финансиране на Ос 2 - "Енергийна и ресурсна ефективност" за 
внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване 
на енергийната ефективност. Тя ще бъде основен инструмент за финансиране на малките и 
средните предприятия, а първата мярка, с която ще стартира програмата, ще бъде 
технологично обновление на малките и средните предприятия.  
Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката, представи информация 
за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. като подчерта, че плащанията 
към публичните и частните бенефициенти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по програмата от 
началото на 2007 г. до 31 март 2014 г. са в размер на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. 
или над 45% са изплатени само за последните 10 месеца. От началото на мандата на новото 
ръководство на МИЕ до момента са сключени и над 600 нови договора за безвъзмездна помощ.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 42  
 
 
Резюме: Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към 
м. април 2014 г., отразяващ получените коментари от първоначалните технически консултации 
със службите на ЕК, финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на 
ЕК за разработване на оперативните програми.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м. април 
2014 г., отразяващ получените коментари от първоначалните технически консултации със 
службите на ЕК, финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на ЕК за 
разработване на оперативните програми.  
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БИЗНЕСА  
ОИЦ Враца представи втори брой на бюлетин „Добри практики от Област Враца“. Той включва 
част от проектите успешно реализирани от неправителствени и бизнес организации със средства 
от европейските фондове. В изданието са включени 15 добри практики осъществени от 
Сдружение „Алианс Балкани“ Враца, Холсим (България) АД, Сдружение, „Дом на науката и 
техниката“ – Враца, “Агротехчаст“ АД – Оряхово и “Симекс“ ЕООД Криводол, които са малка част 
от реализираните проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ в региона.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БИЗНЕСА  
ОИЦ Враца представи втори брой на бюлетин „Добри практики от Област Враца“. Той включва 
част от проектите успешно реализирани от неправителствени и бизнес организации със средства 
от европейските фондове. В изданието са включени 15 добри практики осъществени от 
Сдружение „Алианс Балкани“ Враца, Холсим (България) АД, Сдружение, „Дом на науката и 
техниката“ – Враца, “Агротехчаст“ АД – Оряхово и “Симекс“ ЕООД Криводол, които са малка част 
от реализираните проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ в региона. С европейски средства 
успешно са обновени сгради и инфраструктура, внедрени са нови социални услуги, осъществени 
са редица обучения, закупени са нови и модерни производствени мощности и реализирани нови 
бизнес начинания. Общият брой сключени договори за област Враца по ОП 
“Конкурентоспособност“ е 38, на стойност 24 066 011 лв. по справка от ИСУН към 02.04.2014г., 
като се нарежда на второ място в Северозападния регион за планиране веднага след Област 
Плевен, която има 57 договора.  
С това издание екипът на центъра се стреми да помогне и мотивира организациите да 
реализират още множество свои идеи чрез успешни проекти. Повече информация за проектите, 
които са приключили или са в процес на изпълнение, може да се получи на място в ОИЦ-Враца, 
ул. „Полк. Кетхудов“ 4.  
ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  
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Дата: 28.04.2014  
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 8  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка чрез Теменужка 
Стамболиева.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
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Дата: 28.04.2014  
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: 236  
 
 
Резюме: Проведе се третото заседание на тематичната работна група за разработване на 
новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  
На 24 април 2014 г., в хотел „Балкан“, гр. София, се проведе Третото заседание на тематичната 
работна група за разработване на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. (ОПИК). Заседанието бе председателствано от г-н Юнал Тасим, заместник-министър 
на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 6 часа  
Проведе се третото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  
На 24 април 2014 г., в хотел „Балкан“, гр. София, се проведе Третото заседание на тематичната 
работна група за разработване на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. (ОПИК). Заседанието бе председателствано от г-н Юнал Тасим, заместник-
министър на икономиката и енергетиката.  
На заседанието беше представен и обсъден проект на оперативната програма към месец април 
2014 г. В него са отразени получените коментари от първоначалните технически консултации със 
службите на ЕК, финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на ЕК за 
разработване на оперативните програми, както и допълнителни коментари, получени в 
двустранни срещи със заинтересовани страни. На заседанието бяха направени презентации от 
консултантите, работещи в подкрепа на Управляващия орган на оперативната програма при 
подготовката за новия програмен период, които представиха текущите резултати от извършената 
от тях работа по: програмирането на ОПИК, изготвяне на анализ на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2014 и препоръки за новия 
програмен период; изготвянето на предварителна оценка на ОПИК и на екологична оценка на 
ОПИК.  
Презентации от 3-то заседание на ТРГ ОПИК 2014-2020, както и Проект на Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м. април 2014 г., отразяващ 
получените коментари от първоначалните технически консултации със службите на ЕК, 
финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на ЕК за разработване на 
оперативните програми можете да намерите на: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=910  
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Дата: 28.04.2014  
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/342443139168177  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: "ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ" В БЛАГОЕВГРАД (6 снимки)  
ПРЕДСТАВИХА РЕЦЕПТАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО НОВИТЕ 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
Какво трябва да знаем и как да се подготвим за да реализираме успешно идеите си с 
финансовата помощ на Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020г. – това 
разясниха експертите на Областен информационен център - Благоевград на провелия се днес 
информационен ден на тема: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
"ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ" В БЛАГОЕВГРАД (6 снимки)  
ПРЕДСТАВИХА РЕЦЕПТАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО НОВИТЕ 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
Какво трябва да знаем и как да се подготвим за да реализираме успешно идеите си с 
финансовата помощ на Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020г. – това 
разясниха експертите на Областен информационен център - Благоевград на провелия се днес 
информационен ден на тема: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“.  
Темата е посветена на популяризирането на обявения в края на март национален конкурс за 
младежки проект - една инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България за повишаване 
информираността и интереса на младите хора към възможностите за проектно финансиране за 
реализиране на техни конкретни идеи и политики.  
Приоритетите на всяка програма, дейностите, които са допустими за финансиране, както и 
типовете организации или хора, които могат да получат подкрепа е първата стъпка към успех и 
именно това представи Янислава Вангелова, като запозна присъстващите в резюме с новите 
Оперативни програми, които ще действат през следващите 7 години до 2020г. – ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструктура“, ОП „Околна среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/68954/Severozapadat-shte-kandidatstva-s-predimstvo-za-
pari-ot-ES  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката, пише в. "Сега".  
Идеята е част от мерките за насърчаване на бизнеса в региона, записани в документ с 
помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални 
инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той бе публикуван за обсъждане в края на 
миналата седмица.  
 
Заглавие: Северозападът ще кандидатства с предимство за пари от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката, пише в. "Сега".  
Идеята е част от мерките за насърчаване на бизнеса в региона, записани в документ с 
помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални 
инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." Той бе публикуван за обсъждане в края на 
миналата седмица.  
"Ако фирмите защитят тезите си и проектите, по които ще работят, то ние можем да им дадем 
повече точки при крайната оценка. Общините също могат да помислят как да ги насърчат, но 
самите те не могат да кандидатстват по програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса", 
обясни зам. икономическият министър Юнал Тасим.  
По неговите думи краен вариант все още няма, но фирмите и организациите могат да споделят 
предложенията си с министерството. В момента ведомството довършва черновата на новата 
програма, която се очаква да бъде представена окончателно през лятото.  
Друг от вариантите предвижда фирмите от Северозападна България да участват с по-ниско 
съфинансиране в сравнение с останалите. Така например, ако в момента те трябва да участват 
в проекта си с 20% собствени пари, то съотношението може да бъде променено на 10 на сто, 
обясниха експерти от работната група.  
В обхвата на стратегията освен Видин, Враца и Монтана са включени и областите Плевен и 
Ловеч. В нея се подчертава, че за последните 4 г. населението на района е намаляло с над 18%.  
Икономическата активност е най-ниската в сравнение с останалите региони, почти няма нови 
инвестиции и не се развиват иновации. Неразвита инфраструктура, застаряващо население, 
двойно по-висока от средната за страната безработица, висок процент отпаднали от образование 
и големи маргинализирани общности са сред основните проблеми на региона, посочени в 
анализа.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.blagoevgradutre.bg  
Връзка: http://www.blagoevgradutre.bg/2014/04/28/224791-
gotse_delchev_i_sandanski_suzdavat_zaedno_evropeyski_proekti  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: С информационни дни в Гоце Делчев и Сандански приключи цикълът от срещи, 
организирани от Областен информационен център Благоевград на тема: Да създаваме ЗАЕДНО 
европейски проекти. Отговор на въпроса: Какво трябва да знаем и как да се подготвим за да 
реализираме успешно идеите си с финансовата помощ на Оперативните програми през новия 
програмен период 2014-2020г., потърсиха заедно с експертите на ОИЦ, представители на 
общини, неправителствени организации, читалища, училища и бизнес в региона.  
 
Заглавие: Гоце Делчев и Сандански създават заедно европейски проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С информационни дни в Гоце Делчев и Сандански приключи цикълът от срещи, 
организирани от Областен информационен център Благоевград на тема: Да създаваме ЗАЕДНО 
европейски проекти. Отговор на въпроса: Какво трябва да знаем и как да се подготвим за да 
реализираме успешно идеите си с финансовата помощ на Оперативните програми през новия 
програмен период 2014-2020г., потърсиха заедно с експертите на ОИЦ, представители на 
общини, неправителствени организации, читалища, училища и бизнес в региона.  
Приоритетите на всяка програма, дейностите, които са допустими за финансиране, както и 
типовете организации или хора, които могат да получат подкрепа бяха представени на срещата 
от Янислава Вангелова, която запозна присъстващите в резюме с новите Оперативни програми, 
които ще действат през следващите 7 години до 2020г. – ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, ОП „Околна среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ и ОП „Добро управление“.  
Присъстващите бяха запознати също с основните етапи от цикъла на проект, финансиран с 
европейски средства – от формулиране на идеята за проект, през основните стъпки за планиране 
и подготовка на проектното предложение, формулиране на целите и дейностите, определяне на 
необходимите за изпълнението им ресурси. Темата предизвика оживени дискусии, на които бяха 
разгледани редица конкретни въпроси, свързани не само с изготвяне на предложението, но също 
така и с изпълнението, мониторинга, и отчитането на европейските проекти.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-ikonomikata-biznes-1408012.html  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Хасково /КРОСС/ За първи път от толкова години България има положителен търговски 
баланс. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на 
среща с бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за 
развитие за подпомагане на малкия и средния бизнес. Той обяви, че политиката на 
Министерството на икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка.  
 
Заглавие: Стойнев: За първи път от толкова години имаме положителен търговски баланс  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хасково /КРОСС/ За първи път от толкова години България има положителен търговски 
баланс. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на 
среща с бизнеса в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за 
развитие за подпомагане на малкия и средния бизнес. Той обяви, че политиката на 
Министерството на икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка. Според 
него, тъй като българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на 
тези пазари с обеми, те трябва да се кооперират по браншове. „Залагаме на засилване на 
търговски представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, 
Пакистан", допълни още той.  
Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се подкрепят 
експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката трябва да 
стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, че вече са 
стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от проектите 
предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два проекта са 
в сферата на земеделието и туризма.  
Министър Стойнев заяви пред представителите на бизнеса, че сега експертите трябва да 
разработят добре програма „Иновации и конкурентоспособност", за да може бизнесът да се 
възползва от нея. „Важно е българският предприемач да работи в спокойна среда, да планира и 
да осъществява бизнес плановете си", каза още Стойнев. 


