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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
13.5.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 18 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 17 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 12.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 871  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за възможностите за финансиране на предприятията  
 
Текст: Тема: Репортаж за възможностите за финансиране на предприятията  
 
Водещ: БТПП представи пред реалния бизнес възможностите за финансиране и подкрепа на 
предприятията от европейските фондове и програми до 2020 г. България влиза във втория 
програмен период, но Споразумението за партньорство с Брюксел още не е подписано, а 
неяснотите от първия остават.  
По всяка вероятност пред българския бизнес предстои една празна година. Защото 
Споразумението за партньорство, което обобщава визията за финансиране по оперативните 
програми през следващия програмен период все още чака одобрението от Брюксел. След него 
тепърва трябва да се одобряват и подготвените програми една по една. И едва след като ги 
одобри ЕК, ще започне работата по тях. С най-големи шансове да започне работа до края на 
годината е ОП Конкурентоспособност, защото кореспонденцията и коментарите по нея вече 
текат, казва Елеонора Карнаса, ръководител на Европейския иновационен център към БТПП.  
Елеонора Карнаса: По наша информация, те няма да стартират още няколко месеца. Може би 
късната есен или началото на зимата.  
Репортер: А програмният период вече тече.  
Елеонора Карнаса: Наричаме го нещо като мъртва година. Тази година няма да има много 
отворени покани за проектни предложения. Поне по оперативните програми. По рамковите 
програми на ЕС има повече възможности, например по програма Хоризонт 2020 вече има 
отворени покани и там фирмите биха могли да кандидатстват.  
Репортер: Може би остават малко в сянка тези рамкови програми, в сянката на оперативните и 
бизнесът по-малко знае за тях.  
Елеонора Карнаса: Именно. Българският бизнес по-малко кандидатства по рамковите програми. 
Това са рамкови програми, валидни за цялата ЕО. Там трябва, разбира се, фирмите да владеят 
английски език и да знаят, да търсят програми за проектни предложения. По-скоро се финансират 
проекти, свързани с иновациите и се надяваме да има повече участия в Хоризонт 2020 на 
български фирми.  
Репортер: И освен по Хоризонт 2020, по какви други рамки програми могат да се възползват?  
Елеонора Карнаса: Могат да се възползват от програмата КОСМЕ – тя е програма за 
конкурентоспособност на малки и средни предприятия.  
Програмата КОСМЕ е наследник на програмата за конкурентоспособност и иновации и ще 
разпределя пари за малките и средните предприятия. Обещава заеми с по-добри условия за 
разширяване на предприятията, за достъп до пазари, предимно в Азия, за обучение на 
предприемачи с приоритет жените и младежите, както и уязвимите групи.  
Програма ЛАЙФ също е сред тематичните програми за финансиране на дейности, свързани с 
околната среда и климата. Тук първите схеми се очакват още в рамките на месец. Бизнесът обаче 
все още страда от липсата на достъп до необходимата му информация и от мудната работа на 
администрацията.  
Силвия Петрова: Като фирма сме работили по един проект, който е бил по Човешки ресурси. 
Били сме одобрени, изпълнили сме го, приключили сме го успешно. Отделно пък сме участвали 
по проекти, които са били инициирани от държавата в областта на здравеопазването.  
Репортер: Какво искате да направите за вашата фирма с европейски пари?  
Силвия Петрова: Първо, искам да доразвием човешките ресурси в нашата фирма. Второ, искам 
в областта на здравеопазването да подпомогнем една национална програма, която да направи 
един форум голям в областта на здравеопазването, като свърже всички звена, които са БЛС, МЗ, 
фирми-доставчици, потребител, който е пациентът. За това също ще трябват европейски 
средства.  
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Репортер: Наистина ли комуникацията с администрацията създава най-големите ядове за 
бизнеса?  
Силвия Петрова: Да, вярно е. Комуникацията е един от големите проблеми. Защото наистина се 
държат в тайна много от информациите, за да могат само клубно да бъдат изпълнявани. И 
другото е, когато има достъп вече до това какви средства има, те отново пак се правят много 
целево.  
Репортер: Тоест смятате, че фирмите се подбират?  
Силвия Петрова: Нещо такова.  
Репортер: Няма равен достъп на всички?  
Силвия Петрова: Няма равен достъп, определено.  
Репортер: Сега комисията говори за по-затегнат контрол върху средствата, по-голямо 
наблюдение върху това как се разходват парите. Това обнадеждава ли ви, че прозрачността тук 
у нас ще бъде по-голяма?  
Силвия Петрова: Ами, аз като човек съм оптимист и винаги ме обнадеждава нещо. Но пък 
практиката ще покаже какво ще бъде.  
През следващите 7 години пари ще се отпускат приоритетно и за научни изследвания и иновации, 
образование и заетост, информационни и комуникационни технологии. Но контролът ще е много 
по-затегнат, посочва Теодора Иванова от Отворено общество.  
Теодора Иванова: През този период комисията иска да наложи малко по-строга политика, малко 
повече ангажираност на страните-членки в усвояването на фондовете, по-сериозна дисциплина, 
по-сериозно ще се наблюдава процесът от програмиране до предоставяне и усвояване на 
средствата. Самата комисия е създала различни комитети, които ще наблюдават най-вече по 
отношение на структурните фондове разпределянето на средствата и си запазва правото 
активно да коментира, да критикува и да участва в управлението във всяка една страна-членка.  
И още, новото до 2020 г. – свита оперативна програма за административен капацитет, нова 
оперативна програма за наука и образование и акцент към развитието на Северозападна 
България, който е най-слабо развитият регион не само у нас, но в ЕС.  
Теодора Иванова: Това означава, че във всички оперативни програми ще има насочени средства 
за проекти и дейности за този регион. Те ще си бъдат като отделен елемент със схеми в тази 
посока. Дейностите, разбира се, ще са насочени към икономическото съживяване на този район, 
отново конкурентоспособност на предприятия, развитие на предприемачества и промишленост 
към агробизнеса, към мерки за развитие на туризма и опазване на културно-историческо 
наследство и разбира се, мерки и дейности, насочени към социалната сфера.  
 



 

 

7 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 5

/1
3/

20
1

4 

Дата: 12.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 589  
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: В рубриката днес, драги слушатели, ще ви представим проекта на фирма Бъдещност АД 
с основен предмет на дейност проектиране и производство на хидравлични разпределители, 
компоненти за хидравлични системи. Проектът е по процедурата Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. А за 
какво точно става дума, ще ни обясни Радослав Гочев, изпълнителен директор на фирма 
Бъдещност АД, като ни представи този проект.  
Радослав Гочев: Бъдещност е, както казахте вие, част от българския спектър предприятия, които 
произвеждат и осигуряват на българския и международния пазар хидравлични компоненти. От 2-
3 години ние работим с програмата Конкурентоспособност, която е един паралелен елемент, 
който помага нашата инвестиционна политика и намерения. И по принцип ние имаме изградена 
визия как да развиваме предприятието в следващите 5 години. През последните три години 
реализирахме три проекта под егидата на тази програма, като проектите се финансират по две 
оси – едната ос е подкрепа на предприятия, които развиват иновативни продукти, а другата е 
технологична модернизация. Нашата мениджърска цел е да развиваме предприятието в два 
аспекта, тоест увеличаване на производителността, закупувайки нови машини и съоръжения. 
Вторият елемент е създаване на иновативни продукти, които да бъдат еквивалентни, непознати 
до този момент продукти, които могат да развият нас като визия и като възможност да 
реализираме нови пазари. Именно проектът, за който вие ме питате е точно такъв проект или 
процес, който в базата си е един процес на развой, осъществяване на нови технологични 
възможности, създаване на нов технологичен продукт, който да бъде представен на 
международните пазари в комплект със закупуване на необходимото технологично оборудване 
за реализацията му. Проектът приключи преди около 6 месеца. Той беше с продължителност 
около една година. Това е проект, който реализира на пазара нов тип задвижвания, нов тип 
хидравличен разпределител, който е с доста иновативен, електромагнитен принцип на 
задвижване. Този продукт сме сигурни, че ще намери доста добро приложение на пазарите, които 
предполагат потребяването на продукти от високия сегмент на изисквания като качество, като 
технологичност. Реализирането на този проект беше свързано със закупуване на доста 
интересни, високотехнологични мощности. Стойността на проекта беше около 3,1 млн. лв.  
Репортер: Постигнахте ли желаните резултати с изпълнението на тези проекти, които казахте – 
3 по оперативната програма?  
Радослав Гочев: Както ви казах, желаните резултати са в няколко аспекта. По принцип ние 
преследваме дългосрочните резултати и се опитваме да гледаме доста далеч в бъдещето си. 
Като целта е преди всичко увеличаване на конкурентоспособността, създаване на един продукт, 
доста технологичен. Вторият аспект на нашите резултати е да съумеем да изградим структура, 
където да привлечем млади високоспециализирани кадри, които да работят в областта ни на 
развоя. Защото считаме, че инвестицията в развой е една инвестиция в независимостта на 
компанията. Не говорим за работните места, които сме създали, които в последните може би две 
или три години сме създали нови като качество работни места.  
Репортер: Имате ли някакви препоръки към оперативната програма, срещнахте ли трудности 
при кандидатстването или реализацията на проектите?  
Радослав Гочев: При кандидатстването – ние използваме професионална консултантска помощ. 
По принцип една идея, независимо тя какво касае в областта на машиностроенето трябва да 
бъде облечена в съответния административен формат. Поради тази цел ние ползваме външна 
консултантска помощ. Мнението ми е, че един такъв проект е съпътстван със своите трудности, 
технологични трудности по отношение на реализацията. Но като административни процедури 
мога да декларирам, че сме нямали проблеми с екипа, с който сме работили. От гледна точка на 
притеснения по отношение на срокове, нереализиране на някоя процедура или позитивен 
резултат на финала.  
Репортер: Благодаря ви. Радослав Гочев, изпълнителен директор на фирма Бъдещност АД. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 13.05.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 13  
Брой думи: 1303  
 
 
Резюме: Тази година, освен на избори за европейски парламент, е и първата от новия програмен 
период (2014-2020 г.) за страните членки на ЕС. Миналата седмица на портала за обществени 
консултации на Министерския съвет бе публикуван проектът на оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" (ОПИК). Тя ще продължи започнатото от действалата през първия 
програмен период ОП "Конкурентоспособност". За периода 2007-2013 г. в рамките на програмата 
България разполагаше с бюджет от 2,273 млрд. лв. За ефектите от инвестирането на тези 
средства (към момента са разплатени 1,449 млрд. лв.) още е рано да се говори, т.к. проектите се 
изпълняват и част от тях ще приключат през 2015 г. Независимо от усвояването на почти 64% от 
изглеждащата внушително сума, конкурентните предимства на родната икономика и към днешна 
дата се формират на основата на ниските цени на труда, природните ресурси и енергията, а не 
на базата на фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, 
научни изследвания и технологично развитие.  
 
Заглавие: България пред втори опит за скок  
Подзаглавие: Ще преобърне ли статуквото новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Автор: Светла ВАСИЛЕВА  
Текст: Тази година, освен на избори за европейски парламент, е и първата от новия програмен 
период (2014-2020 г.) за страните членки на ЕС. Миналата седмица на портала за обществени 
консултации на Министерския съвет бе публикуван проектът на оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Тя ще продължи започнатото от действалата през 
първия програмен период ОП "Конкурентоспособност". За периода 2007-2013 г. в рамките на 
програмата България разполагаше с бюджет от 2,273 млрд. лв. За ефектите от инвестирането 
на тези средства (към момента са разплатени 1,449 млрд. лв.) още е рано да се говори, т.к. 
проектите се изпълняват и част от тях ще приключат през 2015 г. Независимо от усвояването на 
почти 64% от изглеждащата внушително сума, конкурентните предимства на родната икономика 
и към днешна дата се формират на основата на ниските цени на труда, природните ресурси и 
енергията, а не на базата на фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана 
работна сила, научни изследвания и технологично развитие.  
Най-голям принос в брутната добавена стойност на страната ни имат производството и 
разпределението на електро-, топлоенергия и газ (около 20%), производството на хранителни 
продукти (около 10%), на облекло (около 7%), на изделия от неметални минерални суровини 
(около 6%), на метални изделия (около 6%), добив на метални руди (около 4%). Нито една от 
тези икономически дейности не попада в класификацията на високотехнологичните, които са 
основният двигател на "икономиката, базирана на знанието". Експортът на страната ни е 
съставен от продукти, които са под средното световно ниво на технологично усъвършенстване. 
От наличните данни за външната търговия се вижда, че най-голям е делът в износа на 
суровините и материалите: 43,3% от общия износ за 2012 г. Следват потребителските стоки с 
23,3% и инвестиционните стоки с 16,7%. Високотехнологичните промишлени сектори реализират 
6,1% от общия износ (при средно 16% за ЕС). По отношение на бизнес сложност и иновации 
България е на 108-о място от 148 държави, последна по иновационно представяне в ЕС и 
предпоследна по дял на малки и средни предприятия (МСП), реализирали на пазара нови 
продукти или услуги (17% при 39% за ЕС).  
Бюджетът на "Иновации и конкурентоспособност" е с 21,5% по-голям от приключващата ОП 
"Конкурентоспособност" от първия програмен период и възлиза на 2,765 млрд. лв. Новата 
оперативна програма ще има две приоритетни оси: "Иновации, предприемачество и потенциал 
за растеж" и "Енергийна и ресурсна ефективност". Първата ос е насочена към засилване на 
научно-изследователската дейност в полза на предприятията, технологичното развитие и 
иновациите и повишаване на конкурентоспособността. Програмата ще се фокусира върху 
насърчаване на предприемаческата активност, експортната ориентация и засилването на 
производствения и управленския капацитет на предприятията паралелно със създаването на 
благоприятна среда за разработване, внедряване и трансфер на знания и технологии. Всички 



 

 

9 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 5

/1
3/

20
1

4 

тези мерки са с цел да се формира критичната маса, която да даде "летящ старт" на научните 
изследвания и иновациите и да подсили допълнително капацитета за тяхното разработване, 
внедряване и използване. Оста има три инвестиционни приоритета:  
1. Технологично развитие и иновации.  
Целта е повишаване на иновационната дейност на предприятията с минимум 4% до 2023 г. 
Подкрепата ще бъде насочена към развитие на сътрудничеството за иновации между 
предприятията, между бизнеса и научните среди за подобряване на условията за 
комерсиализация на научните изследвания; ще се подкрепя разработването и внедряването на 
нови продукти, процеси и бизнес модели. Мерките са насочени към предприятия, разработващи 
и внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия, целящи затваряне на 
производствения цикъл или диверсификация на продуктовото си портфолио. Подкрепата за 
развитие на инфраструктура за иновации и изследвания ще включва създаване, развитие и 
акредитация на тематично фокусирани лаборатории за сертифициране, изпитвания и доказване 
на концепции на опитни образци и полезни модели, включително Фаза 2 на проекта за 
технологичен парк "София Техпарк".  
2. Предприемачество.  
Търсеният ефект тук е насочен към повишаване на предприемаческата активност на 
населението с 2% до 2023 г. с оглед достигане на средните за ЕС стойности; създаване на нови 
предприятия, чрез които да се компенсират установени секторни дисбаланси в икономиката; 
реализиране на нови бизнес идеи; успешно и ускоряващо развитие на съществуващи 
предприемачески фирми, водещи до икономическа стабилизация и растеж. Целевата група, към 
която са ориентирани тези мерки, са новорегистрирани предприятия, желаещи да реализират 
бизнес идея на стойност над 25 000 евро; предприемачи, търсещи възможности за развитие и 
реализация на по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно 
развитие и устойчивост.  
3. Капацитет за растеж на МСП.  
Специфичната цел на този приоритет е засилване експортния потенциал на българските МСП с 
минимум 10% до 2023 г. Очакваният принос от изпълнението на мерките е свързан с подобряване 
на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските МСП чрез внедрени 
технологии за оптимизиране и подобряване на производствения процес, намаляване на 
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Подкрепата ще бъде 
насочена към разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на 
качеството, опазването на околната среда, енергийния мениджмънт и сигурността на 
информацията.  
Изборът на втората приоритетна ос "Енергийна и ресурсна ефективност" е продиктуван от факта, 
че българските предприятия са на първо място по енерго- и ресурсоемко производство на 
единица продукция и на едно от последните места по екологосъбразност. Високите нива на 
енергийни разходи и на природни суровини и материали в производството, както и ниската степен 
на екологосъобразност се дължат както на физически и морално остарели технологии, така и на 
ограничения достъп до нови практики и системи, които са енергийно ефективни и 
екологосъобразни. Подмяната на съществуващото ресурсо- и енергоемко морално остаряло 
оборудване е крайно наложителна, но тя изостава поради липсата на достатъчен финансов 
ресурс, както и поради относително бавната възвращаемост на вложенията в ново такова. 
Насърчаването на предприятията да пристъпят към инвестиции за повишаване на ресурсната и 
енергийна ефективност ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица 
продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и до 
повишаване на конкурентоспособността.  
Тази ос ще има два приоритета.  
1. Енергийни технологии и енергийна ефективност.  
Целта на мерките е намаляване на енергийната интензивност на икономиката с минимум 5% до 
2023 г. В резултат от изпълнението на предвидените дейности се очаква увеличен дял на 
предприятията с нисковъглеродни производства, увеличен брой на производствените и 
търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс, на 
предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, което да 
доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени 
единици, така и като цяло за икономиката.  
В рамките на приоритета ще бъде възможна и подкрепа за проекти в сферата на "синия" растеж, 
предвид търсенето и разработването на потенциала за "синя" енергия (енергия от вълни, 
течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на сол във водите и др.).  
2. Ресурсна ефективност.  
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Специфичната цел е повишаване на ресурсната ефективност на МСП с минимум 0,25% до 2023 
г. Този инвестиционен приоритет е насочен към увеличаване на ресурсната ефективност чрез 
подкрепа на дейности, свързани с оползотворяването на отпадъците и намаляване на тяхното 
образуване. Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво 
използване на суровините: внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на 
производствените процеси и на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина 
в ново производство и други алтернативни приложения, включително производството на 
биогорива от ново поколение; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна 
на морално остаряло и ресурсоемко оборудване. Основните целеви групи са МСП от 
преработващата промишленост.  
Фирмите, декларирали намерения да кандидатстват по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" през стартиращия програмен период 2014-2020 г., са 52%, а на 
работещите в сферата на ИКТ и други организации - 80% от информираните за действалата до 
2013 г. ОП "Конкурентоспособност". Според плана на правителството финализирането на 
проекта на новата оперативна програма и изпращането му в ЕК за стартиране на официални 
преговори е насрочено за юни 2014 г. България се готви за втори опит за скок по отношение на 
иновативността и конкурентоспособността на икономиката. Ще успее ли, предстои да видим.  
Разпределение на средствата между приоритетите на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
в проценти  
1. Иновации и предприемачество.  
1.1. Технологично развитие и иновации 20,88%.  
1.2. Предприемачество 12,75%.  
1.3. Капацитет за растеж 38,26%.  
2. Енергийна и ресурсна ефективност.  
2.1. Енергийна ефективност 22,57%.  
2.2. Ресурсна ефективност 2,59%.  
3. Техническа помощ 2,95%.  
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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: 12.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Родни-компании-на-престижно-изложение-в-
Шанхай_l.a_i.543567_at.1.html  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба 
за храни и напитки SIAL China 2014, която ще се проведе в Шанхай в периода 13 – 15 май. 
Участието им се  
организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
 
Заглавие: Родни компании на престижно изложение в Шанхай  
Подзаглавие: Участието им се финансира по ОП "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014, която ще се проведе в Шанхай в периода 13 – 15 май. Участието 
им се  
организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
Изложението се организира ежегодно от 2000 година. През миналата година в него са участвали 
2157 изложители от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 специалисти, вносители, 
търговци и  
производители. Представени са 25 продуктови категории в 16 продуктови зони: вино, месо, гурме, 
чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани 
и замразени  
храни, млечни продукти, биологично сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, 
сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В Шанхай 
през следващите дни участие ще вземат общо 17 родни компании от различни градове.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални  
чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания на китайския 
пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни чуждестранни пазари. 
Сред  
положителните резултати на търговската мисия се отчита решението и готовността на част от 
участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014, съобщават още от 
агенцията.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от 
Европейския фонд за регионално  
развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/8-7-млрд-лева-по-европроекти-трябва-да-усвоим-до-2015-г-
_l.a_i.543520_at.1.html  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат парите загубени. Това показват последните публикувани данни за  
изпълнението на всички европрограми, цитирани от „Труд“.  
 
Заглавие: 8,7 млрд. лева по европроекти трябва да усвоим до 2015 г.  
Подзаглавие: Иначе ще ги изгубим  
Автор:  
Текст: България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат парите загубени. Това показват последните публикувани данни за  
изпълнението на всички европрограми, цитирани от „Труд“.  
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да 
усвои всички пари по европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от средния месечен 
резултат през  
най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха плащани средно 
по 336,6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
“Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил  
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки.  
През февруари т.г. спря да плаща и нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и 
доскорошният отличник сред оперативните програми - “Транспорт”. По нея реално платени към 
края  
на март са 58,56%, но все още се чака да приключат големи инфраструктурни проекти като 
модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и магистралите “Марица” и “Струма”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Туристическата-стратетия-у-нас-се-фокусира-върху-
културните-маршрути_l.a_i.543666_at.1.html  
Брой думи: 408  
 
Резюме: Туризмът се превърна в основен сектор за българската икономика и вече формира 
близо 14% от БВП у нас. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев и припомни, 
че МИЕ подготви нова стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм до 2030 г., в която 
специално внимание е отделено на културно-историческия туризъм.  
 
Заглавие: Туристическата стратегия у нас се фокусира върху културните маршрути 2  
Подзаглавие: Стойнев се включи в националния електронен вот за „Чудесата на България 2014 
г.“  
Автор:  
Текст: Туризмът се превърна в основен сектор за българската икономика и вече формира близо 
14% от БВП у нас. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев и припомни, че 
МИЕ подготви нова стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм до 2030 г., в която 
специално внимание е отделено на културно-историческия туризъм.  
Засега секторът има сезонен характер, но ние искаме да преодолеем това, като разширим 
допълнителните и специализираните форми и услуги в него, стана ясно от думите му.  
Не само чуждестранни, но и български туристи трябва да опознаят чудесата на България. 
Последните няколко седмици около празниците показаха колко много българи отидоха на 
почивка зад граница и там харчиха ресурсите си. Нека направим така, че тези средства да се 
изразходват в България, акцентира още Стойнев.  
Той подчерта, че инициативата за чудесата ще помогне в тази посока, като промотира 
българските забележителности. Всъщност ние не познаваме достатъчно с какви красоти и 
културно-исторически ценности разполага България. Хасковска област например е изключително 
богата на такова наследство и то е с огромен потенциал.  
Стратегията е много добра основа и с помощта на специалистите ще обсъдим как чрез нея да 
развием и промотираме това наследство. Трябва да направим необходимото българските 
граждани да използват възможностите за почивка у нас през летния сезон, с което да подкрепим 
родния туризъм.  
Като депутат от региона съм готов да стана гид на първата група, която иска да разгледа бъдещия 
маршрут с чудесата на Хасково, допълни министър Стойнев.  
Зам.-министър Ботев призова местните власти към по-голяма активност, за да бъдат използвани 
оптимално средствата за реклама и развитие на туризма. От националния бюджет тези суми са 
увеличени няколко пъти за тази година и заедно със средствата по новите оперативни програми 
на ЕС „Региони в развитие“ и „Конкурентоспособност и иновации“ може да се кандидатства за 
един огромен ресурс.  
Трябва да се търси синергия, като се консолидират усилията на всички институции, за да се 
постигне максимално добър резултат, поясни Ботев. Според него е изключително важно 
голямото богатство на  
културно-исторически паметници и други артефакти да бъде превърнато в туристически 
атракции.  
Тогава може да се окаже, че археологията на България е една от най-крупните финансово 
генериращи индустрии на страната. Бенефициенти по програмите могат да са общини, 
неправителственият сектор,  
религиозни общности и публично-частни партньорства, които обаче трябва да подготвят пълна 
документация, обобщи Ботев.  
Изборът за начало на тазгодишната кампания не е случаен. Хасковският регион притежава над 
500 културно-исторически паметника и 47 паметника на културата с национално значение, които 
могат да бъдат свързани в общ туристически маршрут с надслов „Чудесата на Хасково”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/12/1917580/dragomir-stoynev-initsiativata-
chudesata-na-balgariya-2014-e-prekrasna-i-shte-poluchi-palna-podkrepa-ot-pravitelstvoto.html  
Брой думи: 576  
 
 
Резюме: Хасково. Инициативата за популяризиране на културно-историческото наследство на 
страната ни „Чудесата на България 2014“ е прекрасна и ще получи пълна подкрепа от 
правителството. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев по време на 
обществената дискусия „Хасково - нови възможности за регионален туризъм“, организирана в 
града като начало на четвъртата национална кампания, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Инициативата „Чудесата на България 2014“ е прекрасна и 
ще получи пълна подкрепа от правителството  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хасково. Инициативата за популяризиране на културно-историческото наследство на 
страната ни „Чудесата на България 2014“ е прекрасна и ще получи пълна подкрепа от 
правителството. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев по време на 
обществената дискусия „Хасково - нови възможности за регионален туризъм“, организирана в 
града като начало на четвъртата национална кампания, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. Във форума участваха и министърът на културата Петър Стоянович, зам.-
министърът на икономиката и енергетиката с ресор туризъм Бранимир Ботев, над 40 
представители на местната власт, историци, хотелиери, туроператори, работодателски и 
браншови туристически организации и др. От компютър в залата министрите Стойнев и 
Стоянович и зам.-министър Ботев дадоха своя глас в националния електронен вот, който ще 
определи най-големите археологически открития и културно-исторически атракции за 2014 г.  
Туризмът се превърна в основен сектор за българската икономика и вече формира близо 14 на 
сто от БВП у нас, подчерта Стойнев и припомни, че министерството подготви нова стратегия за 
устойчиво развитие на българския туризъм до 2030 г., в която специално внимание е отделено 
на културно-историческия туризъм. Засега секторът има сезонен характер, но ние искаме да 
преодолеем това, като разширим допълнителните и специализираните форми и услуги в него, 
каза още Стойнев. Не само чуждестранни, но и български туристи трябва да опознаят чудесата 
на България. Последните няколко седмици около празниците показаха колко много българи 
отидоха на почивка зад граница и там харчиха ресурсите си. Нека направим така, че тези 
средства да се изразходват в България, подчерта той.  
Стойнев посочи, че инициативата за чудесата ще помогне в тази посока, като промотира 
българските забележителности. Всъщност ние не познаваме достатъчно с какви красоти и 
културно-исторически ценности разполага България. Хасковска област например е изключително 
богата на такова наследство и то е с огромен потенциал. Стратегията е много добра основа и с 
помощта на специалистите ще обсъдим как чрез нея да развием и промотираме това наследство. 
Трябва да направим необходимото българските граждани да използват възможностите за 
почивка у нас през летния сезон, с което да подкрепим родния туризъм. Като депутат от региона 
съм готов да стана гид на първата група, която иска да разгледа бъдещия маршрут с чудесата 
на Хасково, допълни министър Стойнев.  
Зам.-министър Ботев призова местните власти към по-голяма активност, за да бъдат използвани 
оптимално средствата за реклама и развитие на туризма. От националния бюджет тези суми са 
увеличени няколко пъти за тази година и заедно със средствата по новите оперативни програми 
на ЕС „Региони в развитие“ и „Конкурентоспособност и иновации“ може да се кандидатства за 
един огромен ресурс. Трябва да се търси синергия, като се консолидират усилията на всички 
институции, за да се постигне максимално добър резултат, обясни Ботев. Според него, е 
изключително важно голямото богатство на културно-исторически паметници и други артефакти 
да бъде превърнато в туристически атракции. Тогава може да се окаже, че археологията на 
България е една от най-крупните финансово генериращи индустрии на страната. Бенефициенти 
по програмите могат да са общини, неправителственият сектор, религиозни общности и 
публично-частни партньорства, които обаче трябва да подготвят пълна документация, обобщи 
Ботев.  
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Изборът за начало на тазгодишната кампания не е случаен. Хасковският регион притежава над 
500 културно-исторически паметника и 47 паметника на културата с национално значение, които 
могат да бъдат свързани в общ туристически маршрут с надслов „Чудесата на Хасково”. На 
форума бяха представени част от тях: най-високата статуя на Богородица с младенеца, 
Узунджовската църква, Минералните бани, Александровската гробница, Музеят на тракийското 
изкуство, светилището Глухите камъни, крепостта Букелон, Светилището на нимфите край с. 
Каснаково, крепостите Лютица и Мезек, вила „Армира” и др., както и проекта „Еликсирът на 
боговете” за развитие на винения туризъм.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Sprint-za-87-mlrd:-Usvoyavame-po-458-mln-na-mesets-ili-gi-gubim/nid-
122855.html  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Около 8.7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми, цитирани от вестник "Труд".  
 
Заглавие: Спринт за 8.7 млрд: Усвояваме по 458 млн. на месец или ги губим  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 8.7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 г., 
за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми, цитирани от вестник "Труд".  
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да 
усвои всички пари по европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от средния месечен 
резултат през най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха 
плащани средно по 336.6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13.3 млрд. лв. европейски средства от общо 22.1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60.53% изпълнение. Отличник е програмата 
“Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е “Конкурентоспособност” 
с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3.5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки.  
През февруари т.г. спря да плаща и нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и 
доскорошният отличник сред оперативните програми - “Транспорт”. По нея реално платени към 
края на март са 58.56%, но все още се чака да приключат големи инфраструктурни проекти като 
модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и магистралите “Марица” и “Струма”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_69813/Sprint_za_8_7_miliarda_Usvoiavame_po_458_mln_lv_na_mese
ts_ili_gi_gubim/  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми.  
 
Заглавие: Спринт за 8,7 милиарда: Усвояваме по 458 млн. лв. на месец или ги губим  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 г., 
за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми.  
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да 
усвои всички пари по европрограмите, пише Труд. Това е със 122 млн. лв. повече от средния 
месечен резултат през най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава 
бяха плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
“Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки. През февруари т.г. спря да плаща и 
нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и доскорошният отличник сред оперативните 
програми - “Транспорт”. По нея реално платени към края на март са 58,56%, но все още се чака 
да приключат големи инфраструктурни проекти като модернизацията на жп линията Пловдив - 
Бургас и магистралите “Марица” и “Струма”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
kompanii/bg_proizvoditeli_predstavyat_hrani_i_napitki_v_shanhay-237312.html  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Български производители ще вземат участие в Международната изложба за храни и 
напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г. Организатор на събитието е 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), 
предаде пресслужбата на агенцията.  
 
Заглавие: БГ производители представят храни и напитки в Шанхай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Български производители ще вземат участие в Международната изложба за храни и 
напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г. Организатор на събитието е 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), 
предаде пресслужбата на агенцията.  
SIAL China се организира ежегодно от 2000 година. В миналогодишното издание са участвали 2 
157 изложители (+13% в сравнение с 2012 г.) от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 
специалисти, вносители, търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 
16 продуктови зони: вино, месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със 
сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично 
сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Shanghai New International Expo Center на обща площ от близо 200 кв.м. своята продукция 
представят 17 български фирми.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 – 2013.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
kompanii/bg_proizvoditeli_predstavyat_hrani_i_napitki_v_shanhay-237312.html  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Български производители ще вземат участие в Международната изложба за храни и 
напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г. Организатор на събитието е 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), 
предаде пресслужбата на агенцията.  
 
Заглавие: БГ производители представят храни и напитки в Шанхай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Български производители ще вземат участие в Международната изложба за храни и 
напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г. Организатор на събитието е 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), 
предаде пресслужбата на агенцията.  
SIAL China се организира ежегодно от 2000 година. В миналогодишното издание са участвали 2 
157 изложители (+13% в сравнение с 2012 г.) от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 
специалисти, вносители, търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 
16 продуктови зони: вино, месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със 
сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично 
сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Shanghai New International Expo Center на обща площ от близо 200 кв.м. своята продукция 
представят 17 български фирми.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 – 2013.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.varnautre.bg  
Връзка: http://www.varnautre.bg/2014/05/12/227484-
sprint_za_87_miliarda_usvoyavame_po_458_mln_lv_na_mesets_ili_gi_gubim  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми. Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., 
ако България иска да усвои всички пари по европрограмите.  
 
Заглавие: Спринт за 8,7 милиарда: Усвояваме по 458 млн. лв. на месец или ги губим  
Подзаглавие: На опашката от оперативните програми е “Околна среда”  
Автор:  
Текст: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 г., 
за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението на 
всички европрограми. Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., 
ако България иска да усвои всички пари по европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от 
средния месечен резултат през най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-
а. Тогава бяха плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
“Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки. През февруари т.г. спря да плаща и 
нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и доскорошният отличник сред оперативните 
програми - “Транспорт”. По нея реално платени към края на март са 58,56%, но все още се чака 
да приключат големи инфраструктурни проекти като модернизацията на жп линията Пловдив - 
Бургас и магистралите “Марица” и “Струма”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Надпревара-с-времето-за-8-7-млрд-
лева_l.a_c.382_i.395536.html  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Близо 8,7 млрд. лв. е сумата по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на 
октомври 2015 г., за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за 
изпълнението на всички европрограми.  
 
Заглавие: Надпревара с времето за 8,7 млрд. лева  
Подзаглавие: Това е сумата, която България трябва да усвои до 2015 г., или ще загуби  
Автор:  
Текст: Близо 8,7 млрд. лв. е сумата по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 
2015 г., за да не бъдат загубени. Това показват последните публикувани данни за изпълнението 
на всички европрограми.  
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да 
усвои всички пари по европрограмите, изчисляват от "Труд".  
Сумата е със 122 млн. лв. повече от средния месечен резултат през най-силната засега година 
в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата "Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
"Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е "Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
"Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки.  
През февруари т.г. спря да плаща и нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и 
доскорошният отличник сред оперативните програми - "Транспорт”. По нея реално платени към 
края на март са 58,56%, но все още се чака да приключат големи инфраструктурни проекти като 
модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и магистралите "Марица” и "Струма”.  
Георги Георгиев  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/70295  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Близо 8,7 млрд. лв. е сумата по европроекти, която България трябва да усвои до края 
на октомври 2015 г., за да не ги загубени. Това показват последните публикувани данни за 
изпълнението на всички европрограми. Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат 
средно по 458 млн. лв., ако България иска да усвои всички пари по европрограмите, пише "Труд".  
 
Заглавие: Пънем се за 8,7 млрд. от Брюксел  
Подзаглавие: Губим ги до края на октомври догодина, ако не ги усвоим  
Автор:  
Текст: Близо 8,7 млрд. лв. е сумата по европроекти, която България трябва да усвои до края на 
октомври 2015 г., за да не ги загубени. Това показват последните публикувани данни за 
изпълнението на всички европрограми. Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат 
средно по 458 млн. лв., ако България иска да усвои всички пари по европрограмите, пише "Труд". 
Сумата е със 122 млн. лв. повече от средния месечен резултат през най-силната засега година 
в усвояването на европарите - 2013-а.  
Тогава бяха плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец. Към края на март реално платени са 
13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., предвидени за периода 2007-2013 г., 
което прави 60,53% изпълнение. Отличник е програмата "Развитие на човешките ресурси” с 68% 
изпълнение. На второ място е "Конкурентоспособност” с над 62% плащания. На опашката от 
оперативните програми е "Околна среда”.  
Реално платени са 53% от бюджета от 3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-
малко от онези, които е платил националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. 
Брюксел спря да превежда пари по "Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки. 
През февруари т.г. спря да плаща и нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и 
доскорошният отличник сред оперативните програми - "Транспорт”. По нея реално платени към 
края на март са 58,56%, но все още се чака да приключат големи инфраструктурни проекти като 
модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и магистралите "Марица” и "Струма”.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=139681  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат загубени.  
Това показват последните публикувани данни за изпълнението на всички европрограми.  
 
Заглавие: СПРИНТ ЗА 8,7 МИЛИАРДА: УСВОЯВАМЕ ПО 458 МИЛИОНА ЛЕВА НА МЕСЕЦ ИЛИ 
ГИ ГУБИМ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 8,7 млрд. лв. по европроекти трябва да бъдат усвоени до края на октомври 2015 г., 
за да не бъдат загубени.  
Това показват последните публикувани данни за изпълнението на всички европрограми. Така за 
всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да усвои 
всички пари по европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от средния месечен резултат 
през най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха плащани 
средно по 336,6 млн. лв. на месец.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
“Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки. През февруари т.г. спря да плаща и 
нашият бюджет.  
Сред изоставащите по усвояване е и доскорошният отличник сред оперативните програми - 
“Транспорт”. По нея реално платени към края на март са 58,56%, но все още се чака да приключат 
големи инфраструктурни проекти като модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и 
магистралите “Марица” и “Струма”.  
Trud.bg  
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Дата: 12.05.2014  
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български производители на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие: Български производители представят храни и напитки на международна изложба 
в Шанхай  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира национално участие на български производители на Международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 – 15 май 2014 г.  
SIAL China се организира ежегодно от 2000 година. В миналогодишното издание са участвали 2 
157 изложители (+13% в сравнение с 2012 г.) от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 
специалисти, вносители, търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 
16 продуктови зони: вино, месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със 
сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично 
сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Shanghai New International Expo Center на обща площ от близо 200 кв.м. своята продукция 
представят 17 български фирми, като от област Пловдив са:  
Алпи комерс ООД – Асеновград (карамелажни, меки, зърнени бонбони), Винпром Ямбол ЕАД - с. 
Стряма, общ. Раковски (вино), Джем и Джем ООД – Пловдив (биопродукти, сладка, конфитюри, 
еликсири, топинги), Нордикс ООД – с. Труд, обл. Пловдив (алкохолни напитки), Филикон – 97 АД 
– Пловдив (плодови и зеленчукови консерви, плодови сокове и нектари, доматени продукти, 
лютеница, мляко в тетра пак опаковки), Цима 99 ООД – с. Стряма, общ. Раковски (сладка, 
конфитюри).  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
д-р Лана Мумджиева  
старши експерт Връзки с обществеността  
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  
Тел. + 359 2/940 7997  
E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg  
 



 

 

27 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 5

/1
3/

20
1

4 

Дата: 12.05.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article48991.html  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Mеждународната изложба за храни и напитки SIAL China 2014, ще се проведе в Шанхай 
в периода 13 – 15 май 2014 г. В нея ще вземат участие български компании, които ще представят 
страната ни. Участието им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (ИАНМСП).  
 
Заглавие: SIAL China 2014  
Подзаглавие: Шанхай, Китай  
Автор:  
Текст: Mеждународната изложба за храни и напитки SIAL China 2014, ще се проведе в Шанхай в 
периода 13 – 15 май 2014 г. В нея ще вземат участие български компании, които ще представят 
страната ни. Участието им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (ИАНМСП).  
Изложението се организира ежегодно от 2000 година. През миналата година в него са участвали 
2157 изложители от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 специалисти, вносители, 
търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 16 продуктови зони: вино, 
месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със сертификат ХАЛАЛ, сосове, 
консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично сертифицирани продукти, морски 
продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В Шанхай 
през следващите дни участие ще вземат общо 17 родни компании от различни градове.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
Източник: AGRO.BG  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article48988.html  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба 
за храни и напитки SIAL China 2014, която ще се проведе в Шанхай в периода 13 – 15 май. 
Участието им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
 
Заглавие: Български компании ще представят страната ни на международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014  
Подзаглавие: Изложението ще се проведе в Шанхай в периода 13 – 15 май  
Автор:  
Текст: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014, която ще се проведе в Шанхай в периода 13 – 15 май. Участието 
им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
Изложението се организира ежегодно от 2000 година. През 2013-та в него са участвали 2157 
изложители от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 специалисти, вносители, 
търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 16 продуктови зони: вино, 
месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със сертификат ХАЛАЛ, сосове, 
консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично сертифицирани продукти, морски 
продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В Шанхай 
през следващите дни участие ще вземат общо 17 родни компании от различни градове.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014, 
съобщават още от агенцията.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г.  
Източник: AGRO.BG  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/sofiya-eood-hrani-1409795.html  
Брой думи: 464  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български производители на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 - 15 май 2014 г.  
 
Заглавие: Български производители представят храни и напитки на международна 
изложба в Шанхай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български производители на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 - 15 май 2014 г.  
SIAL China се организира ежегодно от 2000 година. В миналогодишното издание са участвали 2 
157 изложители (+13% в сравнение с 2012 г.) от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 
специалисти, вносители, търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 
16 продуктови зони: вино, месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със 
сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично 
сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Shanghai New International Expo Center на обща площ от близо 200 кв.м. своята продукция 
представят 17 български фирми:  
Алпи комерс ООД - Асеновград (карамелажни, меки, зърнени бонбони), Бургозоне ЕООД - София 
(вино), Винпром Ямбол ЕАД - с. Стряма, общ. Раковски (вино), Джем и Джем ООД - Пловдив 
(биопродукти, сладка, конфитюри, еликсири, топинги), Диавена ООД - Шумен (консерви от риби, 
готови ястия, пастети, месни ястия, лозови и зелеви сърми), Компас ООД - София (пастети, 
стерилизирани меса, готови храни), Корона М ЕООД - Хрищени, общ.Стара Загора (карамелени 
блокчета, нуга, шоколадови дражета, мюсли барове, снакс), Лодис Инвест ЕООД - София 
(българско бяло саламурено сирене, кашкавал от краве мляко), Мелбон АД - София (шоколадови 
бонбони, натурален и млечен шоколад), Натюрбейс АД - с. Хрищени, обл. Стара Загора (розово 
и лавандулово масло, розова и лавандулова вода и сушен цвят, розово абсолю и кокрет, други 
масла и води, хранителни добавки), Нордикс ООД - с. Труд, обл. Пловдив (алкохолни напитки), 
Олинеза ООД - Костинброд (майонези, сосове, конфитюри, мед, олио), Си комерсиал 7 ЕООД - 
Самоков (сухи пасти, швейцарски рула), Сладък път ООД - София (бисквити, изделия от 
пандишпан), Смарт капитал ЕООД - София (био сурови десерти, арония, чиа семена), Филикон - 
97 АД - Пловдив (плодови и зеленчукови консерви, плодови сокове и нектари, доматени продукти, 
лютеница, мляко в тетра пак опаковки), Цима 99 ООД - с. Стряма, общ. Раковски (сладка, 
конфитюри).  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
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Дата: 12.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/sofiya-eood-hrani-1409795.html  
Брой думи: 464  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български производители на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 - 15 май 2014 г.  
 
Заглавие: Български производители представят храни и напитки на международна 
изложба в Шанхай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български производители на Международната 
изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай в периода 13 - 15 май 2014 г.  
SIAL China се организира ежегодно от 2000 година. В миналогодишното издание са участвали 2 
157 изложители (+13% в сравнение с 2012 г.) от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 
специалисти, вносители, търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 
16 продуктови зони: вино, месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със 
сертификат ХАЛАЛ, сосове, консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично 
сертифицирани продукти, морски продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Shanghai New International Expo Center на обща площ от близо 200 кв.м. своята продукция 
представят 17 български фирми:  
Алпи комерс ООД - Асеновград (карамелажни, меки, зърнени бонбони), Бургозоне ЕООД - София 
(вино), Винпром Ямбол ЕАД - с. Стряма, общ. Раковски (вино), Джем и Джем ООД - Пловдив 
(биопродукти, сладка, конфитюри, еликсири, топинги), Диавена ООД - Шумен (консерви от риби, 
готови ястия, пастети, месни ястия, лозови и зелеви сърми), Компас ООД - София (пастети, 
стерилизирани меса, готови храни), Корона М ЕООД - Хрищени, общ.Стара Загора (карамелени 
блокчета, нуга, шоколадови дражета, мюсли барове, снакс), Лодис Инвест ЕООД - София 
(българско бяло саламурено сирене, кашкавал от краве мляко), Мелбон АД - София (шоколадови 
бонбони, натурален и млечен шоколад), Натюрбейс АД - с. Хрищени, обл. Стара Загора (розово 
и лавандулово масло, розова и лавандулова вода и сушен цвят, розово абсолю и кокрет, други 
масла и води, хранителни добавки), Нордикс ООД - с. Труд, обл. Пловдив (алкохолни напитки), 
Олинеза ООД - Костинброд (майонези, сосове, конфитюри, мед, олио), Си комерсиал 7 ЕООД - 
Самоков (сухи пасти, швейцарски рула), Сладък път ООД - София (бисквити, изделия от 
пандишпан), Смарт капитал ЕООД - София (био сурови десерти, арония, чиа семена), Филикон - 
97 АД - Пловдив (плодови и зеленчукови консерви, плодови сокове и нектари, доматени продукти, 
лютеница, мляко в тетра пак опаковки), Цима 99 ООД - с. Стряма, общ. Раковски (сладка, 
конфитюри).  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013. 

 


