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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Нещо повече  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 862  
 
 
Резюме: Тема: Среща на Драгомир Стойнев с бизнеса  
Гост: Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката  
 
ВМЗ-Сопот не само работи на три смени, но се наемат допълнително и 300 човека. Това 
съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с 
бизнеса. Той напомни пред деловите среди за стълбовете на реиндустриализацията – достъп 
до финансов ресурс, човешки капитал и въвеждането на дуалната система, която ще подобри 
връзката между бизнеса и образованието, за които има подкрепа и по новата оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”. Икономическият министър съобщи, че се очаква 
програмата да бъде изцяло одобрена от МС на 21 май и изпратена в Брюксел.  
 
Текст: Тема: Среща на Драгомир Стойнев с бизнеса  
Гост: Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката  
 
ВМЗ-Сопот не само работи на три смени, но се наемат допълнително и 300 човека. Това 
съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с 
бизнеса. Той напомни пред деловите среди за стълбовете на реиндустриализацията – достъп 
до финансов ресурс, човешки капитал и въвеждането на дуалната система, която ще подобри 
връзката между бизнеса и образованието, за които има подкрепа и по новата оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”. Икономическият министър съобщи, че се 
очаква програмата да бъде изцяло одобрена от МС на 21 май и изпратена в Брюксел.  
Реиндустриализацията няма само да възстановява стари мощности, а ще изгражда и нови, 
технологично модерни предприятия, съобщи министър Стойнев. От септември започва пилотен 
проект на клъстер "Средногорие”, който предвижда да започне подготовката на кадри за 
минната индустрия.  
Драгомир Стойнев: Дадохме старт на т.нар. дуална система, разбира се с пилотни проекти, 
която ще позволи на младите хора и на бизнеса директно да ползва кадри и да ги обучава 
срещу заплащане. И разбира се, младите хора да получават нужното образование. Тази година 
започваме с пилотен проект, тъй като желанието ни е бизнесът да каже, именно те да 
предложат в кои сектори имат нужда от квалифицирана работна ръка. И първият проект от 
септември месец ще бъде за минната индустрия. Едно училище по земеделие, което се намира 
между трите големи минни компании, разбирате, че няма голяма ефективност. Следователно 
направихме нужните стъпки и от 1 септември това училище трябва изцяло да подготвя кадри за 
минната индустрия. Има такъв интерес, все още плах бих казал, от страна на туристическия 
бранш.  
Репортер: Правителството ще подпомогне българския бизнес чрез насочването му към нови 
пазари и това намерение вече има своето изражение в сключени договори и увеличаване на 
износа за страни от Азия и Северна Африка, с някои от които сме имали предишни търговски 
контакти.  
Драгомир Стойнев: Пренасочваме нашите търговски представители именно към пазари, които 
за съжаление през годините ние сме загубили, а също и към пазари, където има по-голям 
икономически растеж, тъй като там са парите. Ориентирани сме главно към Азия и Северна 
Африка. Давам ви за пример, преди около 2 месеца бях в Алжир, с мен бе и бизнес делегация. 
Слизайки от самолета, алжирският министър ме посрещна със следните думи: „Хайде де, къде 
бяхте толкова време, откога ви чакам? 20 години вас ви нямаше.” Подписа се и един огромен 
договор, разбира това оставям на самата фирма да прецени дали да го оповести. Втора фирма 
евентуално ще открие свои производствени мощности в Алжир. Това ясно показва, че с тези 
държави е необходима намеса на правителството. Армения, Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан, Грузия, в Китай вече ще имаме и трети търговски представител, Индия е 
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изключително интересен пазар, във Виетнам изпращаме вече втори, тъй като наистина 
интересът е огромен.  
Репортер: Българската енергетика трябва да остане държавна – тя е част от националната ни 
сигурност, но се нуждае от много инвестиции, смята министър Драгомир Стойнев. Той 
подчерта, че за нас проектът „Южен поток” е приоритетен и ще се реализира докато сегашното 
правителство е на власт.  
Драгомир Стойнев: Българската енергетика не е за продан. И ние имаме доста конкретни 
проекти, сутринта се срещнат и с представители на ЕИБ, именно за начина на инвестиране и 
евентуално тяхно желание за участие в изграждане на интерконекторната ни връзка с Гърция. 
Ние не можем да продължим да живеем с мисълта, не дай си боже, да има нестабилност в тези 
държави, през които минава в момента руската газ за България. Именно поради тази причина 
за нас проектът „Южен поток” е приоритетен и ще се реализира докато е сегашното 
правителство на власт. Тук държа да бъда категоричен – каквито и спекулации да има, за нас 
това е един изключително важен приоритет. Първо - от енергийна гледна точка, за мен като 
министър на енергетиката е важно да има сигурност на доставки за българската икономика. 
Второ – от икономическа гледна точка това ще даде стимул на цялата икономика. Но този 
проект още от лятото трябва да се започне строителството - както на морската, така и на 
сухоземната част.  
Репортер: България е първата държава, която заяви пред ЕК, че няма да подкрепи новите 
екологични цели за 2030 г. за намаляване на въглеродните емисии с 40% и ръст на ВЕИ-тата, 
защото искаме първо да се дадат прогнозите за икономическото развитие, каза министър 
Стойнев.  
Драгомир Стойнев: Ние сме категорично против, що се отнася до емисиите, докато няма 
глобален договор, т.е. докато най-големите замърсители като Китай, Америка и Индия не се 
присъединят към този договор, ние не считаме, че това работи за конкурентоспособността на 
европейската икономика, за европейската минна индустрия, тъй като всяко едно индустриално 
производство може да се премести в съседна нам държава, която не е членка на ЕС, да си 
замърсява колкото си иска и в крайна сметка ефектът върху екологията може би ще бъде два 
пъти по-негативен, а в същото време ние ще имаме изместено индустриално производство, 
защото в крайна сметка ние още нямаме прогнозите за икономическия растеж на Европа през 
следващите години, а вече измисляме мерки, които да възпрепятстват този икономически 
растеж. Не съм против екологията, напротив, нека да имаме екологични цели, но също така да 
мислим и за работните места и да бъдем конкурентни на останалите индустрии в света.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 3  
Брой думи: 486  
 
 
Резюме: Насред индустриалната зона в Божурище, която още е в проектна фаза, ще се роди 
Долина на таланта. В Бургас ще тръгне производство на яхти, а в зоната в Телиш - на 
биохрани. Ръководството на държавната Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) и 
министърът на икономиката Драгомир Стойнев вчера дадоха специална пресконференция, за 
да представят тези инвестиционни намерения, които са с доста неясен времеви хоризонт.  
 
Заглавие: Фабрика за яхти и Долина на талантите ще вдигат инвестициите  
Подзаглавие: Министър Стойнев се похвали с проекти на държавната фирма "Индустриални 
зони" на фона на пореден спад на чуждите капитали  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Насред индустриалната зона в Божурище, която още е в проектна фаза, ще се роди 
Долина на таланта. В Бургас ще тръгне производство на яхти, а в зоната в Телиш - на 
биохрани. Ръководството на държавната Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) и 
министърът на икономиката Драгомир Стойнев вчера дадоха специална пресконференция, за 
да представят тези инвестиционни намерения, които са с доста неясен времеви хоризонт.  
В същото време се появиха поредни лоши данни за притока на чуждестранни капитали в 
България. БНБ съобщи, че през януари - март инвестициите у нас са едва 88.9 млн. лева при 
372.9 млн.евро за същия период на м.г. Данните само за март са още по-тревожни - в рамките 
на месеца напусналите страната инвестиции са повече от привлечените с 1 млн. евро.  
Министър Стойнев обаче не се притеснява от статистиките. Той посочи, че през 2013 г. 
инвестициите са били повече в сравнение с 2012-а. Разликата обаче е символична, а сумите и 
за двете години са доста скромни - 1.093 млрд. евро за миналата година и 1.07 млрд. евро за 
по-миналата.  
В промишлените зони, за които отговаря държавната фирма НКИЗ, щели да бъдат вложени 153 
млн. лв. и ще бъдат открити 1650 нови работни места, съобщи директорът й Атанас Ненов. Под 
"шапката" на компанията са новосъздаваните зони в Божурище, Бургас, Карлово, Плевен, 
Варна-Запад, както и старите свободни и безмитни зони в Русе, Видин и Свиленград.  
В Долината на талантите в Божурище щели да се настанят фирми и научни обединения, които 
ще разработват иновативни идеи и ще ги превръщат в реални производства. Първите 
обитатели ще са част от фирмите, които ще работят със "София тех парк" и ще имат нужда от 
място, където да разположат персонала и оборудването си, те са 5 високотехнологични 
компании, посочи шефът н НК "Индустриални зони" Атанас Ненов. Самият технопарк в София 
обаче все още е само проект - тепърва ще се строи и населява. За изграждането му трябваше 
да се ползват 50 млн. евро по сегашната програма "Конкурентоспособност", но в крайна 
сметка финансирането бе отложено за новия програмен период на еврофондовете.  
Бургаската индустриална зона пък ще стане Мека на яхтите. Там полската "Грийнпойнт 
България" обещава да вложи 6 млн. лв. в завод. Инвестиционното предложение бе внесено в 
общината още м.г. Освен че ще правят моторни лодки и ветроходи, поляците имали намерение 
да се занимават и с рециклиране на пластмаса. През 2013 и 2014 г. за зоната са сключени 
предварителни договори с инвеститори за продажба на 6 имота с обща площ от 30 дка, бе 
отчетено вчера.  
Южнокорейската фирма "ИЮ Съндей", регистрирала у нас "Азия инвест", ще развива 
биоземеделие в зоната в Телиш, Плевенско. "Ще има три завода, ще бъдат инвестирани 85 
млн. лв. и ще бъдат открити 700 работни места", съобщи Ненов. Ще се отглеждат биогъби, 
фураж, кокошки за яйца, овце и кози. Производството ще бъде "еко" - отпадъците ще се 
ползват за фураж, а заедно с животинския тор - и за обогатяване на почвата, на която ще се 
отглеждат биокултурите.  
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Дата: 16.05.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 15  
Брой думи: 120  
 
 
Резюме: Българска компания ще изнася конфитюр от рози за Китай.  
 
Заглавие: Изнасяме конфитюр за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българска компания ще изнася конфитюр от рози за Китай.  
Това стана ясно, след като производителят подписа договор за износ на продукта с китайски 
търговец на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай. В него 
участват 17 наши производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, 
сирене и кашкавал, розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки. 
Продукцията на българските производители се конкурира с 2400 изложители от 61 страни. 
България за пръв път участва на тази авторитетна за азиатския регион изложба с национален 
щанд, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) по проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 14.05.2014  
Източник: в. Черноморски фар, Бургас  
Страница: 8  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: Над 100 са проектите по ОП "Конкурентоспособност 2007-2013 г." в Бургаския регион. 
Това каза пред Радио "фокус" - Бургас Милена Диомова, младши експерт, регионален сектор 
Бургас, към МИЕ.  
 
Заглавие: Над 100 са проектите по ОП "Конкурентоспособност" в Бургаско  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 100 са проектите по ОП "Конкурентоспособност 2007-2013 г." в Бургаския регион. 
Това каза пред Радио "фокус" - Бургас Милена Диомова, младши експерт, регионален сектор 
Бургас, към МИЕ.  
"В Бургаския сектор контролираме тези, които се изпълняват и в Сливен, и в Ямбол. В момента 
се изпълняват сравнително малко, тъй като самата оперативна програма е към края си и доста 
от проектите са вече приключили. Има около 15 проекти, които в момента се изпълняват. 
Предстои до началото на юни да се сключат договори по една нова схема "Технологична 
модернизация", по която в края на декември миналата година приключи набирането на 
проектни предложения. Така че предстои подписването на още един транш, чието изпълнение 
ще тече в рамките на една година след това и до септември 2015 г. трябва да приключи и 
тяхното изпълнение", разясни тя.  
Като добри практики в Бургаски регион могат да се посочат бенефициенти, които са 
изпълнявали проекти по технологична модернизация, т.е. закупували са оборудване, 
обновявали са си технологичните паркове.  
"Голям интерес е имало към схеми, които предоставят субсидии за въвеждане на 
международни стандарти. Имали сме фирми по Черноморието в сектора на обслужването са си 
закупили ново кухненско оборудване", разясни Диомова.  
Община Бургас и Областна управа - Бургас са бенефициенти по проекта за създаването на 
Бизнес инкубатора. БСУ основаха офис за технологичен трансфер, които също е подпомогнат 
чрез изпълнението на проект по ОП, заяви тя.  
14.05.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.05.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/15/2299566_bulgarski_proizvoditel_shte_iznasia_kon
fitjur_ot_rozi/  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Българската компания "Джем и джем" ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът 
е подписан още в първия ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 
в Шанхай, съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Български производител ще изнася конфитюр от рози в Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската компания "Джем и джем" ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът е 
подписан още в първия ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в 
Шанхай, съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.  
Друга българската фирма - Smart Capital, беше удостоена със сертификат за иновативен 
продукт с десерта ROO BAR Chia and coconut.  
България за пръв път участва на форума с национален щанд, а финансирането е по проект за 
развитието на експорта чрез оперативната програма "Конкурентоспособност".  
Агенцията вече набира кандидати за участие в следващото издание на SIAL в Париж през 
октомври. Заявките се приемат до 30 май 2014 г., информация има на сайта Повечето" 
target="_blank">www.sme.government.bg. Повечето от българските участници са имали по над 50 
срещи с потенциални клиенти, дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки, 
информират организаторите на българското участие.  
Във форума участват 17 български производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби и 
месни ястия, сирене и кашкавал, розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и 
алкохолни напитки. На щанд с обща площ от близо 200 кв. м продукцията си представят Алпи 
комерс ООД – Асеновград (карамелажни, меки, зърнени бонбони), Бургозоне ЕООД – София 
(вино), Винпром Ямбол ЕАД - с. Стряма, 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, (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, лютеница, мляко, Цима 
99 ООД – с. Стряма (сладка, конфитюри).  
В изложението участват 2 400 компании от 61 страни.  
От Дневник  
 
  

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/15/2299566_bulgarski_proizvoditel_shte_iznasia_konfitjur_ot_rozi/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/05/15/2299566_bulgarski_proizvoditel_shte_iznasia_konfitjur_ot_rozi/
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Китай-ще-внася-наш-конфитюр-от-
рози_l.a_i.544337_at.1.html  
Брой думи: 109  
 
 
Резюме: Български производител на сладка ще изнася конфитюр от рози в Китай. Това стана 
ясно на международната изложба на храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай, предаде в-к 
„Труд“. Друга наша компания пък получи сертификат за иновативен продукт за свой суров био 
десерт от кокос и семена от чиа.  
 
Заглавие: Китай ще внася наш конфитюр от рози  
Подзаглавие: Български производители получиха сертификат за иновативен продукт на 
изложение в Шанхай  
Автор:  
Текст: Български производител на сладка ще изнася конфитюр от рози в Китай. Това стана 
ясно на международната изложба на храни и напитки SIAL China 2014 в Шанхай, предаде в-к 
„Труд“. Друга наша компания пък получи сертификат за иновативен продукт за свой суров био 
десерт от кокос и семена от чиа.  
Участието на родните производители се финансира по проект към ОП 
„Конкурентоспособност“. Интересът към изложението е бил голям, така че от организатора - 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, вече приемат 
документите на желаещите за есенното издание на изложението в Париж.  
Мераклийте ще могат да ги изпращат до края на май, като допълнителна информация има на 
сайта на агенцията.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Китай-ще-внася-наш-конфитюр-от-рози_l.a_i.544337_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Китай-ще-внася-наш-конфитюр-от-рози_l.a_i.544337_at.1.html
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/15/1919098/dragomir-stoynev-na-tozi-etap-
nyama-vazmozhnost-da-izgubim-sredstva-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 176  
 
 
Резюме: София. На този етап няма информация за евентуална загуба на средства по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в отговорна въпрос дали има възможност да изгубим средства по 
програмата за предходния период 2007 - 2013), предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: На този етап няма възможност да изгубим средства по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Василена ЙОРДАНОВА  
Текст: София. На този етап няма информация за евентуална загуба на средства по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в отговорна въпрос дали има възможност да изгубим средства по 
програмата за предходния период 2007 - 2013), предаде репортер на Агенция „Фокус”. "Ние 
доста сме наддоговорили, надявам се да изпълним всички желания на българския бизнес, тъй 
като за последната инициатива за технологична модернизация", каза още Стойнев. По думите 
му, администрацията има нов стил на работа и действа по-стегнато, прозрачно и бързо.  
"В началото на месец юни 2013 година рискът, който констатирахме като възможна загуба на 
средствата, тъй като знаете, че година за година имаме съответен риск, абсолютно бяха 
отписани едни 100 милиона лева", каза съветникът на министъра Любомир Ганчев. По думите 
му, благодарение на добрата организация, на ускорените процеси по плащане и усилията на 
администрацията плащанията са били извършени. "Още в края на октомври месец ние бяхме 
преодолели риска от тези 100 милиона лева, като за тази година отново се борим за едни 120 
милиона лева, които ние ще спасим.", каза още Ганчев.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919098/dragomir-stoynev-na-tozi-etap-nyama-vazmozhnost-da-izgubim-sredstva-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919098/dragomir-stoynev-na-tozi-etap-nyama-vazmozhnost-da-izgubim-sredstva-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost.html
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/15/1919069/dragomir-stoynev-
reindustrializatsiyata-ne-e-vazstanovyavane-na-stari-moshtnosti.html  
Брой думи: 421  
 
 
Резюме: София. Реиндустриализацията не е възстановяване на стари мощности. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на срещата си с 
представители на малкия и среден бизнес, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Реиндустриализацията не е възстановяване на стари 
мощности  
Подзаглавие:  
Автор: Василена ЙОРДАНОВА  
Текст: София. Реиндустриализацията не е възстановяване на стари мощности. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на срещата си с 
представители на малкия и среден бизнес, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Разбира се, 
имаме желание да възстановим стари мощности, които ще имат пазар, които могат да работят, 
просто имат нужда от подкрепа” каза Стойнев и даде за пример ВМЗ – Сопот. По думите му, 
вариантът компанията да фалира е бил най-лесният пред правителството, но с усилията на 
правителството в момента ВМЗ Сопот наема нови 300 души и предстоят нови инвестиции. По 
думите на Стойнев, реиндустриализацията име три стълба – намиране на финансов ресурс, 
човешки капитал и иновационни технологии. Във връзка с първия стълб министърът каза, че 
Българска банка за развитие подготвя инструменти, които ще бъдат публично оповестени и 
които ще има за цел да подпомогната предприятията при много по-добри условия от тези, които 
търговските банки предлагат. Относно човешкият капитал Драгомир Стойнев заяви, че това 
започва да се проявява като проблем от национална сигурност. Министърът каза, че вече са 
започнали пилотни проекти по дуална система, която да даде възможност на бизнеса да наема 
и обучава кадри, а пък младите хора ще могат да се обучават срещу заплащане. „Тази година 
започваме с пилотен проект, тъй като желанието ни е бизнесът да каже в кои сектори имат 
нужда от квалифицирана работна ръка. Първият проект ще започне през септември и ще е за 
минната индустрия”, каза още Стойнев и обясни, че става въпрос за училище от 
Средногорието, което се намира между трите големи минни компании и от септември изцяло 
ще се занимава с подготовка на квалифицирани за минната индустрия кадри. По отношение на 
третия стълб Стойнев заяви: „Иновациите са ни приоритет, това разбира се, ще бъде 
подкрепено от ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Стойнев допълни, че когато е встъпил 
в длъжност концепцията на тази програма е била изпратена в Брюксел, без да е съгласувана с 
българският бизнес. „ С моя заповед тази концепция беше изтеглена от Брюксел, изцяло се 
преработи за нуждите на българския бизнес и на 21 май оперативната програма трябва да 
бъде одобрена от Министерски съвет и изпратена в Брюксел. За разлика от предишното 
правителство, смятаме, че зад тази политика, трябва да има и държавна помощ, затова в 
Националния иновационен фонд има заделени 20 млн. лева именно за иновациите” Стойнев 
каза, че тези средства са малко, но през миналата година са били нула. Реиндустриализацията 
стъпила на нови технологии и енергийна ефективност започва да дава своите резултати, каза 
Стойнев и заяви, че тази година се очаква да се открият още 4 завода в страната.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919069/dragomir-stoynev-reindustrializatsiyata-ne-e-vazstanovyavane-na-stari-moshtnosti.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919069/dragomir-stoynev-reindustrializatsiyata-ne-e-vazstanovyavane-na-stari-moshtnosti.html
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4084137  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Българската компания "Джем и джем" ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът 
е подписан още в първия ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 
в Шанхай. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни 
предприятия.  
 
Заглавие: Български производител ще изнася конфитюр от рози за Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската компания "Джем и джем" ще изнася конфитюр от рози в Китай. Договорът е 
подписан още в първия ден на международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в 
Шанхай. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни 
предприятия.  
Друга българската фирма - Smart Capital, беше удостоена със сертификат за иновативен 
продукт с десерта ROO BAR Chia and coconut.  
България за пръв път участва на форума с национален щанд, а финансирането е по проект за 
развитието на експорта чрез оперативната програма "Конкурентоспособност".  
Агенцията вече набира кандидати за участие в следващото издание на SIAL в Париж през 
октомври. Заявките се приемат до 30 май 2014 г., информация има на сайта 
www.sme.government.bg. Повечето от българските участници са имали по над 50 срещи с 
потенциални клиенти, дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки, информират 
организаторите на българското участие.  
Във форума участват 17 български производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби и 
месни ястия, сирене и кашкавал, розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и 
алкохолни напитки.  
На щанд с обща площ от близо 200 кв. м продукцията си представят Алпи комерс ООД – 
Асеновград (карамелажни, меки, зърнени бонбони), Бургозоне ЕООД – София (вино), Винпром 
Ямбол ЕАД - с. Стряма, 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, (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, лютеница, мляко, Цима 99 ООД – с. Стряма 
(сладка, конфитюри).  
В изложението участват 2 400 компании от 61 страни.  
 
  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4084137
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Брой думи: 1723  
 
 
Резюме: На 25 април в София кандидатът за председател на ЕК на ПЕС Мартин Шулц 
недвусмислено заяви, че ако един политик не изпитва чувство на болка към страданията на 
един безработен младеж, който е получил 300 отказа за постъпване на работа, и на една 
безработна майка, която няма пари да осигури на детето си топла храна, то няма смисъл той да 
се бори за място в ЕП и ЕК.  
 
Заглавие: Икономически приоритети на европейската левица  
Подзаглавие: Реализирането на някои "забравени" от ЕНП обещания продължават да стоят на 
дневен ред като мерки за излизане от кризата  
Автор: Йосиф Аврамов  
Текст: На 25 април в София кандидатът за председател на ЕК на ПЕС Мартин Шулц 
недвусмислено заяви, че ако един политик не изпитва чувство на болка към страданията на 
един безработен младеж, който е получил 300 отказа за постъпване на работа, и на една 
безработна майка, която няма пари да осигури на детето си топла храна, то няма смисъл той да 
се бори за място в ЕП и ЕК. Дали е така обаче, ще видим в последващите действия на 
бъдещата ЕК. Досегашният председател на ЕП сподели, че най-щастливият му ден в живота е 
от 1975 г., когато го назначили като чирак в една немска книжарница, и изрази тревога, че днес 
в ЕС има 27 млн. безработни, които не могат да се радват на този най-щастлив ден в своя 
живот, тъй като все още не са го преживели.  
Борбата с безработицата в ЕС ще е основен приоритет на ПЕС, а него ЕНП, която доминира в 
момента в ЕП, неглижира, като мерките, взети досега, са крайно недостатъчни. Другите 
приоритети на Мартин Шулц са: въвеждането на нова система в ЕС за минимална заплата, 
чийто размер ще се определя поотделно за всяка страна членка, равно заплащане между 
мъжете и жените, намаляване на младежката безработица чрез инвестиции в образование и 
обучение, засилване на общата европейска валута - еврото, борбата с данъчните измами и 
укриването на данъци, както и ефективна защита срещу рисковото поведение на банкерите и 
на спекулантите на валутните пазари. С отстояването на приоритетите, които ПЕС издигна в 
своята платформа за Евроизбори 2014, се дава реален шанс на ЕС да защити реномето си на 
основен фактор в световната икономика, като се определи като самостоятелен съвкупен играч, 
който да печели икономическото съперничество със САЩ, Япония, Китай и другите страни от 
БРИКС.  
Преди 3 години в разгара на дълговата криза в ЕС се водеше дебат по три основни приоритета: 
въвеждане на данък върху финансовите транзакции, емитиране на единни еврооблигации на 
страните от еврозоната, с които да се подпомогне икономическият растеж на всички страни в 
ЕС, и целева подкрепа на младежката безработица. Като резултат от този дебат засега е 
изпълнено, при това частично, единствено последното - отделиха се едва 6 млрд. евро за 
младежка безработица в ЕС. От тази скромна сума за България се отделиха само 100 млн., 
което е крайно недостатъчно, предвид високата младежка безработица у нас. Остава да се 
надяваме, че след спечелването на евроизборите от ПЕС тази сума ще бъде увеличена поне 
няколко пъти, с което ще се насърчи младежкото предприемачество у нас.  
Само няколко страни от ЕС приеха данъка върху финансовите транзакции като част от своето 
законодателство, но той не е влязъл все още в сила за всички страни в ЕС. БСП е записала в 
Платформата си за изборите за ЕП "За социална Европа!" въвеждането на данъка върху 
финансовите транзакции, което следва да е гаранция, че ще бъде изготвен законопроект в тази 
връзка и той ще бъде приет от НС до края на 2014 г.  
Независимо че в края на 2013 г. България е на второ място в ЕС по най-нисък дълг (по данни на 
Евростат), то тези въпроси съвсем не са без значение за нашата страна. Съотношението на 
държавния дълг към БВП в България е 18,9%, а преди страната ни е само Естония с 10,0%. 
След България са: Люксембург с 23,1%, Латвия с 38,1%, Румъния с 38,4%, Литва с 39,4% и 
Швеция с 40,6%. Сериозни са проблемите с дълга на 16 от държавите членки на ЕС, които имат 
съотношение над 60% от БВП. С най-високо дългово бреме е Гърция - 175,1%, следвана от 
Италия - 132,6%, Португалия - 129%, Ирландия - 123,7%, Кипър - 111,7% и Белгия - 101,5%.  
Икономиката на страните от ЕС бавно се оживява, но успоредно с това дълговете продължават 
неудържимо да нарастват, особено тези в корпоративния сектор. В публичните им финанси 
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картината също не е обнадеждаваща за повечето от страните членки. От 80-те години на ХХ 
век досега задлъжнялостта на държавите, компаниите и частните лица се е удвоила - от 160 на 
повече от 320 процента от брутния вътрешен продукт. През изминалата 2013 г. държавният 
дефицит в еврозоната и в 28-те държави членки на ЕС е намалял в абсолютни цифри спрямо 
2012 г., докато държавният дълг е нараснал.  
В страните от еврозоната съотношението между дефицита и БВП е намаляло от 3,7% през 
2012 на 3,0% през 2013 г., а в 28-те държави членки на ЕС - от 3,9% на 3,3%. В еврозоната 
съотношението между държавния дълг и БВП е нараснало от 90,7% в края на 2012 г. до 92,6% 
в края на 2013 г, а в 28-те държави членки на ЕС - от 85,2% на 87,1%. През 2013 г. единствено 
Люксембург е регистрирал бюджетен излишък, а Германия е била близо до балансиран 
бюджет. С най-ниски дефицити като процент от БВП са Естония (-0,2%), Дания (-0,8%), Латвия 
(-1,0%) и Швеция (-1,1%). Други десет държави имат дефицит над определения лимит от 3,0% 
от БВП. Най-голяма тревога буди дефицитът на Словения (-14,7%) и на Гърция (-12,7%). Доста 
висок дефицит имат и Ирландия (-7,2%) и Испания (-7,1%), а дефицитът на Великобритания (-
5,8%), Кипър (-5,4%), Хърватия и Португалия (-4,9%), Франция и Полша (-4,3%) също е над 
позволените 3%.  
У нас дефицитът в бюджета за 2013 г., пресметнат по европейската методология (на начислена 
основа), е 1,178 млрд. лв, или 1,5% от БВП (по предварителни данни на НСИ). Дефицитът на 
бюджета на касова основа за 2013 г. е малко по-голям - 1,424 млрд. лв., или 1,8% от БВП. 
Разликата между двете методики се състои в това, че на касова основа в дефицита се отчитат 
реално разходваните средства, а при методологията за изчисляване на дефицит на начислена 
основа - поетите като ангажимент плащания.  
В ЕС, при управлението на ЕНП в ЕК и в повечето страни от ЕС, не се инвестираше достатъчно  
в предходните години в образование и иновации, а се похарчиха същевременно над 1 трилион 
евро на европейския данъкоплатец за спасяването на закъсали банки. Политиците от ЕНП 
водеха страните си към нови дългове, за да се запази високото ниво на благосъстояние на 
техните граждани и преди всичко на управляващата върхушка в техните страни.  
У нас също не се прави достатъчно за науката и иновациите в последните години. Все пак 
кабинетът "Орешарски" предприе четири конкретни мерки, които следва да направят малките и 
средните предприятия по-иновативни. За тази цел през април 2014 г. бяха отделени от 
бюджета допълнително 4,35 млн. лв. за нуждите на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), с които да се финансират новите дейности.  
Такава мярка например е започване на работата по "Акселератор България в Силициевата 
долина". В случай, че пилотната фаза се окаже успешна, проектът ще бъде включен в новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2014-2020 г. Тази мярка се 
фокусира върху малки и средни предприятия от сектори като информационните технологии, 
науките за живота, нанотехнологиите, гейминг индустрията и т.н., като по един представител от 
фирма ще бъде изпращан за период до три месеца в Бизнес инкубатора Plug and Play Tech 
Center в САЩ, щата Калифорния.  
Подобни мерки на българското правителство за реиндустриализация на икономиката чрез 
насърчаване на иновациите набелязаха през месец април и социалистическите правителства 
на втората и третата икономики в еврозоната - Франция и Италия. С тях те ще противодействат 
на последиците от финансовата криза, която започна да притеснява страните от ЕС през 2009 
г.  
Логичен е все още въпросът, за който напоследък никой не говори: отпадна ли нуждата от 
единни еврооблигации, които се обявяваха за най-ефикасното противодействие срещу 
"стихията" на финансовите пазари? Този въпрос бе на дневен ред през 2010 и 2011 г., но 
напоследък, странно защо, той не е актуален за управляващата европейска десница? 
Инициатори на идеята за създаване на Европейска дългова агенция, която да емитира 
еврооблигации на стойност 40% от БВП на ЕС, бяха тогавашният премиер на Люксембург и 
ръководител на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер (понастоящем той е кандидат на ЕНП за поста 
председател на ЕК) и бившият министър на финансите на Италия Джулио Тремонти. Според 
техните тогавашни възгледи тя ще е сигнал към финансовите пазари за "необратимостта на 
еврото", а също и че това ще наложи пазарна дисциплина на правителствата, като 
същевременно ги предпази от спекулативните атаки. Тази идея бе подкрепена, освен от 
повечето социалисти в ЕП, и от Групата на либералите в ЕП, в т.ч. и от техния председател Ги 
Верхофстад, бивш премиер на Белгия, а понастоящем кандидат на АЛДЕ за председател на 
ЕК.  
През април 2014 г. Жан-Клод Юнкер, вече изоставил идеята за общи еврооблигации, започна 
кампанията си за най-висшия пост в ЕК с променена позиция, която е против еврооблигациите. 
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Най-вероятна причина за тази "хамелеонщина" е, че г-н Юнкер иска да се хареса и да спечели 
доверието на германските консерватори от ХДС/ХСС. В Берлин на 5 април той обяви, че: "Ако 
стана председател на ЕК, няма да има еврооблигации, защото условията за споделяне на дори 
малка част от дълга не са изпълнени". Остава открит въпросът - кога Жан-Клод Юнкер е 
искрен?  
В крайна сметка и ЕК, доминирана от ЕНП, постъпи по този въпрос не особено ефикасно и на 
практика отложи въпроса за единните еврооблигации за неопределено време. През 2013 г. 
комисията създаде експертна група, като й възложи задача да изготви задълбочен анализ на 
възможните ползи, рискове, изисквания и пречки пред частичното споделяне на дълга. Тази 
група представи доклад пред икономическата комисия на ЕП на 1 април, т.е. непосредствено 
преди края на неговия мандат. Според документа ще се създаде фонд за обратно изкупуване 
на дълг, който ще обединява дълга над заложения таван от 60% от БВП при изпълнението на 
цялостен комплект от правила и ангажименти на страните-участнички.  
Дългосрочните ценни дългови книжа си остават национален ангажимент. Максималният размер 
на фонда ще бъде между 1,7 и 2,85 трилиона евро и той сс учредява с продължителност между 
10 и 25 години. За да бъде устойчив, фондът следва да спазва много строги правила, поети от 
страните-участнички в него.  
Налице са и рискове  
Сред тях са липса на гъвкавост, увеличаване на лихвените равнища за страни с високо 
кредитно качество, а също така и т.нар. морален риск, който се свежда до задължението 
страните-бенефициенти строго да се придържат към поетите условия. След създаването на 
фонда също ще се изисква промени в договорите на страните-учредителки. Експертите от 
работната група предлагат да се приложи опитът от прилагане на механизма за банково 
преструктуриране. При него се съчетава европейското законодателство с конкретно 
междуправителствено споразумение за въвеждане на единни еврооблигации под някаква 
форма (най-вероятно първоначално само краткосрочни). Ще се приложат ли препоръките на 
работната група към ЕК, ще видим след евроизборите на 25 май 2014 г., и то само ако те бъдат 
спечелени от ПЕС.  
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/конфитюр-от-рози-договорен-с-китай-news54615.html  
Брой думи: 281  
 
 
Резюме: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се проведе от 13 до 15 май.  
 
Заглавие: Конфитюр от рози договорен с Китай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се проведе от 13 до 15 май. В него участват 17 наши производители на 
бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, сирене и кашкавал, розово и 
лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки.  
България за пръв път участва на тази авторитетна за азиатския регион изложба с национален 
щанд, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) по проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Повечето от българските участници проведоха по над 50 срещи с потенциални клиенти, 
дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки. За ефективно представяне на нашите 
фирми за нивото на престижната световна изложба, каквато е Sial, допринася добра подготовка 
- с мостри, рекламни материали, преводачи на китайски език. Визията на нашия щанд се 
отличава със стила и удобство, което е оценено както от посетителите, така и от самите 
изложители.  
Продукцията на българските производители, която се конкурира с 2 400 изложители от 61 
страни, се ползва с подчертан интерес от многобройните посетители на SIAL China. 
Своебразно признание получи българската фирма Smart Capital, която беше удостоена със 
сертификат за иновативен продукт с десерта ROO BAR Chia and coconut.  
Успоредно с участието на българските фирми на SIAL China започна организация на 
националния ни щанд в следващото издание на SIAL, което ще се проведе в Париж в периода 
19 - 23.10.2014 г. Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително, а подробна 
информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg  
 

http://www.economynews.bg/конфитюр-от-рози-договорен-с-китай-news54615.html
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Дата: 15.05.2014  
Източник: www.news.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/494056.html  
Брой думи: 638  
 
 
Резюме: България изостава между 4 и 7 години в сферата на използване на 3D принтирането в 
сравнение с напредналите държави. В момента най-голям дял в света има САЩ - 38%, следват 
ги Япония и Германия, съответно с 9,7 и 9,4%.  
 
Заглавие: Конференция в ПУ представи приложенията на 3D принтерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България изостава между 4 и 7 години в сферата на използване на 3D принтирането в 
сравнение с напредналите държави. В момента най-голям дял в света има САЩ - 38%, следват 
ги Япония и Германия, съответно с 9,7 и 9,4%.  
Данните бяха съобщени вчера по време на Научно-практическата конференция на тема "3D 
принтерите срещат бизнеса", организирана от Офиса за технологичен трансфер към 
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Тъй като технологията е сравнително нова, 
има възможност за "догонване", особено при 3D металното принтиране. Но обикновено 
проблемите при използване на триизмерния печат са високата цена, липсата на експертизи, 
както и предпазливостта на предприемачите да инвестират в подобна дейност, обясни 
ръководителят на Офиса доц. д-р Иван Чалъков. Днес той даде старт на научно-практическите 
занятия с презентацията си: "3D принтерите като подривна (disruptive) технология. Как да се 
подготвите за нейното навлизане?".  
В конференцията се включиха и представители на компании производители, като Димо Димов 
от Solidfill - фирма пионер в търговското разпространение и употреба на 3D принтирането.  
Той показа приложението на 3D принтирането и възможностите за извършването му в България 
срещу много по-ниски цени, но с еквивалентно качество и бързо доставяне в страната. 
Различни дружества и университетски лаборатории представиха своя опит в разглежданата 
област. Доц. д-р Александър Иванов от Лабораторията по ресурсоспестяващи технологии и 
бързо прототипиране към Русенския университет "Ангел Кънчев" показа прототипи, изработени 
от екипа му, така че присъстващите на конференцията отблизо да се запознаят с работата на 
триизмерните принтери.  
3D принтерът израства като "мутация" на една високотехнологична, но банална технология - 
принтирането на текст, припомни доц. Чалъков. Затова и може да се каже, че историята на 
триизмерния печат започва с раждането на мастилено-струйния принтер през 1976 г.  
До 1984 г. тази технология еволюира до принтирането на физически обект, което напълно 
променя смисъла на печатането, защото представлява изработване на триизмерен обект чрез 
дигитален модел. Технологията обикновено се използва за проектиране на прототипи, полезни 
за тестването на продукти за медицината, бижутерията, автомобилното производство, 
авиацията и др. 3D принтирането е популярно още и като материалодобавно производство или 
плътно свободно производство.  
То включва всеки производствен процес, в който частите се изграждат от различни материали - 
прахови частици, течности или разтопени плътни материали, вместо те да бъдат изрязвани от 
блокове материал като дърво или метал посредством фрезоване и струговане.  
Пробивът е през 2010 г., когато металните 3D принтери започват да конкурират работата на 
централния процесор, наричан още ЦПУ, който е основната част на електронноизчислителните 
машини, декодиращи и изпълняващи инструкциите от програмното осигуряване.  
Сред интересните факти за триизмерния печат е и първото значимо приложение на новата 
технология в медицината - през 1999 г., когато първият изкуствен орган е трансплантиран в 
човешко тяло по време на операция на пикочния мехур.  
Трансплантираният орган е триизмерен и е изработен от синтетична основа, обвита в клетки на 
пациента. Посредством същата технология една година по-късно е създаден първият изкуствен 
функционален бъбрек.  
Пионерът в 3D принтирането на модели на самолети е изработен през 2011 г. от инженери от 
университета в Саутхемптън. Самолетът е изработен за 7 дни и бюджетът му възлиза на 5,000 
английски паунда. Той е безпилотен, с автоматично управление. Същата година е изработен и 
първият триизмерен модел на кола, като идеята ? е да бъде икономична, евтина и да не 
замърсява околната среда.  

http://news.plovdiv24.bg/494056.html
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Конференцията "3D принтерите срещат бизнеса" се проведе днес, 15 май, от 11:00 до 16:00 
часа в зала "КОМПАС" на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Цар Асен" № 24. 
Събитието откри ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов. Научно-практическият форум 
предостави възможности и за бизнес контакти и развитие на нови бизнес-проекти между 
участниците в нишата на 3D принтирането и новите технологии.  
Събитието се организира и проведе в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 
"Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който се 
изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  


