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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
20.5.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 22 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 20 

Общо за деня 23 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 19.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 548  
 
Резюме: Водещ: В рубриката „Пари за вашия бизнес“, драги слушатели, днес ще говорим за 
проектите по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“. Проектите са на фирма 
„М+S Хидравлик“ АД – водещ производител на нискоскоростни, високомоментни, орбитални, 
хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. 
Фирмата е сертифицирана по системата за качество ISO 90012000, гарантирайки качеството на 
своята продукция, както и тяхната висока технологичност. Заедно с Владимир Спасов, прокурист 
във фирмата, ще ви представим параметрите на проекта „Технологично модернизиране и 
обновяване“ по процедурата „Технологична модернизация в големи предприятия“.  
 
Текст: Водещ: В рубриката „Пари за вашия бизнес“, драги слушатели, днес ще говорим за 
проектите по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“. Проектите са на фирма 
„М+S Хидравлик“ АД – водещ производител на нискоскоростни, високомоментни, орбитални, 
хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. 
Фирмата е сертифицирана по системата за качество ISO 90012000, гарантирайки качеството на 
своята продукция, както и тяхната висока технологичност. Заедно с Владимир Спасов, прокурист 
във фирмата, ще ви представим параметрите на проекта „Технологично модернизиране и 
обновяване“ по процедурата „Технологична модернизация в големи предприятия“.  
Владимир Спасов: Това беше проект, който беше подписан през март 2011 г. Максималната 
обща стойност на проекта е в размер на 4 920 000 лв., като предоставената от договарящия орган 
безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50% от допустимите разходи и съответно 
реалната сума към момента получена по този проект е 2 187 000 лв. Проектът успешно 
завършихме през миналата година. В резултат на работата ни по този проект бяха закупени и 
въведени в експлоатация една вътрешнопрофилна (…) машина, една външнопрофилна, беше 
закупена и въведена в експлоатация машина за термично снемане на (…), както и бяха въведени 
в експлоатация 3 броя инсталации за ултразвуково почистване. Друга машина, която беше 
изключително важна за нас беше една нова трикоординатна измервателна машина, както и 
машина за (...) измерване на (…). И другите допустими разходи по проекта бяха такива, които са 
свързани с неговата визуализация и т.н.  
Водещ: Участвали сте с 4 проекта по ОП „Конкурентоспособност“. Кажете накратко и за тях?  
Владимир Спасов: Започнахме през 2009 г .в една много сложна икономическа обстановка да 
работим в тази посока. Първият ни проект от юли 2009 г., това е в разцвета на икономическата 
криза, в една изключително сложна икономическа обстановка, в която бяхме принудени да 
платим доста висока социална цена и да правим съкращения във фирмата. От друга страна, това 
за нас беше добър момент да се огледаме и да намерим кои са местата в цялостната 
организация и технология на производство, които могат да бъдат оптимизирани, които могат да 
доведат до снижаване на производствената себестойност на изделията, които предлагаме на 
пазара и съответно да ни дадат възможност да предложим тези продукти на нови клиенти на 
изключително конкурентни цени и условия. Т.е. започвайки през 2009 г., тогава спечелихме един 
проект, който беше с обща стойност почти 5 млн.лв. Този е вторият, за който преди малко говорих 
„Технологично модернизиране и обновление“, близо 5 млн.лв. През 2012 г. бяхме одобрени също 
за участие в проекта „Внедряване на енергоспестяващи технологии“ (…), който проект е на 
стойност почти 7 млн.лв. В края на 2013 г. бяхме одобрени и класирани на второ място от всички 
кандидати, проект, който е инвестиции за внедряване на иновации в българските предприятия. 
Стойността на този проект е 5 750 000 лв.  
Водещ: Успяхте ли да разширите производството?  
Владимир Спасов: Да, разбира се. Успяхме да разширим производствените мощности в 
резултат на всичките проекти може би с някъде около 15 до 20%. Успяхме да обновим 
производствените си мощности. Това е и една от целите на проектите – модернизация на 
българските предприятия. Ние по принцип имаме амбициозна и постоянна дейност по отношение 
на инвестициите във фирмата. Ежегодно се правят инвестиции в размер на 5-6 млн.лв., но с 
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участието си в тези проекти успяхме да ускорим процесите и да преизпълним задачи, които си 
бяхме поставили в малко по-средносрочен план.  
Водещ: Благодаря ви!  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 20.05.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 10  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: и маникюристи ще показват на японците как да си направят качествен маникюр и кои 
кремове ще имат благоприятно въздействие върху кожата им. Български топпроизводители на 
козметика заминават за Япония, за да търсят чужди партньори и да представят продуктите си.  
Сред предложенията са лакове за нокти, специални мазила за красив маникюр и педикюр. 
Международното експо BeautyWorld Japan се провежда в Токио до 21 май, съобщиха 
организаторите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП).  
 
Заглавие: Лакираме японци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Наши маникюристи ще показват на японците как да си направят качествен маникюр и кои 
кремове ще имат благоприятно въздействие върху кожата им. Български топпроизводители на 
козметика заминават за Япония, за да търсят чужди партньори и да представят продуктите си.  
Сред предложенията са лакове за нокти, специални мазила за красив маникюр и педикюр. 
Международното експо BeautyWorld Japan се провежда в Токио до 21 май, съобщиха 
организаторите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП).  
Щандове имат още производители на дерматологична козметика, етерични масла, 
ароматерапевтични кремове и др. На 20 май ще се проведат и двустранни бизнес срещи между 
българските изложители и японските фирми от бранша.  
Участието на родните фирми се осъществява по проект за интернационализацията, финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност“ 2007 - 2013.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и вторият по големина пазар 
в света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 г.  
В последното й издание през 2013 г. участие са взели над 500 изложители, а посетителите са 
били над 58 000.  
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Дата: 20.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 3  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта. 
От чужбина обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България. Основната роля 
тук е на Българската агенция за инвестиции, която заедно с АЗ реализира проект по ОП 
"Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв. Неговата задача бе сънародниците ни зад граница 
да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да работят и правят бизнес. За целта двама 
представители на Агенцията по заетостта се срещнаха със студенти в шест европейски столици 
и Амстердам.  
 
Заглавие: Един младеж се върна в родината след агитация от държавата  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава КОЛЕВА  
Текст: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на кабинета 
да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта. От чужбина 
обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България. Основната роля тук е на 
Българската агенция за инвестиции, която заедно с АЗ реализира проект по ОП 
"Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв. Неговата задача бе сънародниците ни зад 
граница да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да работят и правят бизнес. За целта двама 
представители на Агенцията по заетостта се срещнаха със студенти в шест европейски столици 
и Амстердам.  
Около 170 младежи до 29 г. са предоставили информация за себе си, от която агенцията е 
създала профили на кандидатите за работа у нас с информация за тяхното образование, 
професионални интереси и т.н. 50 от кандидатите вече са с предложения за работа. Профилите 
им са предоставени на много малък брой работодатели, като целта ни е да разширим кръга, 
изрично подчерта шефът на АЗ Асен Ангелов. "Ако не ни питате постоянно колко струва 
инициативата, ще постигнем и по-добри резултати", коментира Ангелов. Сред кандидатите за 
работа най-много са завършилите икономически специалности, с хуманитарни профили, юристи, 
инженери и IT специалисти.  
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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: 19.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/10-родни-компании-отиват-на-СПА-изложение-в-
Япония_l.a_i.544866_at.1.html  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Участието им се организира от агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия  
10 български производители ще представят своята продукция на Международната 
специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия BeutyWorld 2014 в Токио.  
 
Заглавие: 10 родни компании отиват на СПА изложение в Япония  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Участието им се организира от агенцията за насърчаване на малките и средните 
предприятия  
10 български производители ще представят своята продукция на Международната 
специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия BeutyWorld 2014 в Токио.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект за интернационализацията, 
финансиран от  
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013. Със средствата на проекта агенцията поема разходите 
на участниците за: наем на изложбена площ,  
проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, 
включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на 
участието.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и втория по-големина пазар в 
света. Изложбата  
се провежда ежегодно от 2002 година. В последното й издание през 2013 г. участие са взели над 
500 изложители, а посетителите са били над 58 000 търговци и специалисти в сектор 
„Парфюмерия и  
козметика“, съобщават от ИАНМСП.  
На 20 май ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските изложители на 
Beautyworld Japan 2014 и японските фирми от бранша, предварително организирани от ИАНМСП 
съвместно с Агенцията  
за малки и средни предприятия – Япония и Асоциацията на козметичната индустрия – Япония.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-19-mai,172488/  
Брой думи: 1141  
 
 
Резюме: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв.  
Дни преди евроизборите правителството отново одобри извънредни разходи - този път около 40 
млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, 
които все още не са били гласувани. Това стана ясно на заседание на Министерския съвет във 
Варна в събота. Така груба сметка показва, че общо разпределените през април и май 
допълнителни средства са набъбнали до около 200 млн. лв. Заедно с първите три месеца на 
годината пък допълнително разпределените пари за годината доближават 450 млн. лв.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 19 май  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв.  
Дни преди евроизборите правителството отново одобри извънредни разходи - този път около 40 
млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, 
които все още не са били гласувани. Това стана ясно на заседание на Министерския съвет във 
Варна в събота. Така груба сметка показва, че общо разпределените през април и май 
допълнителни средства са набъбнали до около 200 млн. лв. Заедно с първите три месеца на 
годината пък допълнително разпределените пари за годината доближават 450 млн. лв.  
Голяма част от тях идват от т.нар. централен бюджет, който се ползва като буфер от кабинета.  
Новораздадените средства са в различни сфери и са в стил за всекиго по нещо.  
Най-големият разход е от 35 млн. лв., които ще отидат за мерките за справяне с миграционния 
натиск по границите на България, съобщиха от правителствената пресслужба.  
Petroceltic е продала над три пъти повече газ в България  
В. Капитал Daily  
Над три пъти са се увеличили приходите за миналата година на ирландската компания Petroceltic 
International, която добива природен газ в българския черноморски шелф чрез местното си 
дружество "Петрокелтик България" (преди "Мелроуз рисорсиз България"). Ръстът се дължи както 
на по-големите продажби на нефт в Египет, така и на приходите в България, показват 
предварителните резултати, публикувани от компанията.  
Постъпленията от продажбите на синьо гориво в страната са нараснали от 25.2 млн. долара до 
82 млн. долара. Компанията обаче остава на загуба главно заради отписването на няколко 
неуспешни проучвателни проекта, включително в България.  
Държавата ще плаща само за лекарства с отстъпка  
В. Сега  
Здравната каса няма да плаща на болниците онколекарствата, за които не са договорени 
отстъпки с производителите им. При лекарствата за домашно лечение задължително ще се 
изискват отстъпки за иновативните терапии, които са най-модерните, но и най-скъпите. Това 
предвиждат промени в Закона за здравето, приети от правителството и внесени в парламента. 
Обвързването на плащанията на НЗОК за лекарства с отстъпки беше една от краткосрочните 
мерки за оптимизиране на разходите в здравната система, предложени от МЗ през януари.  
Благодарение на тях касата получи разрешение да изхарчи още 94 млн. лв. Промените създават 
реален риск хиляди пациенти да останат без безплатна или частично поета от държавата 
терапия. Тези текстове променят целия модел, тъй като няма да се плащат лекарствата, които 
лекуват добре, а само тези, за които има отстъпка, коментираха от Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични компании.  
Над 900 фирми може да влязат в резервен списък за европари  
В. Сега  
Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с покупка на 
машини и техника по програма "Конкурентоспособност". Това предлагат от Асоциацията на 
консултантите по европейски програми. Експертите са изпратили писмо до министерството на 
икономиката, в което настояват наддоговарянето да бъде над стандартно приетите 10%.  
Според консултантите част от проектите, които досега са били одобрени, може да не бъдат 
изпълнени и да останат свободни пари. За да не бъдат изгубени и да ги върнем обратно на 
Брюксел, те могат да бъдат използвани от фирмите, които ще влязат под чертата.  
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Европа дава по 50 хил. за старт на нов бизнес  
В. Стандарт  
На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката. Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари.  
За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат 
новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 
евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, 
ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението 
на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията 
за кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма.  
Колите на бензин изместват дизелите  
В. Стандарт  
Хората и фирмите в България вече все по-често предпочитат по-евтините бензинови коли, 
вместо по-икономичните, но скъпи за първоначална инвестиция дизели. Това става ясно от 
данните на някои от големите вносители на нови автомобили, предоставени на в. "Стандарт". 
Около 2000 г. в Европа, включително и в България, започна да се наблюдава все по-голямо 
търсене на коли с дизелови двигатели.  
Тенденцията се засили още повече след петролната криза през 2008 г., когато цената на нефта 
почти удари 150 долара за барел, което естествено повиши сериозно цените на горивата. Дори 
и след укротяването на скока в котировките на черното злато значителна част от потребителите 
продължиха да предпочитат дизеловите автомобили. През последните две години обаче 
производителите започнаха да пускат нови бензинови двигатели, в които се влагат най-
иновативните технологии. Което доведе и до намаляване на разхода на този тип автомобили.  
1,3 млн. бонуси за отличници  
В. Стандарт  
Близо 1,3 млн. лева ще отпусне държавата за допълнителни стипендии на отличниците в 
гимназиите. Парите се дават на базата на резултатите на училището от предходната година на 
матурите по български език и математика. 95 школа в цялата страна, постигнали най-висок успех, 
ще получат от 20 до 55 лева на ученик. Парите се отпускат само за стипендии и не могат да бъдат 
изразходвани за друго. Те ще влязат към делегирания бюджет на училището и се добавят към 
основната стипендия, която ученикът вече получава.  
На сайта на МОН е качен проект за Постановление на МС за допълнителен трансфер на сумата 
1 284 712 лева, която ще бъде разпределена между школата в съответните общини. Най-
голямата част от парите ще отиде към столичните училища - 285 055 лева. Следват общините 
Пловдив със 136 924 лева и Варна - 109 166 лева. Училища отличници през миналата учебна 
година е имало в 42 от 264 общини, където абитуриентите са "заработили" бонусите за по-
малките ученици.  
Воден апокалипсис заля Балканите  
В. Новинар  
Воден апокалипсис вилня на Балканите. Най-големите наводнения в региона за последния век 
отнеха живота на десетки, предизвикаха масови свлачища, затрупаха къщи и коли, съобщиха 
световните агенции. Най-малко 30 души загинаха през последните три дни заради стихията в 
Сърбия, Босна и Херцеговина. Десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете. Стотици 
хора бяха евакуирани в Хърватия.  
Сърбия очаква и нова приливна вълна. Хиляди доброволци от Сърбия, Русия, България, 
Словения, Германия и др. се притекоха на помощ на бедстващите и започнаха изграждането на 
диги по бреговете на река Сава.  
Складират тръбите за "Южен поток" на порт Бургас  
В. Новинар  
Стартът на първия етап на „Южен поток” вече е близо. Очаква се следващата седмица да 
започне процедурата по складиране на тръбите за реализацията на проекта. По-голяма част от 
съоръженията ще бъдат съхранявани в терминалите на пристанище Бургас, съобщи 
faragency.bg. Друга част от тръбите ще бъдат положени в пристанището във Варна. 
Строителството на българския участък на "Южен поток" ще започне през лятото, а полагането 
на тръбите в морската отсечка на газопровода ще стартира през есента. Плановете предвиждат 
проектът да бъде окончателно завършен в края на 2015 г.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16714919  
Брой думи: 39  
 
 
Резюме: Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с 
покупка на машини и техника по програма “Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Над 900 фирми може да влязат в резервен списък за европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с 
покупка на машини и техника по програма “Конкурентоспособност“. Това предлагат от 
Асоциацията на консултантите по европейски програми. Експертите са изпратили писмо до 
министерството на икономиката, ...  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16716640  
Брой думи: 612  
 
 
Резюме: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише в. "Стандарт".  
 
Заглавие: 50 бона за старт на нов бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише в. "Стандарт".  
Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари. За да могат да 
се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат новорегистрирано 
предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро. Конкретните 
параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно 
разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението на финансовите 
инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията за 
кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма.  
За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и 
да обединява усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност 
и за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с 
това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от 
научноизследователските институти.  
Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, 
включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока. Тази 
дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. 
По този начин освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му 
спрямо европейските компании, ще се развие нивото и на науката в България, обясняват 
експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите и в доразвиване на 
уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н.  
По този начин ОПИК ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в която 
е съсредоточено увеличаване на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване 
квалификацията на кадрите и т.н. Основната цел на всичко това е да се повиши 
предприемаческата активност на населението у нас, включително младежката, чрез създаването 
на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо 
развитие на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.  
Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно 
финансова подкрепа по новата ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или 
затихваща икономика, със застаряващо население, висока безработица и демографски 
проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на 
Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна.  
Чрез финансиране на проекти за стартиращ или развитие на съществуващ бизнес и повишаване 
на способностите на местното население се цели до 2020 г. да се развие икономиката в бедните 
региони, което да доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези 
райони, както и на територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на 
малки и средни предприятия. Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях 
ще бъдат насочени над половината от заложените средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. 
евро.  
Но проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други видове 
бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и 
изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, 
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клъстери с потенциал за висока добавена стойност, "София Тех Парк", агенции и ведомства, 
свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. Освен това 
ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на иновациите и производството, 
но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н. /БЛИЦ  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/106787/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8
%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%E2+%EA%EB%F3
%E1%E0+%ED%E0+%E8%E7%EE%F1%F2%E0%ED%E0%EB%E8%F2%E5  
Брой думи: 907  
 
 
Резюме: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв. За четири месеца и половина 
кабинетът е раздал допълнително 450 млн. лв. Дни преди евроизборите правителството отново 
одобри извънредни разходи - този път около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и 
обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, които все още не са били гласувани. Това стана 
ясно на заседание на Министерския съвет във Варна в събота.  
 
Заглавие: Икономическият печат: България в клуба на изостаналите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв. За четири месеца и половина 
кабинетът е раздал допълнително 450 млн. лв. Дни преди евроизборите правителството отново 
одобри извънредни разходи - този път около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и 
обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, които все още не са били гласувани. Това стана 
ясно на заседание на Министерския съвет във Варна в събота. Така груба сметка показва, че 
общо разпределените през април и май допълнителни средства са набъбнали до около 200 млн. 
лв. Заедно с първите три месеца на годината пък допълнително разпределените пари за 
годината доближават 450 млн. лв. Голяма част от тях идват от т.нар. централен бюджет, който 
се ползва като буфер от кабинета. Само малка част са вече предвидени средства от резерва за 
допълнителни и неотложни разходи. Колко пари има в централния бюджет обаче е тайна, след 
като финансовият министър Петър Чобанов отказва информация за размера му. 
Новораздадените средства са в различни сфери и са в стил за всекиго по нещо. Най-големият 
разход е от 35 млн. лв., които ще отидат за мерките за справяне с миграционния натиск по 
границите на България, съобщиха от правителствената пресслужба.  
България в клуба на изостаналите. Според последния "Индекс на настигането" качеството на 
живот страната е по-близо до Албания, отколкото до ЕС. България е на 28 място от общо 35 
страни в Европа в класацията "Индекс на настигането" на институт "Отворено общество". 
Изследването сравнява 28 членки на ЕС и кандидатките за общността - Сърбия, Македония, 
Турция, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и Исландия, като ги оценява по 47 
икономически, социални и политически индикатора. България влиза в една и съща група в 
общата оценка заедно с Албания, Черна гора, Румъния и най-засегнатата от кризата държава – 
Гърция. Целта на изследването е да отговори на въпроса до каква степен страните членки от 
Централна и Източна Европа са настигнали западните държави на континента. Индексът 
регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: 
"Икономика", "Качество на живот", "Демокрация", "Управление", и се прави вече за трета поредна 
година.  
Столичната община очаква през тази година приходите й от продажба на имущество да достигнат 
9.2 млн. лв., а от наеми - 16.3 млн., пише "Капитал Daily". За продажба ще бъдат предложени 
основно апартаменти, терени и земделски земи, като в списъка са включени и обособени части 
на общински имоти. В програмата за управление на общинската собственост е записано, че ще 
се дават под наем преместваеми обекти и павилиони за продажба на цигари, вестници, храна и 
напитки. Всички терени са одобрени от главния архитект на София Петър Диков, като за една 
част от тях вече има обявени конкурси, а за други предстоят.  
Вестник Сега  
Патентният данък на малките ресторантьори може да се увеличи. Пак изникнаха проблеми пред 
премахването на абсурдна общинска такса. Едно от административните облекчения в 
програмата на правителството - премахването на категориите за самостоятелните заведения за 
хранене и развлечение, може да доведе до увеличение на патентния данък за тези дейности. 
Данъкът в момента се плаща на база категория на обекта, но след премахването на 
категоризирането тези прагове ще отпаднат. В момента няма гаранции, че това няма да доведе 
до несправедливи механизми за определяне на данъка, сигнализираха експерти по повод 
внесения в парламента проект за промени в закона за туризма.  
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Както "Сега" писа, законът предвижда премахване на категориите за самостоятелните заведения 
за хранене и развлечение, разположени извън хотели. Според вносителите категоризацията при 
тях е ненужна и само губи време и разходи на бизнеса. Предвижда се промяната да влезе в сила 
от януари 2015 г., защото касае и промяна в реда на патентния данък, а местните налози не може 
да се изменят в хода на годината. Предвидените промени в реда за определяне на патентния 
данък обаче не дава гаранция, че налогът няма да скочи, възможно е да се стигне и до неравно 
третиране на отделните обекти.  
Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с покупка на 
машини и техника по програма "Конкурентоспособност". Това предлагат от Асоциацията на 
консултантите по европейски програми. Експертите са изпратили писмо до министерството на 
икономиката, в което настояват наддоговарянето да бъде над стандартно приетите 10%. Според 
консултантите част от проектите, които досега са били одобрени, може да не бъдат изпълнени и 
да останат свободни пари. За да не бъдат изгубени и да ги върнем обратно на Брюксел, те могат 
да бъдат използвани от фирмите, които ще влязат под чертата. В писмото до икономическото 
министерство председателят на асоциацията Кристина Цветанска посочва, че такова 
разрешение е дадено за програма "Околна среда", при която наддоговореният ресурс надхвърля 
50 на сто от общата възможна сума.  
Вестник Монитор  
Близо 2 млрд. лв. раздали фирмите за лесни пари. 85% от заемите трябва да се връщат до пет 
години. Българинът все повече тегли бързи кредити с по-кратък срок, показва статистиката на 
БНБ. За трите месеца от началото на годината до края на март фирмите, специализирани в 
раздаване на бързи кредити, са отпуснали с над 21% повече заеми със срок от 1 до 5 години в 
сравнение с тези, раздадени през първите три месеца на миналата година. В резултат на това 
относителният дял на тези кредити в общия размер на бързите заеми се увеличава от 25.2% в 
края на март 2013 г. до 30.8% в края на този март. В същото време лесните заеми със срок на 
погасяване над 5 г. намаляват за същия период с над 22% до 461,7 млн. лв към края на март 
2014 г. Най-много, разбира се, са бързите заеми със срок до 1 г.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/55177  
Брой думи: 907  
 
 
Резюме: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв. За четири месеца и половина 
кабинетът е раздал допълнително 450 млн. лв. Дни преди евроизборите правителството отново 
одобри извънредни разходи - този път около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и 
обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, които все още не са били гласувани. Това стана 
ясно на заседание на Министерския съвет във Варна в събота.  
 
Заглавие: Икономическият печат: България в клуба на изостаналите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв. За четири месеца и половина 
кабинетът е раздал допълнително 450 млн. лв. Дни преди евроизборите правителството отново 
одобри извънредни разходи - този път около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и 
обеща още 10 млн. лв. за реклама на туризма, които все още не са били гласувани. Това стана 
ясно на заседание на Министерския съвет във Варна в събота. Така груба сметка показва, че 
общо разпределените през април и май допълнителни средства са набъбнали до около 200 млн. 
лв. Заедно с първите три месеца на годината пък допълнително разпределените пари за 
годината доближават 450 млн. лв. Голяма част от тях идват от т.нар. централен бюджет, който 
се ползва като буфер от кабинета. Само малка част са вече предвидени средства от резерва за 
допълнителни и неотложни разходи. Колко пари има в централния бюджет обаче е тайна, след 
като финансовият министър Петър Чобанов отказва информация за размера му. 
Новораздадените средства са в различни сфери и са в стил за всекиго по нещо. Най-големият 
разход е от 35 млн. лв., които ще отидат за мерките за справяне с миграционния натиск по 
границите на България, съобщиха от правителствената пресслужба.  
България в клуба на изостаналите. Според последния "Индекс на настигането" качеството на 
живот страната е по-близо до Албания, отколкото до ЕС. България е на 28 място от общо 35 
страни в Европа в класацията "Индекс на настигането" на институт "Отворено общество". 
Изследването сравнява 28 членки на ЕС и кандидатките за общността - Сърбия, Македония, 
Турция, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и Исландия, като ги оценява по 47 
икономически, социални и политически индикатора. България влиза в една и съща група в 
общата оценка заедно с Албания, Черна гора, Румъния и най-засегнатата от кризата държава – 
Гърция. Целта на изследването е да отговори на въпроса до каква степен страните членки от 
Централна и Източна Европа са настигнали западните държави на континента. Индексът 
регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: 
"Икономика", "Качество на живот", "Демокрация", "Управление", и се прави вече за трета поредна 
година.  
Столичната община очаква през тази година приходите й от продажба на имущество да достигнат 
9.2 млн. лв., а от наеми - 16.3 млн., пише "Капитал Daily". За продажба ще бъдат предложени 
основно апартаменти, терени и земеделски земи, като в списъка са включени и обособени части 
на общински имоти. В програмата за управление на общинската собственост е записано, че ще 
се дават под наем преместваеми обекти и павилиони за продажба на цигари, вестници, храна и 
напитки. Всички терени са одобрени от главния архитект на София Петър Диков, като за една 
част от тях вече има обявени конкурси, а за други предстоят.  
Вестник Сега  
Патентният данък на малките ресторантьори може да се увеличи. Пак изникнаха проблеми пред 
премахването на абсурдна общинска такса. Едно от административните облекчения в 
програмата на правителството - премахването на категориите за самостоятелните заведения за 
хранене и развлечение, може да доведе до увеличение на патентния данък за тези дейности. 
Данъкът в момента се плаща на база категория на обекта, но след премахването на 
категоризирането тези прагове ще отпаднат. В момента няма гаранции, че това няма да доведе 
до несправедливи механизми за определяне на данъка, сигнализираха експерти по повод 
внесения в парламента проект за промени в закона за туризма.  
Както "Сега" писа, законът предвижда премахване на категориите за самостоятелните заведения 
за хранене и развлечение, разположени извън хотели. Според вносителите категоризацията при 
тях е ненужна и само губи време и разходи на бизнеса. Предвижда се промяната да влезе в сила 
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от януари 2015 г., защото касае и промяна в реда на патентния данък, а местните налози не може 
да се изменят в хода на годината. Предвидените промени в реда за определяне на патентния 
данък обаче не дава гаранция, че налогът няма да скочи, възможно е да се стигне и до неравно 
третиране на отделните обекти.  
Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с покупка на 
машини и техника по програма "Конкурентоспособност". Това предлагат от Асоциацията на 
консултантите по европейски програми. Експертите са изпратили писмо до министерството на 
икономиката, в което настояват наддоговарянето да бъде над стандартно приетите 10%. Според 
консултантите част от проектите, които досега са били одобрени, може да не бъдат изпълнени и 
да останат свободни пари. За да не бъдат изгубени и да ги върнем обратно на Брюксел, те могат 
да бъдат използвани от фирмите, които ще влязат под чертата. В писмото до икономическото 
министерство председателят на асоциацията Кристина Цветанска посочва, че такова 
разрешение е дадено за програма "Околна среда", при която наддоговореният ресурс надхвърля 
50 на сто от общата възможна сума.  
Вестник Монитор  
Близо 2 млрд. лв. раздали фирмите за лесни пари. 85% от заемите трябва да се връщат до пет 
години. Българинът все повече тегли бързи кредити с по-кратък срок, показва статистиката на 
БНБ. За трите месеца от началото на годината до края на март фирмите, специализирани в 
раздаване на бързи кредити, са отпуснали с над 21% повече заеми със срок от 1 до 5 години в 
сравнение с тези, раздадени през първите три месеца на миналата година. В резултат на това 
относителният дял на тези кредити в общия размер на бързите заеми се увеличава от 25.2% в 
края на март 2013 г. до 30.8% в края на този март. В същото време лесните заеми със срок на 
погасяване над 5 г. намаляват за същия период с над 22% до 461,7 млн. лв към края на март 
2014 г. Най-много, разбира се, са бързите заеми със срок до 1 г.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/268270  
Брой думи: 612  
 
 
Резюме: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише в. "Стандарт". Именно младите предприемачи ще получават приоритетно 
подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора 
трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за 
допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на 
предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на 
критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в 
новата оперативна програма.  
 
Заглавие: 50 бона за старт на нов бизнес  
Подзаглавие: Младите ще взимат с приоритет средства по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише в. "Стандарт". Именно младите предприемачи ще получават приоритетно 
подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора 
трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за 
допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на 
предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на 
критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в 
новата оперативна програма.  
За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и 
да обединява усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност 
и за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с 
това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от 
научноизследователските институти.  
Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, 
включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока. Тази 
дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. 
По този начин освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му 
спрямо европейските компании, ще се развие нивото и на науката в България, обясняват 
експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите и в доразвиване на 
уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н.  
По този начин ОПИК ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в която 
е съсредоточено увеличаване на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване 
квалификацията на кадрите и т.н. Основната цел на всичко това е да се повиши 
предприемаческата активност на населението у нас, включително младежката, чрез създаването 
на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо 
развитие на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.  
Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно 
финансова подкрепа по новата ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или 
затихваща икономика, със застаряващо население, висока безработица и демографски 
проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на 
Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна.  
Чрез финансиране на проекти за стартиращ или развитие на съществуващ бизнес и повишаване 
на способностите на местното население се цели до 2020 г. да се развие икономиката в бедните 
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региони, което да доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези 
райони, както и на територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на 
малки и средни предприятия. Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях 
ще бъдат насочени над половината от заложените средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. 
евро.  
Но проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други видове 
бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и 
изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, 
клъстери с потенциал за висока добавена стойност, "София Тех Парк", агенции и ведомства, 
свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. Освен това 
ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на иновациите и производството, 
но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н. /БЛИЦ  
 
Дата: 19.05.2014  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/kozmetika-japan-sofiya-1411066.html  
Брой думи: 319  
 
 
Резюме: /КРОСС/ В периода 19 - 21 май 2014 г. десет български производители ще представят 
своята продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и 
СПА индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
 
Заглавие: Десет български производители на Международната специализирана изложба 
за парфюмерия, козметика и СПА индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ В периода 19 - 21 май 2014 г. десет български производители ще представят 
своята продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и 
СПА индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект за интернационализацията, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013. Със средствата на проекта Агенцията поема разходите 
на участниците за: наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на 
оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на изложителите в официалния каталог, 
издаване на брошура, рекламиране на участието.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и втория по-големина пазар в 
света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 година. В последното й издание през 2013 г. 
участие са взели над 500 изложители, а посетителите са били над 58 000 търговци и специалисти 
в сектор „Парфюмерия и козметика".  
В изложбения комплекс Tokyo Big Sight своята продукция ще представят следните български 
производители: Ариес Козметикс ООД - Варна (козметични продукти за коса и тяло), Биотрейд 
България ООД - София (дерматологична козметика), БулЕтера ООД - Пловдив (розово масло), 
Денита ООД - София (розово и лавандулово масло, масло от босилек и здравец, розова и 
лавандулова вода, вода от невен), Екомаат ООД - Мирково, Софийска обл. (етерични масла, 
екстракти и ароматерапевтична козметика), Мая - Ди ЕООД - Казанлък (розови продукти, 
етерични масла), Натюрбейс АД - Хрищени, обл. Стара Загора (етерични масла), Ред енд Голд 
ЕООД - София (парфюмерия и козметика), Стар Нейлз-България ООД - Пловдив (продукти за 
маникюр, педикюр, ноктопластика), Тонеш ООД - Бургас (натурална козметика).  
На 20 май 2014 г. ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските изложители на 
Beautyworld Japan 2014 и японските фирми от бранша, предварително организирани от ИАНМСП 
съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия - Япония и Асоциацията на козметичната 
индустрия - Япония.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2302844  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята 
продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА 
индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио, съобщиха от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
 
Заглавие: Българско фирми ще участват на международна изложба за парфюмерия, 
козметика и СПА индустрия в Япония  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята 
продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА 
индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио, съобщиха от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Националното участие в изложбата се организира от ИАНМСП по проект за 
интернационализацията, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007 – 2013. Със средствата на проекта 
Агенцията поема разходите на участниците за: наем на изложбена площ, проектиране и 
изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на 
изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на участието.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и втория по-големина пазар в 
света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 г. В последното й издание през 2013 г. участие 
са взели над 500 изложители, а посетителите са били над 58 хил. търговци и специалисти в 
сектор "Парфюмерия и козметика".  
В изложбения комплекс Tokyo Big Sight своята продукция ще представят следните български 
производители: "Ариес Козметикс" ООД – Варна (козметични продукти за коса и тяло), "Биотрейд 
България" ООД – София (дерматологична козметика), "БулЕтера" ООД – Пловдив (розово 
масло), "Денита" ООД - София (розово и лавандулово масло, масло от босилек и здравец, розова 
и лавандулова вода, вода от невен), "Екомаат" ООД – Мирково, Софийска обл. (етерични масла, 
екстракти и ароматерапевтична козметика), "Мая - Ди" ЕООД - Казанлък (розови продукти, 
етерични масла), "Натюрбейс" АД – Хрищени, обл. Стара Загора (етерични масла), "Ред енд 
Голд" ЕООД - София (парфюмерия и козметика), "Стар Нейлз-България" ООД - Пловдив 
(продукти за маникюр,педикюр,ноктопластика), "Тонеш" ООД – Бургас (натурална козметика).  
На 20 май 2014 г. ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските изложители на 
Beautyworld Japan 2014 и японските фирми от бранша, предварително организирани от ИАНМСП 
съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия – Япония и Асоциацията на козметичната 
индустрия – Япония.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/lakirame-iapontci_NDY1MTs0Mg=3D=.html  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: Наши маникюристи ще показват на японците как да си направят качествен маникюр и 
кои кремове ще имат благоприятно въздействие върху кожата им. Български топпроизводители 
на козметика заминават за Япония, за да търсят чужди партньори и да представят продуктите си.  
 
Заглавие: Лакираме японци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Наши маникюристи ще показват на японците как да си направят качествен маникюр и кои 
кремове ще имат благоприятно въздействие върху кожата им. Български топпроизводители на 
козметика заминават за Япония, за да търсят чужди партньори и да представят продуктите си.  
Сред предложенията са лакове за нокти, специални мазила за красив маникюр и педикюр. 
Международното експо BeautyWorld Japan се провежда в Токио до 21 май, съобщиха 
организаторите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП).  
Щандове имат още производители на дерматологична козметика, етерични масла, 
ароматерапевтични кремове и др. На 20 май ще се проведат и двустранни бизнес срещи между 
българските изложители и японските фирми от бранша.  
Участието на родните фирми се осъществява по проект за интернационализацията, финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и вторият по големина пазар 
в света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 г.  
В последното й издание през 2013 г. участие са взели над 500 изложители, а посетителите са 
били над 58 000.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/бг-компании-на-изложение-в-токио-news54699.html  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята 
продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА 
индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
 
Заглавие: БГ компании на изложение в Токио  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята 
продукция на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА 
индустрия BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект за интернационализацията, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013. Със средствата на проекта Агенцията поема разходите 
на участниците за: наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на 
оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на изложителите в официалния каталог, 
издаване на брошура, рекламиране на участието.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и втория по-големина пазар в 
света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 година. В последното й издание през 2013 г. 
участие са взели над 500 изложители, а посетителите са били над 58 000 търговци и специалисти 
в сектор „Парфюмерия и козметика“.  
На 20 май 2014 г. ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските изложители на 
Beautyworld Japan 2014 и японските фирми от бранша, предварително организирани от ИАНМСП 
съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия – Япония и Асоциацията на козметичната 
индустрия – Япония.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://glasove.com/obshtestvo/36826-akcenti-ot-pechata-dyrjavata-shte-plashta-samo-za-
lekarstva-s-otstypka  
Брой думи: 859  
 
 
Резюме: „Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв.“ е водещо заглавие за в. „Капитал 
Daily“. Дни преди евроизборите правителството отново одобри извънредни разходи - този път 
около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и обеща още 10 млн. лв. за реклама на 
туризма, които все още не са били гласувани.  
 
Заглавие: Акценти от печата: Държавата ще плаща само за лекарства с отстъпка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Предизборно правителството обеща още 50 млн. лв.“ е водещо заглавие за в. „Капитал 
Daily“. Дни преди евроизборите правителството отново одобри извънредни разходи - този път 
около 40 млн. лв. допълнителни средства от бюджета, и обеща още 10 млн. лв. за реклама на 
туризма, които все още не са били гласувани.  
Това стана ясно на заседание на Министерския съвет във Варна в събота. Така груба сметка 
показва, че общо разпределените през април и май допълнителни средства са набъбнали до 
около 200 млн. лв. Заедно с първите три месеца на годината пък допълнително разпределените 
пари за годината доближават 450 млн. лв., пише изданието и допълва: Голяма част от тях идват 
от т.нар. централен бюджет, който се ползва като буфер от кабинета. Най-големият разход е от 
35 млн. лв., които ще отидат за мерките за справяне с миграционния натиск по границите на 
България, съобщиха от правителствената пресслужба.  
Държавата ще плаща само за лекарства с отстъпка, информира в. „Сега“. Здравната каса няма 
да плаща на болниците онколекарствата, за които не са договорени отстъпки с производителите 
им. При лекарствата за домашно лечение задължително ще се изискват отстъпки за 
иновативните терапии, които са най-модерните, но и най-скъпите. Това предвиждат промени в 
Закона за здравето, приети от правителството и внесени в парламента. Обвързването на 
плащанията на НЗОК за лекарства с отстъпки беше една от краткосрочните мерки за 
оптимизиране на разходите в здравната система, предложени от МЗ през януари.  
Благодарение на тях касата получи разрешение да изхарчи още 94 млн. лв. Промените създават 
реален риск хиляди пациенти да останат без безплатна или частично поета от държавата 
терапия. Тези текстове променят целия модел, тъй като няма да се плащат лекарствата, които 
лекуват добре, а само тези, за които има отстъпка, коментираха от Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични компании.  
Над 900 фирми може да влязат в резервен списък за европари – е друга публикация във в. „Сега“. 
Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с покупка на 
машини и техника по програма "Конкурентоспособност". Това предлагат от Асоциацията на 
консултантите по европейски програми. Експертите са изпратили писмо до министерството на 
икономиката, в което настояват наддоговарянето да бъде над стандартно приетите 10%.  
Според консултантите част от проектите, които досега са били одобрени, може да не бъдат 
изпълнени и да останат свободни пари. За да не бъдат изгубени и да ги върнем обратно на 
Брюксел, те могат да бъдат използвани от фирмите, които ще влязат под чертата.  
Европа дава по 50 хил. за старт на нов бизнес, акцентира в. „Стандарт“. На поне 50 хил. лв. 
помощ по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" 
(ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да развива нов или иновативен бизнес. 
Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у нас, заложени в проекта на 
програмата, изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката. Именно младите 
предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари.  
За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат 
новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 
евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, 
ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението 
на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията 
за кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма.  
Колите на бензин изместват дизелите, информира още в. „Стандарт“. Хората и фирмите в 
България вече все по-често предпочитат по-евтините бензинови коли, вместо по-икономичните, 
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но скъпи за първоначална инвестиция дизели. Това става ясно от данните на някои от големите 
вносители на нови автомобили, предоставени на в. "Стандарт". Около 2000 г. в Европа, 
включително и в България, започна да се наблюдава все по-голямо търсене на коли с дизелови 
двигатели.  
Тенденцията се засили още повече след петролната криза през 2008 г., когато цената на нефта 
почти удари 150 долара за барел, което естествено повиши сериозно цените на горивата. Дори 
и след укротяването на скока в котировките на черното злато значителна част от потребителите 
продължиха да предпочитат дизеловите автомобили. През последните две години обаче 
производителите започнаха да пускат нови бензинови двигатели, в които се влагат най-
иновативните технологии. Което доведе и до намаляване на разхода на този тип автомобили.  
В. „Новинар“ е избрал за водеща новина „Воден апокалипсис заля Балканите“. Воден 
апокалипсис вилня на Балканите, пише изданието. Най-големите наводнения в региона за 
последния век отнеха живота на десетки, предизвикаха масови свлачища, затрупаха къщи и коли, 
съобщиха световните агенции. Най-малко 30 души загинаха през последните три дни заради 
стихията в Сърбия, Босна и Херцеговина. Десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете. 
Стотици хора бяха евакуирани в Хърватия.  
Складират тръбите за "Южен поток" на порт Бургас. Това е друга информация във в. „Новинар“ 
Стартът на първия етап на „Южен поток” вече е близо. Очаква се следващата седмица да 
започне процедурата по складиране на тръбите за реализацията на проекта. По-голяма част от 
съоръженията ще бъдат съхранявани в терминалите на пристанище Бургас, съобщи 
faragency.bg. Друга част от тръбите ще бъдат положени в пристанището във Варна. 
Строителството на българския участък на "Южен поток" ще започне през лятото, а полагането 
на тръбите в морската отсечка на газопровода ще стартира през есента. Плановете предвиждат 
проектът да бъде окончателно завършен в края на 2015 г.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-19&article=492287  
Брой думи: 608  
 
 
Резюме: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката. Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари.  
 
Заглавие: 50 бона за старт на нов бизнес  
Подзаглавие: Младите ще взимат с приоритет средства по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката. Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари. 
За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат 
новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 
евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, 
ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението 
на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията 
за кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма. За реализацията 
на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и да обединява 
усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност и за съвместно 
кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с това, ако имат 
нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от научноизследователските институти. 
Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, 
включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока. Тази 
дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. 
По този начин освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му 
спрямо европейските компании, ще се развие нивото и на науката в България, обясняват 
експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите и в доразвиване на 
уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н. По този начин ОПИК 
ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в която е съсредоточено 
увеличаване на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване квалификацията 
на кадрите и т.н. Основната цел на всичко това е да се повиши предприемаческата активност на 
населението у нас, включително младежката, чрез създаването на нови предприятия, успешното 
реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо развитие на съществуващи 
фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.  
Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно 
финансова подкрепа по новата ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или 
затихваща икономика, със застаряващо население, висока безработица и демографски 
проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на 
Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна. Чрез финансиране на 
проекти за стартиращ или развитие на съществуващ бизнес и повишаване на способностите на 
местното население се цели до 2020 г. да се развие икономиката в бедните региони, което да 
доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези райони, както и на 
територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на малки и средни 
предприятия. Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях ще бъдат 
насочени над половината от заложените средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. евро. Но 
проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други видове 
бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и 
изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, 
клъстери с потенциал за висока добавена стойност, "София Тех Парк", агенции и ведомства, 
свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. Освен това 
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ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на иновациите и производството, 
но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-19&article=492290  
Брой думи: 103  
 
 
Резюме: С пари от ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат създавани звена, които 
да подпомагат развитието на бизнеса и неговата продукция, като основната цел е последната да 
става с все по-висока добавена стойност.  
 
Заглавие: Нови структури ще помагат на фирмите  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: С пари от ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат създавани звена, които да 
подпомагат развитието на бизнеса и неговата продукция, като основната цел е последната да 
става с все по-висока добавена стойност.  
Спрямо предишната ОП "Конкурентоспособност 2007-2013", в новата ОПИК ще бъдат 
включени мерки, насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за 
подкрепа и експертиза на бизнеса и неговото развитие. По-конкретно това ще става в нови или 
съществуващи агенции, организации и ведомства. Задачата им ще бъде да развият модерни и 
иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията в страната, обясняват експертите в Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-19&article=492289  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: Намаляване на броя документи и опростяване на процедурите за кандидатстване 
предвижда проектът на новата ОПИК 2014-2020 г. спрямо предходната ОП 
"Конкурентоспособност 2007-2013 г.".  
 
Заглавие: По-малко документи за кандидатстване  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Намаляване на броя документи и опростяване на процедурите за кандидатстване 
предвижда проектът на новата ОПИК 2014-2020 г. спрямо предходната ОП 
"Конкурентоспособност 2007-2013 г.". Специалистите на Министерството на икономиката и 
енергетиката са предложили за новия период да се дават опростени формуляри за 
кандидатстване и отчитане, като фокусът ще бъде изместен от формалното съответствие към 
реалното постигане на резултати. Също така ще бъде преустановена практиката да се подават 
едни и същи документи повече от веднъж. Във формулярите за кандидатстване ще бъдат 
заложени по-конкретни изисквания към проектните предложения според размера на 
финансирането и сложността на проекта. Освен това обхватът на електронното подаване на 
документи и отчети ще бъде разширен. Предвидено е също въвеждане на опростени процедури 
за оценка, изпълнение и отчитане на малки проекти с определен праг на съфинансиране. 
Паралелно ще се прилага и опростен ред за избор на изпълнител на проектите, съгласно 
нормативните изисквания и интензитета на безвъзмездната помощ. "От гледна точка на 
потребностите на бенефициентите, през периода 2014-2020 г. ще търсим възможности за 
преодоляване и на един от най-важните проблеми на изпълнението - финансирането на 
проектите (осигуряването на съфинансиране и мостово финансиране), който към момента е и 
най-честата причина за прекратяване на договори", казват експертите от МИЕ.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-19&article=492288  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: Процедури за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
може да бъдат стартирани още преди самата програма да получи окончателното си одобрение 
от Брюксел. Това съобщават от екипа на Министерството на икономиката и енергетиката, 
разработвал документите. По принцип работата по ОПИК би трябвало да започне едва след като 
бъде приета от Европа. В зависимост от хода на преговорите между София и Брюксел обаче 
процедури може да бъдат започнати още преди края на тази година.  
 
Заглавие: Пускат процедури преди програмата  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Процедури за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" може 
да бъдат стартирани още преди самата програма да получи окончателното си одобрение от 
Брюксел. Това съобщават от екипа на Министерството на икономиката и енергетиката, 
разработвал документите. По принцип работата по ОПИК би трябвало да започне едва след като 
бъде приета от Европа. В зависимост от хода на преговорите между София и Брюксел обаче 
процедури може да бъдат започнати още преди края на тази година.  
Освен това трябва да бъде налице и финансов ресурс за субсидиране на проекти. "Обявяването 
на процедури може да бъде направено едва след приемането на окончателните текстове на 
европейските правила за държавни помощи и след сформирането на Комитета за наблюдение 
на ОПИК", обясняват експертите на МИЕ.  
Самите преговори с Брюксел за окончателното одобрение на ОПИК трябва да стартират 3 
месеца след изпращането на Споразумението за партньорство на България до Еврокомисията. 
Това се е случило на 4 април 2014 г., т.е. финалната част от одобрението на оперативната 
програма трябва да започне най-късно на 4 юли. Предвид работния график на ЕК обаче, е взето 
решение всички оперативни програми, включително ОПИК, да бъдат изпратени официално на 
Брюксел до края на май за стартиране на преговори, допълват от МИЕ.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.sofiautre.bg  
Връзка: http://www.sofiautre.bg/2014/05/19/229362-
lekari_nadezhdite_sa_v_tomislav_donchev_zastavame_zad_nego_i_shte_pomagame  
Брой думи: 631  
 
 
Резюме: Изходът за здравеопазването в България е реформа на системата. Ако се продължава 
по същия начин, това ще завърши процеса на бавно издихание. Това каза водачът на листата на 
ГЕРБ Томислав Дончев на срещата си с лекари от „Шейново“ и „Света София“ в залата на Първа 
градска болница. „Има един факт, които много от Вас не знаят, а трябва да го знаете.  
 
Заглавие: Лекари: Надеждите са в Томислав Дончев. Заставаме зад него и ще помагаме  
Подзаглавие: Моделът на финансиране на болниците е остарял  
Автор:  
Текст: Изходът за здравеопазването в България е реформа на системата. Ако се продължава по 
същия начин, това ще завърши процеса на бавно издихание. Това каза водачът на листата на 
ГЕРБ Томислав Дончев на срещата си с лекари от „Шейново“ и „Света София“ в залата на Първа 
градска болница. „Има един факт, които много от Вас не знаят, а трябва да го знаете. Той е 
свързан с възможността българското здравеопазване – държавните, общинските и частниците 
болниците могат да ползват европейски пари. Тази възможност обаче е пряко свързана с това, 
което правителството ще направи до 2016г. В настоящия програмен период 2014-2020г. има 
т.нар. предварителни условия и за сектор „Здравеопазване“ - извършването на реформи, 
основно концентрирана по отношение на ясно и категорично виждане на държавата за мрежата 
от болници“, подчерта Дончев. Той обясни, че ако управляващите не провеждат очакваните от 
Европейската комисия реформи, цялото европейско финансиране по всички оперативни 
програми ще бъдат спрени през 2016г. „Оперативна програма „Конкурентоспособност“, ОП 
“Регионално развитие“, ОП “Човешки ресурси“ - страната ни ще изгуби възможност да използва 
каквито и да е европейски пари“, заяви Томислав Дончев. По думите му, преведена на 
неофициален език, препоръката от страна на Европейската комисия гласи, че искат да им кажем 
нашето виждане до 2025г.колко и какви болници ще поддържаме в различните населени места в 
България. Според Дончев основно изискване е това да е устойчива визия, която да не се сменя 
всяка година, защото, когато дават пари за оборудване, не искат да инвестират 6-7 млн., а 
болницата след 2-3 г. да бъде закрита. Томислав Дончев обясни още, че експертите на ЕК 
твърдят, че болничната мрежа у нас е неефективна и не отговаря адекватно на вижданията на 
пациентите.  
„Големият проблем е качеството на медицинската услуга, предоставяна в лечебните заведения. 
Когато си контактувате с властта не е зле да питате как правителството се готви да отговори на 
изискванията на Европейската комисия до 2016 да бъдат направени исканите реформи“, посочи 
Дончев. Той отбеляза, че не смята, че единственият е броят болниците у нас. „В нашата програма 
присъства категоричната позиция за демонополизация на НЗОК. Опитът показва, че 
монополният модел е лош. България е последната държава-членка в ЕС, която има подобен 
монопол. Освен това, когато се въведе истинска конкуренция, управляващите институции ще се 
държат по различен начин“, подчерта Томислав Дончев. Водачът на листата на ГЕРБ беше 
категоричен, че най-голямата заплаха за България е да остане без медицински персонал. По 
думите му единственият начин да ги задържим в България е увеличаване на възнагражденията 
на целия персонал. Според него фактори като отношението и условията на труд влияят на 
решението дали да останеш.  
Томислав Дончев обясни, че като човек, който три години и половина отговаря за европейския 
пари в България, може да каже, че до голяма степен европейската подкрепа се е свеждала до 
инвестиции само в сгради и оборудване. По думите му, те са безспорно важни, защото 
българските болници имат нужда от високотехнологични уреди, но според него не са изпълнени 
докрай възможностите на Оперативна програма „Човешки ресурси“. „В края на 2012г. имахме 
много разговори с колеги от Европейската комисия. Мислехме през този програмен период, който 
тече в момента, за сметка на европейския социален фонд, да има мерки, свързани с 
продължаваща квалификация и преквалификация на медицинския персонал, изцяло покрити за 
сметка на Оперативна програма „Човешки ресурси“. Възможност, която се надявам да бъде 
използвана и в момента, въпреки всички трудности, които в момента България среща с 
Европейския съюз“, завърши Дончев.  
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Присъстващите лекари от различни лечебни заведения в София изказаха недоволството си от 
Националната здравно осигурителна каса и от недофинансирането на съществено важни 
медицински дейности. „Никой не знае колко стотинки НЗОК е отделила за труда на медицинския 
персонал. Ако не е Столична община, общинските болници ще фалират. Но Общината 
финансира само дейности извън НЗОК“, оплакаха се лекари. Те настояха пред Томислав Дончев 
за създаване на здравна карта и за възможност за финансиране от европроекти и на общинските 
болници.  
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Дата: 19.05.2014  
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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: ИАНМСП организира национално участие на българските производители на 
Международната изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ИАНМСП организира национално участие на българските производители на 
Международната изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-
4.2.01-0001-C0001 по ОП "Конкурентоспособност"2007-2013, Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на 
български фирми на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 
2014, която ще се проведе в периода 19 - 23.10.2014 г. в Париж, Франция.  
SIAL Paris e авторитетна специализирана промоционална проява в областта на хранително-
вкусовата промишленост, която се провежда през две години от 1964 г. В последното издание на 
изложбата през 2012 г. са участвали над 5 000 изложители, а посетителите са били над 150 000 
търговци и специалисти в секторите „Производство на храни“ и „Производство на напитки“.  
На националните щандове с обща изложбена площ от 350 кв.м. своята продукция ще представят 
български производители от различни направления в сектора: месни и рибни продукти, 
шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни продукти, безалкохолни и алкохолни 
напитки.  
ИАНМСП организира участието на български фирми на Международната специализирана 
изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция, при 
следните условия:  
Агенцията поема разходите за: Наемане на изложбена площ;  
Проектиране и изграждане на изложбен щанд; Наемане на оборудване и обзавеждане; 
Регистрация на изложителите; Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен 
формат/основен пакет); Рекламиране на участието.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба за 
храни и напитки SIAL Paris 2014 е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg.  
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Дата: 19.05.2014  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: Българско участие на международна изложба  
за парфюмерия, козметика и СПА индустрия в Япония  
В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята продукция 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българско участие на международна изложба  
за парфюмерия, козметика и СПА индустрия в Япония  
В периода 19 – 21 май 2014 г. десет български производители ще представят своята продукция 
на Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014 в Токио.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект за интернационализацията, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013. Със средствата на проекта Агенцията поема разходите 
на участниците за: наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на 
оборудване и обзавеждане, регистрация, включване на изложителите в официалния каталог, 
издаване на брошура, рекламиране на участието.  
BeautyWorld Japan e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на 
парфюмерията, козметиката и СПА индустрията в Япония, която е и втория по-големина пазар в 
света. Изложбата се провежда ежегодно от 2002 година. В последното й издание през 2013 г. 
участие са взели над 500 изложители, а посетителите са били над 58 000 търговци и специалисти 
в сектор „Парфюмерия и козметика“.  
В изложбения комплекс Tokyo Big Sight своята продукция ще представят следните български 
производители: Ариес Козметикс ООД – Варна (козметични продукти за коса и тяло), Биотрейд 
България ООД – София (дерматологична козметика), БулЕтера ООД – Пловдив (розово масло), 
Денита ООД - София (розово и лавандулово масло, масло от босилек и здравец, розова и 
лавандулова вода, вода от невен), Екомаат ООД – Мирково, Софийска обл. (етерични масла, 
екстракти и ароматерапевтична козметика), Мая - Ди ЕООД - Казанлък (розови продукти, 
етерични масла), Натюрбейс АД – Хрищени, обл. Стара Загора (етерични масла), Ред енд Голд 
ЕООД - София (парфюмерия и козметика), Стар Нейлз-България ООД - Пловдив (продукти за 
маникюр, педикюр, ноктопластика), Тонеш ООД – Бургас (натурална козметика).  
На 20 май 2014 г. ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските изложители на 
Beautyworld Japan 2014 и японските фирми от бранша, предварително организирани от ИАНМСП 
съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия – Япония и Асоциацията на козметичната 
индустрия – Япония.  
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Дата: 19.05.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/стимулират-с-50-бона-начинаещи-бизнесмени-news181207.html  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише "Стандарт". Именно младите предприемачи ще получават приоритетно 
подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора 
трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за 
допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на 
предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на 
критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в 
новата оперативна програма.  
 
Заглавие: Стимулират с 50 бона начинаещи бизнесмени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да 
развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у 
нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и 
енергетиката, пише "Стандарт". Именно младите предприемачи ще получават приоритетно 
подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора 
трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за 
допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на 
предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на 
критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в 
новата оперативна програма.  
За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и 
да обединява усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност 
и за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с 
това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от 
научноизследователските институти. 


