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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.5.2014 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: 5 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 26.05.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4,30  
Брой думи: 513  
 
 
Резюме: Водещ: В рубриката „Пари а вашия бизнес“ днес, драги слушатели, ще ви представим 
проектите на фирма „Славей-Г“ ЕООД гр. Харманли за производство на обувки. Те са по 
процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ на ОП 
„Конкурентоспособност“.  
 
Текст: Водещ: В рубриката „Пари а вашия бизнес“ днес, драги слушатели, ще ви представим 
проектите на фирма „Славей-Г“ ЕООД гр. Харманли за производство на обувки. Те са по 
процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ на ОП 
„Конкурентоспособност“. Първият от тях е свързан със закупуването на автоматичен 
ротационен 24-позиционен агрегат за директно отливане на ходилата от полиуретан. Вторият, 
който е в процес на реализация или може би вече е приключен, след малко ще разберем, е за 
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по две позиции. Наш 
събеседник е управителят на фирмата Славейка Грозева. Да кажем най-напред каква финансова 
помощ получихте по ОП и приключихте ли дейностите по втория проект?  
Славейка Грозева: По втория проект безвъзмездната помощ е около 1 620 000 и вече всички 
машини са при нас, остават довършителни документални неща, които предполагам, че до месец 
някъде ще бъде приключен окончателно.  
Водещ: И сега да ни кажете как се подобри производството във фирма „Славей-Г“ с 
изпълнението на тези проекти, двата? Разбрах, че от производител на саи за обувки напълно сте 
затворили производствения цикъл?  
Славейка Грозева: Да, ние от 95-а година фирмата съществува с предмет на дейност 
производство на саи за обувки. И през всичките тези години, това са вече 18 години, не можехме 
да си позволим да затворим цикъла, което съответно е била нашата основна цел, да затворим 
производството, цикъла и да видим готов продукт, но благодарение на тези проекти, ние успяхме 
да осъществим тази наша цел и вече работим готово изделие и изнасяме основно за Италия. 
Фирмата, с която напред работихме саите, сега готов продукт изнасяме. Това е с директното 
леене за агрегата, който говорим по първия проект. Вторият проект е за другия вид монтаж, 
където предстои тепърва да се търсят фирми, за които да работим и да започнем и новото 
производство, защото то дефакто си е съвсем ново производство. Благодарение на проектите, 
много скъпо оборудване и по никакъв друг начин не можехме да си го позволим, за да затворим 
цикъла.  
Водещ: Предполагам, че и работни места нови сте отворили по този начин?  
Славейка Грозева: Да, по първия проект ние разкрихме 30 нови работни места, където са 
основно млади момчета и момичета, почти не работили никъде. За нашия град мисля, че на този 
етап добре се получи с тези 30 нови работни места.  
Водещ: И да попитам, имате ли някакви препоръки към ОП „Конкурентоспособност“? имахте 
ли някакви трудности при кандидатстването или при изпълнението на проектите?  
Славейка Грозева: Основните трудности, може би е доста голяма документацията, която трябва 
да се подготви. Но напоследък през втория, особено сега при втория проект виждам, че работят 
в тази насока и някои от нещата вече са опростени и много по-лесно се реализира този втори 
проект откъм гл.т. на документация. Работи се явно по този въпрос и се опростяват нещата, което 
съответно е добре за нас бенефициентите, защото ние ползваме консултантски услуги, но винаги 
при всяка една промяна, ако се изтърве нещо, което не сме го направили, това изисква 
допълнително време, защото се връщат документите обратно, пак отново се разглежда, всичко 
това е време.  
Водещ: А времето е пари.  
Славейка Грозева: Да.  
Водещ: Благодаря ви!  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 27.05.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 7  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: Финансирането на иновативни сладки, стойка за чадър или на луксозна кутия е съвсем 
нормално. Одобрените фирми с проекти от програма "Конкурентоспособност" са се 
състезавали по правилата и нарушения няма. Това установила проверка на всички одобрени 
кандидати по мярката, свързана с иновации, съобщиха за в. "Сега" от икономическото 
министерство.  
 
Заглавие: Парите, дадени за иновативни сладкиши, не били грешка  
Подзаглавие: Няма проблем две фирми да искат европари за едно и също изобретение, твърдят 
от икономическото министерство  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Финансирането на иновативни сладки, стойка за чадър или на луксозна кутия е съвсем 
нормално. Одобрените фирми с проекти от програма "Конкурентоспособност" са се 
състезавали по правилата и нарушения няма. Това установила проверка на всички одобрени 
кандидати по мярката, свързана с иновации, съобщиха за в. "Сега" от икономическото 
министерство.  
Ревизията бе разпоредена преди около 2 месеца по заповед на икономическия министър 
Драгомир Стойнев след сигнал в парламентарната комисия по икономика за съмнения за 
порочни търгове и нагласени процедури. Според депутата Николай Нанков от ГЕРБ идеите вече 
са били въведени и са били на пазара, така че не са имали право на финансиране. Имало и 
случаи, в които две фирми подават проекти за една и съща иновация, като и двете фирми 
получават пари. Така например в списъка на одобрените проекти има два еднакви със заглавие 
"Внедряване на система за синхронно изследване и анализ на фокус група" - първият е на фирма 
"Инфо клас", другият - на "Ф.П.и Ко", припомни неотдавна Медиапул. Управителката на "Ф.П.и 
Ко" е купила дела на социоложката и депутатка от БСП Татяна Буруджиева в "Бизнес консулт 
груп" през лятото на 2013 г., а двете фирми са регистрирани на един и същ адрес.  
Макар и да не е логично, се оказва, че това не е нарушение. Според изискванията не е 
задължително фирмите да правят собствени разработки, за да бъдат финансирани, а се допуска 
и да придобиват права върху друга интелектуална собственост, твърдят от икономическото 
министерство. Нещо повече - две предприятия могат да внедрят една и също иновативна услуга, 
без това да е в разрез с правилата. Това обаче отваря широко вратата за фирми "преписвачи", 
които кандидатстват за дадена иновация с едни и същи документи.  
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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: 26.05.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2308376  
Брой думи: 1980  
 
 
Резюме: Одобрени са проектите на три оперативни програми за програмния период 2014 - 2020 
г. – "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж". Министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и 
на образованието ще ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение, реши 
Министерският съвет.  
 
Заглавие: Дайджест  
Подзаглавие: Започват официалните преговори по три оперативни програми  
Автор:  
Текст: Одобрени са проектите на три оперативни програми за програмния период 2014 - 2020 г. 
– "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за 
интелигентен растеж". Министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и 
на образованието ще ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение, реши 
Министерският съвет.  
ОП "Региони в растеж" е с индикативен бюджет 1.589 млрд. евро и цели подобряване на 
социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на 
българските региони. Приоритетите на програмата с осем приоритетни оси са насочени към 
подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните измерения на 
секторните политики.  
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" определя приоритетите в областта на науката 
и на образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд в научноизследователска дейност, висше образование, училищно образование, 
обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси са четири - научни изследвания и 
технологично развитие, образование и учене през целия живот, образователна среда за активно 
социално приобщаване, техническа помощ. Финансирането е 582 760 622 евро, а националното 
съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите 
висше образование на възраст 30-34 години на 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище на под 11% към 2020 г.  
Програма "Иновации и конкурентоспособност" има за цел постигане на ускорен темп на растеж 
на икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив растеж с акцент върху 
екологията и енергетиката. Общият индикативен бюджет 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 
232 лв. от ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране.  
"София ринг мол" с награда за най-значимата инвестиция за 2013 от ВИЗА клуб и партньори  
"София ринг мол" (снимка 1) беше отличен като "Най-значимата инвестиция в България" на 
Годишните бизнес награди на ВИЗА клуб и партньори за 2013 г. "Бизнес и образование - ръка за 
ръка". Номинираните компании бяха оценявани по финансови резултати, бизнес потенциал и 
иновации, ефективна оперативна дейност, брандинг и маркетинг, ниво на обслужване на клиенти 
и социален принос. Участващите фирми и организации се състезаваха в два основни раздела - 
"Инвестиции и бизнес" и "Образование и човешки ресурси".  
Според мен България е едно чудесно място за инвестиции и ние не случайно избрахме да 
развием проекта си именно тук, коментира Сотирис Янакудакис, търговски и лизинг директор на 
"София ринг мол". Това ще бъде най-новият търговски център в столицата, който ще отвори 
врати през септември. Инвестицията е над 120 млн. евро на Fourlis Group, която търгува с 
дълготрайни продукти, и Danaos Group - корабни превози, информационни технологии, 
строителство, банки и финансови услуги.  
Търговският център ще предлага възможности за шопинг, прекарване на свободното време и 
забавления под един покрив с над 200 магазина, мултиплекс с 10 кинозали и 3500 паркоместа. 
Той се отличава от останалите търговски центрове с уникалната си архитектура, която интегрира 
по естествен начин природата в сградата и залага на големи отворени пространства, широки 
тераси, стъклени фасада и покрив, повече естествена светлина във вътрешността и зелени 
площи, простиращи се на 28 000 кв.м.  
3.9 млн. лв. на общини за рехабилитация на инфраструктурни обекти  
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Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 3 859 
840 лв. Със средствата ще се финансират социално значими обекти, важни за поддържане и 
осигуряване на инфраструктурата и подобряване на бизнес средата в общините. Предлаганото 
финансиране е свързано с ремонт и реконструкция на обекти и дейности, в т.ч. на пътища, 
обезопасяване на свлачища, рехабилитация на улична мрежа, изграждане на водоем.  
Напредва строителството на производствената инсталация на "Девня цимент"  
Министърът на икономиката Драгомир Стойнев се запозна на място (снимка 2) с новия проект за 
изграждане на производствена инсталация в завода на "Девня цимент" АД. Инвестицията е на 
стойност 160 млн. евро и е една от най-големите в България за последните 20 години.  
Изпълнител е водещата китайска компания Cbmi Construction Co. Ltd. Компанията е една от най-
големите в рамките на Sinoma Group, с история над 50 години, и е световен генерален контрактор 
при изграждане на циментови заводи.  
Новата производствена линия предстои да бъде пусната в експлоатация през септември, 
годишният й капацитет ще бъде 1.5 млн. тона цимент. По време на строителната фаза 
инвестиционният проект генерира приблизително 1000 работни места. До момента "Италчементи 
груп" е инвестирала над 400 млн. лева у нас, което я нарежда сред най-големите инвеститори в 
страната. "Италчементи груп" е петият по големина производител на цимент в света с капацитет 
68 млн. тона цимент. Компанията навлиза на българския пазар през 1998 г. с приватизацията на 
"Девня цимент" и "Вулкан цимент".  
До края на годината ще бъде подобрено водоснабдяването на близо 300 хил. души в над 30 
населени места  
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева стартира официално първия обект 
по програмата на МРР за борба с безводието. Със символична първа копка министърът даде 
начало на изграждането на втория етап на магистралния водопровод за община Аврен, област 
Варна. Стойността на обекта е 2.9 млн. лв., средствата са осигурени от Публичната 
инвестиционна програма на правителството. Водопроводът е от огромно значение за жителите 
на региона и развитието на туризма по Северното Черноморие. Бюджетът на програмата за 
борба с безводието е 20 млн. лв., осигурени от Публичната инвестиционна програма на 
правителството. С тези средства до края на годината ще бъде подобрено водоснабдяването на 
близо 300 хил. души в над 30 населени места.  
Райфайзенбанк с приз "Най-добра инвестиционна банка"  
Райфайзен банк интернешънъл бе отличена с наградата "Най-добра банка в Австрия" от 
финансовото издание "EMEA финанс". Наградата бе връчена официално по време на 
церемонията "Европейски банкови награди 2013" във Варшава миналата седмица. 
Райфайзенбанк (България) спечели приза "Най-добра инвестиционна банка" в страната, 
дружествата в Румъния и Русия бяха определени за "Най-добра чуждестранна банка" на 
съответните пазари. "EMEA финанс" е двумесечно издание, отразяващо водещи финансови 
събития, инициирани и повлияни от международната финансова индустрия в Европа, Близкия 
изток и Африка, с 25 000 читатели, а седмичното издание eNews достига до над 100 000 
професионалисти в региона.  
Daikin празнува 90 години  
Daikin - номер едно в световен мащаб в климатичния контрол и лидер при системите за 
отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника - празнува 90 успешни години 
интелигентно отопление и охлаждане. Със слогана "От 1924 година Daikin радва хората" 
компанията загатва един много специален юбилей. В далечната 1924 г. Акира Ямада полага 
основите на Daikin като основава Osaka Kinzoku Kogyosho Limited Partnership, 
металообработваща фабрика за радиаторни тръби за въздухоплавателната промишленост. 
Скоро след това компанията започва да се специализира в индустриалните климатични системи 
и оттогава Daikin се превръща в производител номер едно на климатични системи.  
През 1999 г. пуска на пазара Ururu Sarara, първия климатик тип Сплит, с контрол на стайната 
влажност без необходимост от външен източник на вода. Системата e обновена през 2013 г., 
като става първият климатик за жилищни приложения, който ползва хладилен агент R32 и по този 
начин спомага за опазването на околната среда. През 2006 г. Daikin представи продуктовата гама 
Altherma термопомпа въздух-вода за жилищно отопление и топла вода. Гамата бе допълнена 
през 2014 г. с хибридна и геотермална термопомпа.  
Европейският център за развитие играе решаваща роля в разработката на новаторски, 
енергийноефективни решения, разработени и произведени с мисъл за европейския пазар. 
Първият продукт, разработен специално за европейския пазар, е Daikin Emura - климатик за 
жилищни нужди, пуснат на пазара през 2010 г.  
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Daikin има истинско международно присъствие с продажби в над 130 страни и около 60 
производствени мощности из целия свят.  
БВП е нараснал с 0.2% за първото тримесечие  
Брутният вътрешен продукт за Q1/2014 се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното 
тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.2%. В 
Европейския съюз най-висок растеж отчитат Полша и Унгария - по 1.1%, Германия и 
Великобритания - с 0.8%, Латвия - 0.7%, а Холандия, Естония, Португалия и Кипър регистрират 
спад с 1.4, 1.2, 0.7 и 0.7%.  
В сравнение със същото тримесечие отпреди година най-висок икономически растеж регистрира 
Румъния - с 3.8%, Полша - с 3.5%, Унгария - с 3.2%, Великобритания - с 3.1%, и Литва - с 2.9%, 
докато Кипър отчита спад с 4.1%, Естония - с 1.5%, Гърция - с 1.1%, Финландия - с 0.8%, Италия 
и Холандия - по 0.5%.  
БАН: Над 20% от населението у нас живее в риск от бедност  
Около 20-22% от населението у нас живее в риск от бедност и социално изключване, всеки 
четвърти се лишава материално от поне 4 основни продукта, заяви проф. д-р Васил Цанов при 
представянето днес на Годишния доклад за икономическо развитие и политики: оценки и 
очаквания, разработен от учените от Института за икономически изследвания при БАН. За 
сравнение - този процент в ЕС е към 16-17 на сто, като най-рискови са групите на ниско 
образованите хора, следвани от възрастните и децата.  
България е с най-ниско икономическо развитие в рамките на ЕС и има най-високи регионални 
различия и неблагоприятни тенденции. През последните 10 години различията между регионите 
у нас са се увеличили с 44%, докато в съседна Румъния ръстът е само 10 на сто.  
Заседание на Комитета за наблюдение на програма "Развитие на човешките ресурси"  
На 14 май в Сандански се проведе XIV редовно заседание на Комитета за наблюдение на 
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. Отчетено бе, че към 
декември 2013 г. са договорени 98% от общия бюджет и са разплатени 1 442 млн. лв. 
Оперативната програма е направила възможно близо 184 хиляди деца да вземат участие в 
извънкласни и извънучилищни дейности. Над 13 хил. лица всеки месец са получавали услугата 
"личен асистент".  
България ще привлича повече италиански инвестиции  
Българското правителство е готово да съдейства за привличането на италиански инвестиции и 
желае по-голямо италианско инвестиционно присъствие, което да е в унисон с новата динамика 
на икономическите отношения между двете страни. Това каза зам.-министърът на икономиката 
Анна Янева при откриването на конференцията "Ден на България" в Милано.  
След Германия и Русия Италия е третият по значение търговски партньор на България. 
Стокообменът между двете страни за 2013 г. е около 4 млрд. евро, отчитайки ръст от 11.6% в 
сравнение с 2012 г. Италианските преки инвестиции в България възлизат на 1.403 млрд. евро, 
което я определя на 8-о място в ранглистата на чуждестранните инвеститори в страната ни, 
предхождана от Австрия (5.8 млрд. евро), Холандия (5.7 млрд. евро), Гърция (3.5 млрд. евро), 
Германия (2.6 млрд. евро) и други.  
Доходи на домакинствата, Q1/2014  
Средният доход на човек за Q/2014 г. е 1177 лв. и спрямо Q1/2013 се повишава с 6.2%. Вторият 
по значение източник на доход са пенсиите с 26.4%, които достигат 310 лв. средно на лице. 
Доходите от социални помощи намаляват от 35 на 33 лв. средно на лице.  
Общият разход на лице от домакинство за периода е 1030 лв. - най-същественото перо са 
разходите за храна и безалкохолни напитки - 348 лв. средно на лице. Разходите за 
здравеопазване се увеличават на 60 лв., за транспорт и съобщения - 121 лв., за алкохолни 
напитки и цигари нарастват с 6.8% и през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. 
средно на лице от домакинството.  
Пощенска банка с нова собственост  
Стабилност в дългосрочен план, отлични перспективи за развитие, достъп до международно ноу-
хау и финансови решения на световно ниво – това са само част от новите възможности пред 
Пощенска банка, коментира смяната на собствеността на групово ниво и навлизането на водещи 
американски и канадски инвестиционни фондове Петя Димитрова, главен изп. директор на 
финансовата институция.  
Със сделката финансовата група, към която принадлежи Пощенска банка, увеличи своя капитал 
с 2.864 млрд. евро след успешното емитиране на нови акции на борсата в Атина през миналата 
седмица. След финализирането на транзакцията Юробанк Ергасиас стана първата гръцка банка 
с най-висок дял на частна собственост в сектора – 65%, като контролният пакет акции е 
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контролиран от едни от най-големите и стабилни инвестиционни фондове от САЩ, Канада и Азия 
– Fairfax, WLR, Mackenzie, Capital, Fidelity и Brookfield.  
В момента Юробанк Ергасиас е най-добре капитализираната гръцка банка с най-висок базов 
собствен капитал от първи ред (19%), има отлично съотношение кредити-депозити и се радва на 
значителна ликвидност. Клиентите могат да очакват развитие в портфолиото от кредитни и 
депозитни продукти с още по-изгодни лихвени нива и гъвкави условия, специални предложения 
за корпоративните клиенти на трезора.  
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Дата: 26.05.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/организира-се-бг-участие-на-модно-изложение-в-париж-
news54874.html  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT, която ще се проведе в периода 4 - 
7.07.2014 г. в. Париж, Франция.  
 
Заглавие: Организира се БГ участие на модно изложение в Париж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира национално участие на български фирми на Международната специализирана 
изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT, която ще се проведе в периода 4 - 7.07.2014 г. в. 
Париж, Франция.  
WHO’S NEXT e специализирана промоционална проява в областта на модата и е призната за 
една от най-значимите в Европа. Провежда се от 1994 г. два пъти годишно. В промоционалната 
проява участват моделиери и производители на модни марки, обувки, дрехи, бельо, платове, 
трикотаж и модни аксесоари.  
Агенцията поема разходите на участниците 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  
• Издаване на брошура  
• 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 
мода и аксесоари WHO’S NEXT е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Росица Асенова, 
главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 80, e-mail: 
assenova@sme.government.bg, Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Развитие на 
експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg  
Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за 
мода и аксесоари WHO’S NEXT се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
снимка: Архив  
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Дата: 26.05.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/Финансов-форум-ще-даде-съвети-за-кредитиране-на-
малки-и-средни-предприятия_l.a_at.1_i.434348.html  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: Второ издание на форума "Финансиране на бизнеса", организиран от MoitePari.bg, ще 
събере на едно място водещи финансови експерти от банкови и небанкови институции с 
доказани традиции и възможности за кредитирането на малките и средните предприятия. Сред 
тях са представители на Българската банка за развитие, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка 
ДСК, Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), Empower 
Capital Advisors, SOGELEASE, DS-Concept Factoring и други.  
Целодневното събитие ще се състои утре в София Хотел Балкан.  
Програмата е групирана в три отделни панела.  
 
Заглавие: Финансов форум ще даде съвети за кредитиране на малки и средни 
предприятия  
Подзаглавие: Предприемачи и експерти си дават среща на второто издание на „Финансиране 
на бизнеса“  
Автор:  
Текст: Второ издание на форума "Финансиране на бизнеса", организиран от MoitePari.bg, ще 
събере на едно място водещи финансови експерти от банкови и небанкови институции с 
доказани традиции и възможности за кредитирането на малките и средните предприятия. Сред 
тях са представители на Българската банка за развитие, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка 
ДСК, Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), Empower 
Capital Advisors, SOGELEASE, DS-Concept Factoring и други.  
Целодневното събитие ще се състои утре в София Хотел Балкан.  
Програмата е групирана в три отделни панела.  
Първият е "Възможности за финансиране на бизнеса – банкови програми, мостово финансиране" 
с панелна дискусия: Перспективи пред финансирането на МСП в България – възможности и  
предизвикателства. В този панел ще бъдат представени новите банкови програми, включително 
и тези, които са подкрепени с Европейски средства. В началото на презентациите ще бъдат 
изложени проблемите във финансирането на бизнеса и настоящото му състояние като резултати 
от онлайн проучване на MoitePari.bg.  
Презентатори са Десислава Миланова и Венера Томова от Сосиете Женерал Експресбанк, 
Никола Стоянов от Българска банка за развитие, Диана Джолова от Банка ДСК и Деян Василев, 
изпълнителен директор на MoitePari.bg.  
Вторият панел е "Дялово финансиране, лизинг, факторинг, финансиране от небанкови 
финансови институции". Основни презентатори по темата ще бъдат Елвин Гури от Empower 
Capital Advisors,  
Борислав Петков от Сожелиз България и Борислав Цветанов от ДС-Концепт Факторинг.  
Третият панел е "Финансиране по Европейски програми". В тази част Ангелина Добрева от 
БАКЕП ще представи основните моменти в ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", 
а Емил Дърев ще запознае с възможностите за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020.  
Останалите презентатори са Мая Николова от Банка ДСК и Росен Петров от Кредитланд.  
Форумът е подходящ за предприемачи, изпълнителни директори, финансови мениджъри, 
финансисти, счетоводители на малки или средни по големина фирми. Организаторите ще дадат 
възможност за дискусии и нови идеи как да се намерят средства за нови инвестиции и 
разширяване на бизнеса.  
Участието е безплатно, изисква се регистрация.  
ИНСМАРКЕТ е медия партньор на форума.  
 



 

 

14 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 5

/2
7/

20
1

4 

Дата: 26.05.2014  
Източник: www.stroiteli.bg  
Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2434  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: Комплексите „Лаборатория и офиси” и „Експериментариум” са двете сгради от „София 
Тех Парк”, за чието строителство днес бяха подписани договори. Инвестицията им възлиза на 14 
млн. лв.  
 
Заглавие: Започва строителството на две сгради от „София Тех Парк”  
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Автор:  
Текст: Комплексите „Лаборатория и офиси” и „Експериментариум” са двете сгради от „София Тех 
Парк”, за чието строителство днес бяха подписани договори. Инвестицията им възлиза на 14 млн. 
лв.  
„Лаборатория и офиси” ще е с разгъната застроена площ от 13 000 кв.м. при цена от 10.4 млн. 
лв. Изпълнители са компаниите „Телекомплект” и „Тилев Архитекти”. „Експериментариум” ще 
бъде с разгъната застроена площ от 4000 кв.м и цена от 3.9 млн. лв. Строителството е поверено 
на „Трейс Груп Холд".  
Договорите бяха подписани от Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк” 
и представители на фирмите изпълнители в присъствието на заместник-министъра на 
икономиката и енергетиката Ана Янева.  
От последното представяне на комплекса преди около месец има нови фирми, които са проявили 
интерес да участват в проекта „София Тех Парк”. „Те са както български, така и мултинационални 
компании. Те са в областта на информационните и комуникационни технологии”, уточни 
Панайотова.  
Средствата по проекта са осигурени от ОП „Конкурентоспособност” и са на стойност 50 млн. 
EUR. Комплексът се стори на терен от почти 300 декара, намиращ се срещу зала „Арена Армеец” 
в столицата. Първият етап на проекта включва застрояване на почти половината от тази площ – 
140 декара.  
Източник: fakti.bg  
 
 

 


