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Телевизии и радиостанции
Дата: 13.05.2013
Източник: бТВ
Предаване: Лице в лице
Място на материала:
Продължителност в мин.: 20
Брой думи: 4361
Резюме: Тема: Бизнес в очакване.
Гости: Стефан Софиянски, бивш служебен премиер, Стоян Александров, финансист, Красимир
Дачев, БТПП.

Водещ: Ето ни „Лице в лице”, този път със Стоян Александров, Стефан Софиянски, Красимир
Дачев. Веднага започваме с анализ на това, което се случи. Въобще очаквахте ли вие само 4
партии да влязат, точно тези резултати 120 на 120 и какви са вашите хипотези и прогнози?
Откъде да почна?
Водещa: Хайде, като политик, бивш премиер и т.н., г-н Софиянски?
Стефан Софиянски: Благодаря. Не чувствам старшинство. Добър вечер първо.
Водещa: Не по старшинство, така реших.
Стефан Софиянски: Минаха изборите. Дали съм очаквал аз лично, да, очаквах тези резултати.
Водещa: Какво? ГЕР да си спечелят изборите?
Стефан Софиянски: Това беше ясно, че 2,3,4 пункта ГЕРБ ще води. Твърде близък е провалът
и на Станишев, за да може да разчита той на някаква по-сериозна подкрепа. Също ГЕРБ има
ясен спад в…
Водещ: 500 хиляди гласа.
Стефан Софиянски: Ясен спад. Но въпросът е, ние можем много да анализираме. За мен тези
резултати са от липсата на идеи. В крайна сметка, много партии се съсредоточиха в чисто
конюнктурни послания. Никой не можа да покаже, че има възможности, че има идеи как може
да се излезе от тази криза и ситуация.
Водещa: А сега накъде? По-важното е сега накъде?
Стефан Софиянски: И сега по-важното е оттук накъде. Моята формула, моята, казвам и на
колегите от СДС е да се постигне един баланс в четирите парламентарно представени партии,
един баланс, при който да се избере едно разумно правителство, надявам се…, не
политическо. Хора с биография, защото ние имахме правителства, включително и министърпредседатели, без биография. Като се замислим…
Водещ: Най-често.
Стефан Софиянски: Най-често да. Ти не знаеш какво са работили преди това да се избере
едно разумно правителство, да му се даде мандат една година и догодина, за да се постигне,
да се успокои общественото напрежение, това правителство за една година може да свърши
много, тука ще споделим, защото ние говорихме какво може да се направи и след 1 г. да се
съберат европейските избори и…
Водещ: И парламентарните?
Стефан Софиянски: … и парламентарните избори и да се почне с един нов старт на
българина, дай Боже, добър.
Водещa: Кажете, според вас, това предложение първо, за самото предложение и второ,
смятате ли, като познавате политическата ситуация в страната, че има нагласа този кабинет да
излъчи някакво програмно правителство, което да е приемливо и за самия парламент и за
обществото?
Стоян Александров: Реално погледнато,политиците нямат много алтернативи и снощи много
внимателно слушах и г-н Станишев и Местан. Те тръгнаха от там да се направи програма и
след това тя да бъде кадрово обезпечавана. Т.е. тръгна се от това, което трябва да се прави,
макар че нямаше уточнение тази програма дали ще има краткосрочна перспектива или ще има
две части, нещо, което трябва да се случи до Нова година, как хората трябва да посрещнат
зимата и в рамките на целия мандат примерно. И на тази основа, по-нататък сигурно да се
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Текст: Тема: Бизнес в очакване.
Гости: Стефан Софиянски, бивш служебен премиер, Стоян Александров, финансист, Красимир
Дачев, БТПП.

5

Медиен мониторинг | 5/14/2013

търсят хора, които биха реализирали тази програма., но аз съм много далеч от мисълта,
защото в България практиката е такава, че кратковременните неща са трайни. Аз участвах в
такова правителство, ако си спомняте, с мандат на ДПС, подкрепата на БСП, но без мравките
тогава, нищо не можеше да се прави.И ако ние след 2 г. близо не си подадохме сами оставката,
лед 7 вота, пак нямаше да си отидем, така да се каже, защото…
Водещa: Вярно. Бях забравила тези детайли…
Стоян Александров: Да, тогава, ако си спомняте, след като Филип Димитров фактически
поиска вота на недоверие и се самосвали, така се завъртяха нещата, че в крайна сметка
трябваше с мандата на ДПС да се прави правителство, но основната подкрепа беше от …
Водещa: БСП?
Стоян Александров: БСП, но без сините мравки не беше достатъчно.
Водещa: Да. Трябваше някой .. от СДС там….
Стоян Александров: Беше в продължение на 2 г., аз знам какво значи да отиваш, всяко нещо
да го съгласуваш с всяка една от политическите сили.
Водещa: Как става? Трудно ли е?
Стоян Александров: Много е тежко. Много е тежко…
Водещa: Ама вие, ходехте при Беров, ходите при …тогава председател на БСП,?
Стоян Александров: Аз много пъти съм го казвал.Аз имам силната подкрепа на Стефан
Савов, когато става дума за национално отговорно някакво решение, той казва, не ни слушай
какво ще правим от трибуната. Сутринта в 5 часа ти бюджета ще го имаш. Това само на
председателски съвет се решаваше този въпрос, макар че преди това сигурно седмици е
трябвало да д убеждаваме, че действително трябва ли да го има бюджета, в този вид ли трябва
да бъде или не трябва да бъде, защото тогава бяха тежки времена, спомняте си…
Водещa: А с кого най-голям проблем имахте от партиите? Кой беше председател на БСП
тогава?
Стоян Александров: Жан Виденов беше.
Водещa: И от него трябваше и от Доган?
Стоян Александров: Вече с мен не контактуваха персонално. В последствие Беров го мъчеха
повечето, но аз исках едно да кажа. Това, което мога действително да го декларирам е, че
независимо, че бяхме с мандата на ДПС, аз не съм имал, какъвто и да е натиск, от страна на
ДПС да се реши някакъв проблем, който не е в общ интерес, който не е съгласуван и т.н.
Водещ: Усещате ли някаква аналогия между това, което разказва…
Водещa: Аз мисля, че нещо такова приближава, нали?
Стоян Александров: Точно сега…, защото, ако е н10 на 120, твърде възможно е, защото
програмите на БСП и на ДПС не са чак толкова далече. Програмата на ДПС или поне това,
което анонсираха, тя пасва, те стават и за коалиция с ГЕРБ и за коалиция с БСП, н. Освен това
имат доста балансирана и умерена позиция ДПС, ако ги слушате доста внимателно. Освен
това, те анонсират и към хората от улицата, да се съобразят с тях, техните искания и т.н., така
че даже аз с хора от ДПС приказвам, абе нас ГЕРБ не ни искат. Т.е. н те не са били толкова…
Водещ: Те не искат ДПС или ДПС не искат ГЕРБ?
Стоян Александров: ГЕРБ не са ги искали ДПС евентуално при една бъдеща коалиция или
бъдещо партньорство. Действително след това на политическа основа се засилиха много
упреците едно към друго и вече почти трудно, трудно един кабинет ГЕРБ-ДПС, нали? Повероятно е коалиция или по-точно зад програмно правителство да застанат Коалиция за
България и ДПС и вече въпросът е…
Водещa: „Атака”?
Стоян Александров: … дали биха рискували при 120, ако е такъв балансът, те да държат
малко да има дистанция, „Атака” или ще трябва да седнат на масата още в самото начало и с
„Атака”, тъй като за мен е много трудно да доближат позициите, поне от това, което е
анонсирано, от страна на ДПС и БСП, от една страна с това, което като основни приоритети
искат ГЕРБ…, извинявам се, „Атака”.
Водещa: Това е изключително интересно. …Тази история.
Стоян Александров: И тука е вече въпросът, ако не е 120, а 119, там задължително ще трябва
да отидат вече на тройни разговори, които мие много трудно как ще станат.
Водещa: Аз не мога да си ги представя, но българският…
Стоян Александров: Аз имам едно виждане…
Водещa: Какво е то?
Стоян Александров: Че те биха постигнали консенсус по някои най, най-неотложни неща,
които трябва да бъдат направени….
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Водещa: Ама „Атака” и ДПС да подкрепят едно правителство, звучи ми като, не е ли
самоубийствено за „Атака” това?
Стоян Александров: Не. Те каква алтернатива имат друга?
Водещa: Ами, да си викат против.
Стефан Софиянски: Цял живот не можеш да викаш срещу.
Стоян Александров: Какви са шансовете, че ако се отиде на следващи избори,”Атака” ще
позиция на балансьор?
Водещa: Сега тя е заинтересована да изиграе картите си.
Стоян Александров: Защото през това време дясното пространство може да се
преструктурира при тия оставки, които хвърчат сега и вече действително да се появи една
друга сила.
Водещ: Бизнесът да чуем обаче сега?
Водещa: Кой от всички варианти, да, на вас ви се струва най-смислен?
Красимир Дачев: Аз не съм много грамотен в политиката, но виждам това е една илюстрация
на това, дето добре забравихме, че политиката е концентриран израз на икономиката.
Политиците започнаха да живеят един политически животът, без да обръщат внимание на
икономиката сега, каквато ни е политиката, такава ни е икономиката. Това е големият проблем,
защото ние, ако имаме здрава икономика, ако политиците бяха ангажирани, ако бяха
родолюбиви, ако бяха такива не пудели, които лаят срещу нас, а навънка си подвиват опашките
като каже някой… пред Брюксел. На нас ни трябват хората, които да са ангажират с българския
бизнес. Я се опитайте да пипнете интереса на някоя турска компания, немска, руска, френска,.
Няма те шанс.
Стоян Александров: ЧЕЗ, чехите, чешкото правителство скочиха за ЧЕЗ.
Красимир Дачев: Всички скачат, само нашите са агресивни срещу нас и с изрязани нокти
срещу чуждите. Така не става.
Водещa: Защо мразят българите? Българските политици не обичат българския бизнес?
Красимир Дачев: За мен е страшно и се сещам защо.
Водещa: Кажете защо, защото и аз го наблюдавам това.
Красимир Дачев: Защото аз нас ни намират като една дойна крава. Кашират от нас и продават
национални интереси навънка. Така имаме Двойна игра и в края на краищата, не дават нищо от
себе си.Това е проблемът, не е предприемачът, който си вади от джоба, къса, реже си от
бюджета, политикът…
Водещ: Взема кредити, плаща заплати?
Красимир Дачев: Политикът няма нищо в джоба. Ние сега правим капитализъм със
социалистически лозунги.
Водещa: С политическо лице?
Красимир Дачев: Не. Капитализъм, без да имаме капиталисти, без да има капитал, без да има
богати, искаме да правим капитализъм, непрекъснато. И последният премиер, и той говори
бедни, богати. Непрекъснато се разделяме на бедни и богати. Капиталът не можеш да го
разделиш. Мен не можеш да ме разделиш с моите работници.
Водещa: Защо? Вие сте човекът със скъпата кола в техните представи, който може да отиде на
Малдивите, разбирате ли?
Красимир Дачев: Не, в представите на политиците. В представите на моите работници не съм.
Това се насажда от нашите такива доморасли политици, чорбаджиите. Да, те непрекъснато се
говори, непрекъснато се разделя, вместо да се консолидираме, да се хванем да работи. Това е
големият проблем при нас, защото, ако има здрава икономика, този разговор няма да го водим.
Ще си вървим напред, както в Италия, 50 г. 560-70 правителства и се развиват по естествени
пазарни механизми, защото като дойде тука едно здраво правителство, почва да се меси в
пазара, почва да манипулира пазара.
Стоян Александров: Да. Проблемът е в това, че ние имаме изключително сложни проблеми в
икономиката.
Водещa: Какви са? Кажете, това ли е най-големият?
Стоян Александров: От всякакво естество. Г-н Орешарски някои от тях ги сподели и другите
политически сили го казаха и от гледна точка на растежа и от гледна точка на събираемостта
на приходите и от гледна точка на неотложни разходите трябва да бъдат покривани, защото
действително една част от хората просто изнемогват до безкрайност. Въпросът е в това, че
нямаше в предизборната кампания истинска дискусия на икономическите проблеми.
Стефан Софиянски: И послания нямаше.
Стоян Александров: На тази база да се видят истинските неща и да се подскажат възможни
решения, които да послужат бързо за намиране на една такава програма.
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Водещ: … пита, известен, финансист, бивш министър на финансите и на вас, г-н Софиянски,
абе, преди кампанията говорим, кажете,какви послания трябват за тоя български народ, за да
се случи нещо…
Стоян Александров: Вие видяхте,че те предприеха друга стратегия.Не беше борба на
програми и борба на виждания за бъдещето. Беше точно така, предварително по друг…
Водещa: Сценаристите, както каза Евгени Михайлов,сценаристите?
Стоян Александров:… и се тръгна ГЕРБ умишлено. Те и от по-преди избягват икономическите
дебати, защото може би нямат…
Водещ: Защо?
Стоян Александров: Макар че те в последно време имат хора, които биха могли и достойно да
защитят позициите, в лицето на Дончев, в лицето на Лили Павлова и на някои други, но попреди те нямаха много хора, с които. Ако си спомняте първите дебати, когато ГЕРБ спечели,
когато излизаха, те нямаха подготвени хора, които да опонират на техните противници в
студиата. Избягваха, още от тогава Бойко избягваше да има дебати. Той лично никога не се
явяваше на дебат със Сергей Станишев или с който и да е било.Те възприеха тази позиция, че
пак няма да участват във всякакви дебати и другите, това им дойде като дюшеш,
компроматната, подслушванията и другите неща и де факто аз не съм в детайли запознат с
нечия програма, по-детайлно, за да кажа да. Аз съм 100 % убеден, че…
Водещa: Дайте тогава съвет? …
Стоян Александров: … БСП поне отделяше, сигурно от 2 неща ще се откажат, те го знаеха
предварително, но сега се прави програмен кабинет. Сигурно ще отидат само на необлагаем
минимум, но ще се откажат от прогресивното облагане и по всяка вероятност няма да се
реализира тяхната идея да се стопира нарастването на възрастта за пенсиониране, защото
това беше безумно.
Водещa: Е, тогава?
Стоян Александров: Това, което те го предлагаха, е по- голямо безумие. БСП загубиха една
част от гласовете, именно, от страна на бизнеса, когато тръгнаха да пипат данъчната реформа.
Водещa: Ама те и сега имат някакви идеи да пипат данъците.
Стефан Софиянски: Стояне, нека да кажем, никой не направи един анализ къде отиват
принадената стойност. В България масово се изнася…
Стоян Александров: Да, това е големият проблем. И ГЕРБ решиха, че като въведат
облагаемия минимум, че като въведат прогресивно, ще се харесат. Те не си знаят електората.
Стефан Софиянски: Не, не… проблема.
Водещa: Те не си знаят. Аз видях няколко човека,изплашени, че БСП ще…
Стоян Александров: Те фактически уплашиха нормалния партньор, бизнеса. С техните
партньорите го уплашиха.Бизнесът е работодател…
Стефан Софиянски: Бизнесът никога не е бил нормалният партньор. БСП идва от друга
плоскост, но…
Водещa: Е, да, но пък казват, че много от бизнесмените са техен електорат…
Стоян Александров: Ако погледнем структурата, ако е истина това,че по селата са подкрепили
в по-голяма степен ГЕРБ, отколкото БСП, защото имаше такъв анализ.
Водещa: Това е друг анализ, много любопитен.
Стефан Софиянски: За мен обаче има изход и аз пак се връщам на това. Трябва да има една
строга и затова е важна професионално правителство, професионално правителство,хора с
биография, хора, които са работили в съответната област…
Водещa: Така. И какво трябва още да правят?
Стефан Софиянски: Първото, което трябва да се почне и трябва да ни е ясно.То е
усвояването на европейските пари. И Бойко Борисов…
Водещa: ГЕРБ казаха, че много хубаво са ги усвоявали. Почти…
Стефан Софиянски: Съвършено. 5 милиарда сме внесли в ЕС, 4,8 сме усвоили примерно или
обратно да е. Колкото сме внесли за тия 6 г., толкова сме и взели, а има потенциал от 10
милиарда Има напредък в тази област, в техния мандат има напредък безспорно, защото
Станишев беше много на минус. Ама това не ни помага да усвоим. Ако ние бяхме усвоили тези
пари, дори предварително, а не да чакаме да изтече 7-годишния период, който е 2007-2013 г.,
нашият потенциал беше над 14 милиарда лева.
Водещa: Защо не го направихме?
Стефан Софиянски: моята…
Водещa: С една дума?
Стефан Софиянски: С една дума, слабо правителство, слабо правителство, хора,
некомпетентни.
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Водещa: А сега какво трябва да се направи? Две стъпки, 2 стъпки, за да…
Стефан Софиянски: Сега, първото нещо, трябва да тръгне Първото нещо е това, второто е за
мен, тука със Стоян винаги сме имали малко различия, но може би професионално
обременени, всеки един. За мен трябва бързо да се тръгне към една политика на доходите с
риска на дефицит, обаче да се стимулира потреблението. Т.е. да се качат пенсии, да се
поосвободи малко възможността хората да получават пари, за да може да се усили оборота.
Това е задължително.
Водещa: Малко дефицит?
Стоян Александров: Не, веднага, даже това го каза Стефан, че днес така се случи, че с проф.
Лулчева близо 2 часа си говорихме, преди да дойда тук,точно тия … мерки и други. Ако ние
тръгнем по принцип да решаваме проблеми на пенсионери, под общ знаменател пенсионери
или еди какви си, социално слаби, няма да постигнем. Ще има пенсионери и пенсионери.
Стефан Софиянски: Ще увеличим потреблението. Моята цел е тази.
Стоян Александров: Ние трябва да… ама точно това е опасното…. Тези хора,тези семейства,
които ще имат реална потребност, т.е. ние да се обърнем към тях, не към 2,5 милиона
пенсионери, а към тия 250 или 300 хиляди пенсионери, които действително няма как да изкарат
зимата или към еди кои си и т.н. Т.е. много селективен подход. Това са т. нар. Социални чадъри
и др. Дали ще им платим тока, дали ще им платим водата, дали ще им платим еди какво си, но
да отидем да вдигнем пенсиите с 2 %, с 5 % или с 10 %, да се излапат набързо, за какво на
един…
Стефан Софиянски: А за какво да ги излапат? Това ли е различието? Аз не искам да ги
излапат, защото ще купят повече сирене, Ще купят повече хартия.
Красимир Дачев: Целият разговор става грешен, защото говорим за преразпределяне. Не сме
го изкарали.
Стоян Александров: Първо трябва да се произведе.
Водещa: Ама как да почнем да произвеждаме?
Стефан Софиянски: Нашите доходи са малки. Нашите програмата 2020, ние трябва да станем
47 % от европейските доходи. Но не трябва да забравяме в кой район живеем. Нашите съседи,
ние сме с 30 % в момента, с тенденция 15 % да махнем границата между нас и Европа, но тука
трябва да се стимулира българското производство, не да се убива.
Водещ:С какво ще го стимулираме? Откъде ще дойдат?
Стефан Софиянски: Ама не еврофондовете, които не се харчат.
Стоян Александров: Инвеститорите са в България. Недейте чакайте отвънка да…
Инвеститорите в България са българските инвеститори.
Стефан Софиянски: Съгласен съм и веднага конкретно отговарям. Имаше една програма
„Джереми”, която я влачи Станишев и нищо не прави
Красимир Дачев: Тя сега почна.
Стефан Софиянски: И какво правят, хвърлят парите на вятъра.Тази програма, логиката, аз
затова почнах от еврофондовете. Не само тази, още трябва да се увеличат, евросредства да
отидат, европарите да правят пари.Те трябва да отидат в гаранционни фондове. Имам идея,
имам бизнес. Разширявам го. Мен ми правят преценка на проекта, приемат проекта. Застават
европарите за гаранция, аз влизам в банката, правя проекта. Обезпечавам финансирането,
след което освобождавам гаранционния фонд. Това е „Джереми”.
Стоян Александров: За какво… да не се наливат така ан блок пари? Фактът, че българското
население има 35 милиарда спестявания…
Водещa: 35 милиарда?
Стоян Александров: 35 милиарда.
Водещa: Ама казват, че са малцина тези, които държат основно…
Стоян Александров: Не е вярно това.
Водещa: Не е ли вярно?
Стоян Александров: Ако видите, все пак аз работя 20 г. в банковата система до днес. Не съм в
банковата система, напуснах.
Водещ: Новина?
Стоян Александров: Новина е, да, но така или иначе аз гледам. Пенсионер влиза 200 лева
пенсия…
Водещ: Значи може министър да станете?
Стоян Александров: Не, още е рано.
Водещa: Значи предстои? Добре, кажете каква е…
Стоян Александров: Мисълта ми е, 200 лева пенсионер и идва и внася 20 лева за внучето, за
внучката, за еди какво си и т.н. Голяма част от парите, да, ако погледнем структурата, има
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немалка част от спестяванията, които са концентрирани в малък брой спестители, но и
основната част от населението спестява. Това просто си е Българска черта.
Стефан Софиянски: Само говорим за раздаване, абе дай да говорим за…
Стоян Александров: Ама аз за това говоря…
Стефан Софиянски: Искам да ти кажа колко милиарда се раздават на социално слаби.
България е най-мръсната държава в света и в същото време раздаваме милиарди… Миналия
път с това свършихме, ако си спомняте. Дайте на всеки предприемач, дайте му по 10
безработни и му кажете,ето, тия 100 лева им ги дай ти и ще го накара да свърши нещо.
Стоян Александров: Да, за да ги управлява. Аз говоря,…
Стефан Софиянски: Ама ние нямаме различия по тази тема…
Стоян Александров: Вижте, ако ние създадем…
Стефан Софиянски: Ние сме длъжници на нашите родители и тук аз няма се сменя.
Пенсионерът получава много по-малко това не е въпрос… Всеки пенсионер няма висок…
Водещa: Дори и най-високата пенсия, не е достатъчна на един…
Стоян Александров: Той е действащ адвокат, той е действащ юрист. Той е действащ
преподавател, еди какво си. Аз викам, не слагайте под един знаменател пенсионерите.
Водещa: Т.е. трябва да се диференцира и отношението към… А как ще се стимулира
икономиката? Добре…
Красимир Дачев: Може ли сега аз да се осигурявам за няколко хиляди лева и да получавам
максимално 700 лева?Аз съм демотивиран. Хората са демотивирани да се осигуряват, защото
като работи взима 217 лева, като не работи, 150 лева. Каква е разликата?
Стоян Александров: Още един момент само... В цял свят кредитът дисциплинира, кредитът,
когато човек живее на кредит, когато учи на кредит и той учи… Когато например вземеш кредит,
за да си купиш жилище, кола или нещо друго и т.н. ти си правиш сметката и второ, няма да се
занимаваш с нелегална дейност и др. , а ще си пазиш работното място. Първото нещо, което
действително трябва, да се създаде една стабилност, доверие, за да може и банките…
Стефан Софиянски: Гаранционен фонд.
Стоян Александров: … вече да почнат да дават кредити по по-човешки условия,… и т.н. и
това, което стана сега, когато например излязоха хората на улицата. Вие виждате, че сметките
за тока бяха само поводът. Причината беше много дълбока. Имаше…
Водещa: Каква беше причината…
Стоян Александров: От години наред има обедняване, само че дълго време ние
компенсираме това обедняване с лесно даване на кредити, от страна на банките. Хората имаха
активи, имаха имущество. Залагаха с лека ръка и вземаха кредити. Само, че като дойде
кризата, ние ги шамаросахме от банковата система, защото веднъж спряхме даването на
кредити, втори път вдигнахме лихвите… и то точно, когато например член от семейството
загуби работата или замразихме доходите. И ако едно семейство, което е имало 800 лева
доход примерно и с 200 лева кредитно задължение месечно може да си го обслужва, когато ние
му направихме, че той вече трябва да дава 400 лева на банката, с останалите 400 лева…
Стефан Софиянски: И само с една заплата.
Стоян Александров: Само с една заплата и т.н.
Стефан Софиянски: Стояне, обедняването…
Стоян Александров:Обедняването започна много отдавна. Аз не казвам сега през
правителството на Бойко.
Стефан Софиянски: Има една принципна причина за обедняването. Правителството на Бойко
беше фатално в това отношение. Аз пък твърдя, че силното обедняване започна там, защото
имахме една абсолютна глупава логика, замразяване на доходите публично, официално, а
либерализиране на цените. Не можеш да пуснеш цените да растат…
Красимир Дачев: Сянката на Дянков се появява винаги…
Стоян Александров: Вината на ГЕРБ е 40 % примерно.
Водещa: А другото на кого е?
Стоян Александров: Наследство от предишни правителства. Ние водим от много отдавна
политика на…
Стефан Софиянски: Стояне, не забравяй, че от 97-а до 2008-а имаме непрекъснат растеж.
Нека да се обединим около нещо, защото ние се хванахме за дребни тези, а всъщност нямаме
големи различия. Безспорно икономиката е в основата.Това правителство, последното не
създаде добра среда за икономиката. Напротив, с честите промени, с рекета, с данъчния рекет,
така наплаши много хора, които дори се отказаха от икономическа активност или замразиха
активността си и това се отрази в едно свиване на БВП. Т.е. България произвежда по-малко и
това са цифри, които никой няма да ги оспори. Първото лекарство или първата реакция трябва
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да бъде да преодолеем това. Съгласен съм върху това, което говорим. Първото, трябва да
създадем среда на икономиката. Как? През гаранционни фондове, през стимулиране на
преработка на продукцията,принадената стойност съвсем бегло я спомена Краси. Ние изнасяме
рапица. Защо да изнасяме рапица? Принадената стойност отива в Германия…
Красимир Дачев: И дървесина.
Стефан Софиянски: И дървесина. Защо, когато ние можем да си я преработим.Тука трябва
едно умно правителство да подходи, именно с европарите да стимулира, да затвори…
Водещa: Може и, може ли правителството да реши това, този въпрос?То не е ли въпрос на
самите бизнесмени.
Стефан Софиянски: Може единствено да го реши.То единствено може да го реши.
Водещa: Добре. Само кажете вашите, как да кажа, идея нещо да се подобри в бизнес климат?
Красимир Дачев: Сега почваме да се възстановяваме и да връщаме неща, които такива,
затова казах сянката на Дянков. Сега правим една петиция срещу наредбата за индустриалните
води, водоползване, които миналата година стигнаха 700 пъти. Вие си правите една план
сметка за разходи, за приходи. Взимате кредит и изведнъж някой идва и ви увеличава едната
от сметките 700 пъти и се чудят защо се увеличава тока, защо се увеличавало това? Вода има
навсякъде, за охлаждане, за промиване, за пиене, за не знам какво си. Аз плащам милион вече
месечно за вода. Никога, когато съм си правил плана, не съм вкарвал…
Водещa: Този милион не сте го вкарвали в бизнес плана си?
Красимир Дачев: Да. Намаляваш инвестиции, намаляваш, не увеличаваш заплати и се чудите
защо. Правителството това е една евтина наредбичка, махленска. Само ви давам пример!
Стефан Софиянски: Правителството може да създаде… среда и освен това, нека не
забравяме, че то има потенциала от тия 20 милиарда, които са останали от еврофондовете
или15 да ги сложим, лева, с които ако работи разумно, може да стимулира тези, примерно
животновъдството трябва да се стимулира. Не може 95 да ядем вносно месо.
Животновъдството трябва да се стимулира, преработвателната промишленост..
Водещa: А защо не се направи досега?Не може ли да е… само?
Стефан Софиянски: Защото имахме министър-председател, предишният, Станишев, първият
му работен ден, министър-председател, на последния, на Бойко, кажете ми, какво е работил от
865-90-а до 2000-ата? Аз не мога да ви кажа.
Стоян Александров: Ако сме национално отговорни например и аз, ако съм на мястото на
Пламен Орешарски…
Стефан Софиянски: Нямаш хора, които да разбират.
Стоян Александров: Аз ще оставя Томислав Дончев министър по европейските програми, ама
ще му дам функции. Ще му дам функции. Даже ще оставя и Лили Павлова. Въпросът е…
Водещ: Заключителни думи, заключителни думи?
Водещa: Това е интересно предложение.
Красимир Дачев: Трябва да застанат хора, които да защитават националния интерес. Вие
разбирате ли? Нашите животновъди, затова ще внасяме отвънка, защото субсидията им е
различна. Защото сме по-богати, защото нашите не става да се борят. Нямат позиция в света.
Всеки в чужбина знае, че като имаш позиция в чужбина, повече те уважават. Те си мислят
нашите като им лижат някои части, повече ги уважават. Не е така. Защо уважават гърците?
Защото ония имат позиция. Точка.
Водещ: Добре. Значи следващото правителство да има позиция? С това приключваме.
Красимир Дачев: Разбира се!Национална позиция.
Водещa: Стоян Александров каза, Орешарски да остави Лили Павлова и Томислав Дончев.
Водещ: Благодаря ви за този разговор, останете с БТВ новините.
Водещa: Останете наистина с бТВ новините. Ние ще се видим утре в 17.30. Благодаря ви, че
избрахте „Лице в лице”.
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Заглавие: Имат ли шанс иновациите в България
Подзаглавие: Идните 7 години Европа ще поощрява растеж, основан на знанието, последните
4 години в България правителството на ГЕРБ инвестира в асфалт, бетон и подслушване
Автор: Светла Василева
Текст: Докато енергията на българското обществото се лееше по улиците на градовете в
протест срещу мизерията, монополите, безобразията на управляващите и дефицита на
справедливост, а днес клокочи в очакване на развръзката от парламентарните избори, в
Брюксел текат процедури по договаряне на евросредствата за предстоящия 7-годишен период,
стартиращ само след месеци. В хода на подготовката му Европейската комисия (ЕК) обяви
представянето на Стратегия за интелигентна специализация като предварително условие за
достъп до Структурните фондове. Това ще рече, че е необходимо да се определят приоритети
и да се набележат интелигентни политики за увеличаване в максимална степен потенциала на
развитие на основа на знанието на всеки регион. Истинско предизвикателство пред България,
особено след катастрофалния управленски мандат на ГЕРБ ще е постигането на национален
консенсус, че иновациите са възможен път за икономически растеж. Нещо, което гражданите за
уж европейско развитие така и не разбраха, увлечени в инспектиране на километрите
магистрали, пресмятане на тоновете асфалт и замаяни от шумната рекламна суета,
съпровождаща рязането на лентички.
Това, че иновациите не бяха сред приоритетите на бившите управляващи, стана ясно още през
2009 г. Идвайки на власт, те веднага спряха финансирането на Националния иновационен
фонд (НИФ) - единственият инструмент за регламентирана държавна помощ за сектора. Три
години по-късно, влизайки в последния етап на мандата си през 2012 г., експремиерът Борисов
внезапно реши, че трябва да се направи нещо и за иновациите. “Нещото” се материализира в 5
млн.лв., отпуснати на НИФ. Средствата, макар и унизително малко на фона на десетките
милиони, давани за подслушване и съизмерими с месечната сума за зимно почистване,
харчена от Столичната община, позволиха на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП) да организира Шеста сесия за набиране на
иновационни проекти. Конкурсът протече в съкратени срокове и при скандални обстоятелства,
за които ДУМА писа. Резултатът - сключени договори за финансиране на 36 проекта. Изплатени
3 млн.лв. авансово от контрактувани общо 9 млн.лв. Три от компаниите, чиито разработки бяха
отхвърлени, съдят ИАНМСП за неспазване на процедурите и възпрепятстване правото им да
оспорват класирането. В случай, че съдът признае претенциите за основателни, може да се
окаже, че иновационният фонд е раздал неправомерно трите милиона лева публични средства.
Също като Националния фонд за научни изследвания (НФНИ), срещу чиито решения са
заведени няколко съдебни дела от научни екипи.
Работата на двата фонда попадна във фокуса на общественото внимание поради факта, че са
единствените национални инструменти, даващи шанс за развитие на икономика, различна от
асфалто-бетонната на ГЕРБ базирана на знанието и иновациите. И защото само България от
страните-членки на ЕС няма оперативна програма за наука и развойна дейност, което в
условията на икономическа криза и дефицит на свободни средства ни обрече на изоставане,
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Резюме: Докато енергията на българското обществото се лееше по улиците на градовете в
протест срещу мизерията, монополите, безобразията на управляващите и дефицита на
справедливост, а днес клокочи в очакване на развръзката от парламентарните избори, в
Брюксел текат процедури по договаряне на евросредствата за предстоящия 7-годишен период,
стартиращ само след месеци. В хода на подготовката му Европейската комисия (ЕК) обяви
представянето на Стратегия за интелигентна специализация като предварително условие за
достъп до Структурните фондове. Това ще рече, че е необходимо да се определят приоритети
и да се набележат интелигентни политики за увеличаване в максимална степен потенциала на
развитие на основа на знанието на всеки регион. Истинско предизвикателство пред България,
особено след
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загуба на конкурентоспособност и отдалечаване качеството на живот от най-минималните
стандарти на ЕС. Докато другите новоприсъединени държави разполагат с над 18 млрд. евро,
ние се “залъгваме” с 1.162 млн. евро на оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ).
Колкото и да се хвалят бившите управляващи, че са отличници в усвояването на средствата от
еврофондовете, точно тази програма в частта й за иновациите е пълна катастрофа и
индикатор за дефицит на административен и експертен капацитет. Приоритетна ос 1 на
програмата, чиято цел е “Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновации в
предприятията”, разполага с бюджет в размер на 211 млн. евро, от които договорени към
31.10.2012 г. са 74 млн.евро (35%), а изплатени едва 7 млн. евро (това е по-малко от 4% от
бюджета и 9% от контрактуваните средства). Приоритетна ос 2, която финансира “Подобряване
на технологиите и управлението в предприятията”, разчита на 529 млн. евро. Към 31.10.2012 г.
договорените средства са 367 млн. евро (69%), а изплатените - 111 млн. евро (21% от бюджета
и 30% от контрактуваните средства). Публично достъпни данни за плащанията към 18.01.2013 г.
сочат леко увеличение за ос 1 със суми под 1 млн. евро и по-значително за ос 2 - с 15 млн.
евро, но пак остават на катастрофално ниски нива. Показателно е, че парите по останалите
приоритетни оси на програмата, финансиращи популяризирането на България като
инвестиционна дестинация, представянето на български предприятия в чужбина и
управлението на самата програма са договорени на 100%. Със средствата на ос 3
правителството направи финансова абракадабра като ги прехвърли за управление на
гаранционни фондове и фондове за микрокредитиране. Пред гражданите всичко това беше
рекламирано като успех, макар в действителност да е абдикиране от отговорност и признаване
на невъзможността за администриране на програмата. За иновации, които са в основата на
конкурентоспособната икономика, за 4 години управляващите от ГЕРБ реално изплатиха под 8
млн. евро (15 438 764 лв. към 18.01.2013 г.). Това обаче далеч не е единственият им провал.
Миналата година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) предложи за
обществено обсъждане проект на Закон за насърчаване на иновациите Изключително
посредствен документ, наподобяващ формално написано домашно от слаб ученик, колкото за
отбиване на номера, който така и не стигна до МС и който все още е скрит в кабинетите на
министерските чиновници. Отлагане изработването на иновационна стратегия на страната за
2014 г. пък е чиста проба илюстрация за липсата на дългосрочна визия за развитие. Колкото
резултатите в областта на иновациите и иновационната политика са разочароващи, с толкова
повече ентусиазъм бивши министри обещаваха нарастване на средствата, които държавата ще
отделя за тази сфера в бъдеще. Така например при заложени в Националната програма за
реформи за 2020 г. 1.5% от БВП (при заделяни сега 0.2%) за иновации и научно-развойна
дейност, Делян Добрев обеща, че сумите могат да достигнат 2%, че дори и 3%. Даже и
фантастичните 5% да стигнат и да надскочим себе си, без приоритети и без отстраняване на
пороците, съпровождали конкурсите, проведени миналата година от НФНИ и НИФ, ефектът за
обществото ще е близък до нулата и ще сме свидетели на поредното усвояване на публични
средства от незнайно как избрани компании и “научни” екипи заради самото усвояване, заради
наближаващ отчет или заради едното потупване по рамото от Брюксел.
Преди месец на интернет страницата на МИЕТ бе публикуван доклад на Световната банка,
даващ насоки на правителството за изработване на Стратегия за интелигентна специализация
на България в областта на научните изследвания и иновациите. Анализът е финансиран със
средства на ос 5 на оперативната програма за конкурентоспособност (ОПРКБИ), като
договорената стойност е в размер на 2 588 000 лв. От тях през 2012 г. българското
правителство е платило 517 600 лв. (по данни на МИЕТ, предоставени на ДУМА по Закона за
достъп до обществена информация). Докладът разкрива дългогодишни
слабости на икономиката
в това число факта, че секторите на нискоквалифицираното производство, на услугите и на
строителството са били водещи за генериране на работна заетост и икономически растеж.
Продуктите и услугите с висока стойност представляват незначителна част от износа, а
уменията и технологичните възможности на страната не се подобряват. Ниското технологично
съдържание на българския износ е категоричен показател за недостига на иновационна
дейност в частния сектор. В съпоставка с множество развиващи се страни България отбелязва
твърде ограничен прогрес към превръщането си в икономика, базирана на знанието, а найголямото препятствие пред бъдещото развитие на сектора е липсата на човешки капитал.
Докладът констатира, че иновационната политика на страната следва модела на разграничение
на дейностите. Тя се изработва и прилага от множество министерства и агенции и има
проблемите, свързани с фрагментацията и координацията, характерни за този модел.
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Заключението на екипа на СБ е, че страната няма да може да разработи последователен
подход за създаване на капацитет за комерсиализация на иновациите. За преодоляване на
проблемите експертите предлагат конституиране на Национален иновационен борд (НИБ) и
Консултативен съвет по иновации. НИБ ще замени двата съществуващи съвета - Националния
съвет за иновации и ФНИ. Той ще играе ролята на координационен орган и ще осъществява
мониторинг и оценка на политиките и стратегиите в областта на иновациите. Консултативният
съвет за иновации, който ще се състои от заинтересовани страни и експерти, ще се фокусира
върху дългосрочни стратегически въпроси и няма да бъде подчинен на НИБ.
С цел да допълни вече съществуващите иновационни инструменти и да отговори на
констатираните пропуски за подкрепа на всички етапи на иновационната верига, докладът
предлага набор от нови форми, които да подобрят националната иновационна система на
България: бизнес инкубатори, които включват инвестиционни фондове за ранно финансиране;
лаборатории за доказване на концепции, които да съдействат за разработване на прототипи и
пилотиране на иновативни продукти; лаборатории за мобилни приложения; мрежа от центрове
за технологичен трансфер, които да предоставят специализирани услуги за комерсиализация
на научните изследвания; програми, които насърчават сътрудничеството с българската
високообразована диаспора, което ще доведе до включване в глобалните мрежи на знанието и
връзки с експерти в областта на иновациите; иновационни ваучери за МСП.
Експертите на СБ правят анализ на четири приоритетни сектора на икономиката,
идентифицирани от МИЕТ - преработка на храни, машиностроене и електроника,
фармацевтика, информационни и комуникационни технологии. Около тях според СБ трябва да
се гради стратегията за интелигентна специализация на страната. Избраните сектори имат
висок потенциал за растеж, износ, добавена стойност и работна заетост; благоприятен
регионален контекст и перспектива за съвместна развойна дейност и иновации. Тези сектори
обаче са посочени без връзка с областите на науката, в които България е доказано силна и
които са приоритет в Националната стратегия за научни изследвания! Така че ще заменим ли
асфалто-бетонната икономика с икономика на знанието, остава въпрос, който чака своя
отговор.
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Заглавие: Нова схема подкрепя иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Осем месеца преди края на сегашния седемгодишен програмен период предприятията в
България имат възможност да получат малко над 88 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ
от Европа. Това е сумата, предвидена по схемата “Внедряване на иновации в предприятията”,
която беше открита миналата седмица. Освен значителния размер на грантовите средства
важно предимство е, че това е една от малкото схеми, по които могат да кандидатстват и
големи
компании.
Традиционно
процедурите
по
оперативна
програма
“Конкурентоспособност” са насочени към малките и средните предприятия. В същото време
немалко компании в страната се водят големи заради броя на персонала си, въпреки че
оборотите им са като на средни фирми. Затова очакванията са тази възможност да привлече
сериозен интерес.
Друг съществен момент е фокусът на схемата. Именно в сферата на иновациите България е на
дъното в Европа според скорошно проучване на Европейската комисия. Едно от интересните
заключения на Брюксел е, че в най-успешните държави в иновациите, като Швеция например,
има силна връзка между бизнеса и образованието. Това вероятно е сред причините за слабите
резултати на България. Свиването на инвестициите по време на кризата пък допълнително
ограничи проучванията и разработките.
Със собствени и чужди патенти
Новата схема, за която предложения се приемат до 10 юли, допуска широк кръг от проекти,
като условието е продуктът да е нов за предприятието или съществено да подобрява
съществуващ такъв. Компаниите могат да кандидатстват за оборудване и софтуер, които да им
помогнат да внедрят иновацията, както и за закупуване на лиценз за патент, въпреки че
собствените разработки дават предимство. Това е нов елемент, който фирмите определят като
положителен, тъй като малко от тях разполагат със собствени патенти. “Управляващият орган
направи нещо наистина разумно - това, че можеш да си купиш лиценз за иновация”, коментира
изпълнителният директор на биотехнологичната компания “Провити” Момчил Василев.
Един от неуточнените моменти е, че за да може да се класира с проект, фирмата трябва да има
закупен лиценз, а в същото време схемата предвижда финансиране за придобиване на
интелектуална собственост. Според Василев обаче схемата е интересна като тема и затова
компанията му най-вероятно ще кандидатства. Макар и млада фирма, “Провити” има история в
изследванията и иновациите, както и в кандидатстването за европейско финансиране. Неин
проект беше едно от отхвърлените предложения за финансиране в белязаната от скандали
шеста сесия на Националния иновационен фонд. Чрез сегашната схема компанията има
възможност отново да се опита да получи финансова помощ за идеята си. Проектът предвижда
разработката на нови функционални хранителни продукти на базата на отпадъчни про-дукти от
производството (суроватка), като така съчетава иновация и екология. Фирмата има и друг
проект в разработка с Института по криобиология, който също може да бъде предложен за
финансиране. “Като стартираща компания, която се занимава с иновации, нямаме друг избор,
освен да ползваме такива схеми”, каза Василев.
И големите искат да са конкурентни
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Резюме: Осем месеца преди края на сегашния седемгодишен програмен период
предприятията в България имат възможност да получат малко над 88 млн. лв. безвъзмездна
финансова помощ от Европа. Това е сумата, предвидена по схемата “Внедряване на иновации
в предприятията”, която беше открита миналата седмица. Освен значителния размер на
грантовите средства важно предимство е, че това е една от малкото схеми, по които могат да
кандидатстват и големи компании. Традиционно процедурите по оперативна програма
“Конкурентоспособност” са насочени към малките и средните предприятия. В същото време
немалко компании в страната се водят големи заради броя на персонала си, въпреки че
оборотите им са като на средни фирми. Затова очакванията са тази възможност да привлече
сериозен интерес.
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Машиностроителните предприятия също намират “Внедряване на иновации в предприятията”
за особено подходяща за тях и ще разчитат на нея. “Схемата представлява интерес за нашите
членове, защото това е една от малкото схеми, които са насочени и към големи предприятия ,
каза председателят на браншовата камара Илия Келешев. По думите му няколко предприятия
вече разглеждат критериите и подготвят документи за кандидатстване. “Това са големи
компании като “Капрони” и “М+С хидравлик”, които имат около 1000 души персонал”, уточни
Келешев. Според него е много важно да има финансиране за големите фирми, защото много от
тях се водят големи, тъй като имат над 250 служители и работници, но приходите им са като на
средни и дори на малки предприятия. “Финансовата помощ ще им помогне да оптимизират
разходите си и да увеличат оборотите си, затова има логика да се насочват средства и към
тях”, посочи Келешев. В тази връзка от камарата са предложили на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма да поиска от Брюксел през следващия програмен период
2014-2020 г. да се финансират и големи и т.нар. междинни предприятия. Това са фирми, които
имат над 250 души персонал, но до 50 млн. евро оборот и 41 млн. евро активи. Оперативна
програма “Конкурентоспособност”, към която от догодина ще бъдат добавени и иновациите, е
насочена главно към малките и средните предприятия. “За да могат и по-големите компании да
станат конкурентоспособни обаче, е важно схемите да са отворени и за тях”, категоричен е
Келешев. Според него, ако идеята бъде приета от Европейската комисия, това ще бъде глътка
въздух не само за машиностроителните предприятия, но и за редица други фирми.
***
Още 223 хил. лв. за два зелени проекта
Два нови проекта са одобрени за финансиране по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика”. Предложенията на “Дъга - ЦА” и “АДД - България” са на обща стойност 445.6 хил.
лв., от които като безвъзмездна помощ ще бъдат предоставени 222.8 хил. лв., стана ясно от
съобщение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което е управляващ
орган по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Досега са подписани общо шест
договора за 2.2 млн. лв., от които 1.1 млн. лв. е безвъзмездната помощ. Схемата е насочена
към микро-, малки и средни предприятия и е на обща стойност 150 млн. евро. Тя беше открита
през юни миналата година, но наскоро условията бяха ревизирани, за да облекчат фирмите при
кандидатстването. От 20 до 31 май министерството организира разяснителна кампания в седем
града в страната, където ще бъдат представени промените и процедурата.
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Заглавие: Цветан Цветанов: “Невиждано агресивна и компроматна бе кампанията”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Великотърновци чакаха Цветанов в парк “Марно поле”, за да му пожелаят от сърце
успех и да му заявят подкрепата си.
Какво правим след 12 май, ако България няма стабилно правителство, какво ще стане, ако в
тежката финансова и икономическа криза бъдат спрени средствата по оперативни програми от
ЕС? С този въпрос започна работната си закуска с журналисти от Велико Търново
председателят на Предизборния щаб на ПП ГЕРБ и водач на листата във Велико Търново
Цветан Цветанов. Според него България ще се лиши от свеж финансов ресурс, затова страната
се нуждае от отговорно управление. Цветанов заяви, че това е първата предизборна кампания,
която се провежда с толкова много агресия и компромати, без сблъсък на политически идеи и
платформи, без диалог по темите, които изискват национално съгласие. Вместо това на
предизборни мероприятия на ГЕРБ са се търсили сблъсъци и провокации. Цветанов благодари
на симпатизантите и членовете на партията за пълните площади и подкрепата, която той е
усетил в 264 общини на страната.
Посещението на Цветанов започна с работна закуска с журналисти от Велико Търново.
Изграждането на магистрала “Хемус” ще е основна задача в управленската програма на ГЕРБ
във Велико Търново. “Тя трябва да минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и
регионът да станат истински инфраструктурен парк с работещо летище и железница. Във
Велико Търново ще се наблегне на развитието на културния туризъм, който е голямо
богатство”, поясни Цветанов.
Вторият в партията на Бойко Борисов определи кмета на община Велико Търново Даниел
Панов като изключително попадение на ГЕРБ и посочи, че силата на Панов е в това, че познава
проблемите на града и поема лични ангажименти за решаването им. “Нашата цел заедно с
кмета Даниел Панов е да направим необходимото да бъдат завършени проекти, свързани с
инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови
работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и областта”, обяви Цветан
Цветанов.
В “EлМот” той заяви, че средствата по европейски програми създават среда за повече
инвестиции и работни места.
По-късно на среща с ръководството и работниците на “EлМот” той заяви, че средствата по
европейски програми създават среда за повече инвестиции и работни места, а от тук и повече
пари за доходи и пенсии. В началото на кризата предприятието е съкратило 260 работници, но
само за последната една година, благодарение на възможностите по Оперативна програма
“Конкурентоспособност”, на работа са назначени нови 60 човека и са закупени две машини на
стойност 2 млн. лв. При тях консумацията на ток е три пъти по-ниска, отколкото с предишните,
които били на по 50 години, а производителността пет пъти по-голяма.
Силната страна на ГЕРБ е, че може да признае грешките си и да се поучи от тях, заяви Цветан
Цветанов в отговор на въпрос на работничка, която го попита за доходите на хората. Според
него именно европейските средства ще създадат среда за повече инвестиции, развитие на
социалните политики и растеж на доходите. Водачът на листата на ГЕРБ, който бе бурно
аплодиран в един от най-големите цехове на “ЕлМот”, обеща повторна среща в предприятието
след изборите. “Имате втори шанс от нас!”, заявиха работничките.
Новоприети членове на ГЕРБ получиха членските си карти от водача на листата.
След посещението на завода Цветан Цветанов се отправи към пътуващата шатра на ГЕРБ в
парк “Марно поле”, където връчи членските карти на част от новоприетите членове на партията

Медиен мониторинг | 5/14/2013

Резюме: Великотърновци чакаха Цветанов в парк “Марно поле”, за да му пожелаят от сърце
успех и да му заявят подкрепата си.
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в региона. Само за последния месец в партията са се влели 50 души от областта. Сред тях е и
общинският съветник от ГЕРБ Тихомир Георгиев, който до сега е бил от гражданската квота.
Цветанов се запозна и с Георги и Васко, момчетата са лишени от родителски грижи, които тази
година са абитуриенти. Те бяха облечени в балните си костюми, закупени със средства,
осигурени от кандидатите на ГЕРБ във Велико Търново. Бившият вътрешен министър призна с
усмивка, че точно с такива цветове са били костюмите, с които е бил на бала си и се е оженил.
На момчетата той пожела светло бъдеще, добри семейства и много успехи в живота. При
Цветанов дойде и директорката на дома за сираци, която изказа горещи благодарности на
ГЕРБ за неизменната подкрепа през годините.
Сираците Георги и Васко имат абитуриентски костюми благодарение на средствата, които
събраха кандидатите на ГЕРБ във Велико Търново.
На 12 май Цветан Цветанов ще гласува във Велико Търново заедно със съпругата си. Само два
дена не достигат на най-голямата му дъщеря, за да може да гласува за баща си. На 14 май тя
става пълнолетна.
Цветанов призова всички българи да излязат и да гласуват в неделя за номер 15 в бюлетината,
за да имат по-добро бъдеще децата на България.
10.05.2013
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Няма намерена информация.
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Заглавие: Два екипа ще помагат на бизнеса да общува с потребителите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Случвало ли ви се е в продължение на половин час безуспешно да търсите нещо по
рафтовете в супермаркета? Мляко например. Започва издирване на някой, който да ви
помогне. Намирате служител на магазина, молите го да слезе от стълбата, върху която се е
качил, за да подреди горните рафтове. Оказва се, че той отговаря за електротехниката в
магазина. Изчаквате го, докато намери кой да ви помогне... Горе-долу така изглежда една
одисея в търсене на млякото.
А всъщност може да е съвсем различна. Не успявате да намерите млякото. Изпращате смс,
който всички служители в магазина получават на компютрите или телефоните си, и веднага
получавате отговор. А може би, докато си пазарувате нещо друго, чаканото мляко вече е било
преместено от склада на рафта. Това се случва на цената на един смс. Ако пък имате “умен
телефон”, може да сканирате QR код, разположен на плакати в магазина, и да си общувате с
персонала през мобилен уебсайт.
Така функционира TxtFeedback - проект, който цели да помогне на бизнеса да разбира по-добре
клиентите си. Той се разработва от румънците Драгош Андроник и Богдан Орос и преди
няколко месеца получиха 30 хил. евро от фонда за дялови инвестиции по JEREMIE LAUNCHub, за да работят върху платформата. Тя представлява уеб приложение за директна
обратна връзка между клиентите и бизнеса, което комбинира различни технологии за
комуникации чрез sms или чрез мобилен чат.
Подобно решение на проблема с лесната и бърза обратна връзка между клиентите и бизнеса
предлага и друг проект. Това е kaji.bg, който пък получи 50 хил. евро от другия фонд за
финансиране на стартиращи компании - Eleven. Crowd Sense Technologies - компанията, която
го разработва, също иска да даде на бизнеса начин да получава конструктивна критика и
обратна връзка от хората, а на последните - платформа, през която да изразят мнението си. Те
разработват уеб приложение, с което лесно да можеш да дадеш оценка от 1 до 100 на почти
всичко - от телевизионно предаване до кафето в заведението.
За всеки по нещо
Драгош и Богдан работят върху TxtFeedback от около година и вече предлагат продукта си на
няколко континента. В момента услугата вече е достъпна във Великобритания, Испания,
Германия, Унгария, Румъния и всички северноевропейски страни, а също и в САЩ и Канада.
Вече са започнали да навлизат и в Австралия. Един от най-скорошните им клиенти е един от
големите магазини за техника в Румъния - Altex. Смятат в скоро време да стъпят и на
българския пазар, за което вече водят разговори с местни ресторанти.
На западните пазари локалната конкуренция е доста по-сериозна, отколкото тук. На пазара на
продукти, които позволяват на бизнеса с лекота да комуникира с клиентите си, дори вече има
сигнали, че идеята е ценна. През пролетта на 2011 г. Google придоби един от бизнесите в
бранша - TalkBin. По времето на сделката TalkBin съществува от около половин година. Няма
публично обявена цена на сделката.
Основната таргет група на TxtFeedback са кафенета, ресторанти и магазини на дребно, но
продуктът се ползва и от един театър, разказва Драгош. Те ползват услугата, за да разберат
дали на зрителите им е харесало дадено представление. Това обаче е по-скоро изключение от
фокуса на младата компания. За разлика от kaji.bg, които пък са избрали за свой първи пазар
именно медийния. “В момента водим преговори с няколко национални телевизии”, обяснява
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Резюме: Случвало ли ви се е в продължение на половин час безуспешно да търсите нещо по
рафтовете в супермаркета? Мляко например. Започва издирване на някой, който да ви
помогне. Намирате служител на магазина, молите го да слезе от стълбата, върху която се е
качил, за да подреди горните рафтове. Оказва се, че той отговаря за електротехниката в
магазина. Изчаквате го, докато намери кой да ви помогне... Горе-долу така изглежда една
одисея в търсене на млякото.
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Радо. През платформата зрителите ще могат по всяко време, докато вървят новините или
някой сериал например, да отговарят на конкретни въпроси от водещия и да оценяват доколко
им допадат предаванията. Това ще може да става през всякакво устройство - смартфон, таблет
или компютър.
Екипът сравнява проекта си с дистанционно управление, но за хората по телевизията, т.е. за
съдържанието на това, което виждат. “Отваряме телевизионното изживяване, като го правим
интерактивно. Като използват платформата, хората ще могат не само веднага да изразят
мнението си за това, което виждат и чуват по телевизията, но и да се почувстват като част от
група с всички, които гледат същата програма”, казва Радо. Причината е, че самите
потребители ще могат да виждат част от данните - какво мислят за дадена програма техните
връстници или приятелите им във Facebook например. Донякъде идеята прилича на писмената
комуникация в Twitter, когато група хора коментират някаква обща тема или събитие със
съответно хаштаг. Разбира се, при Twitter липсва моментът с даването на рейтинг.
Предизвикателство на техния първи пазар обаче е, че той има сериозна алтернатива –
рейтингът на телевизиите, но екипът смята, че добавената стойност от техния продукт е много
по-висока. “Сегашните рейтинг системи показват броя хора, гледащи дадена програма. Нашият
инструмент прави така, че и гледащите програмата, и продуцентите, да виждат в реално време
как и с какво око се гледа на програмата”, обяснява Радо.
Екипът на kaji.bg e набелязал телевизионните медии като свои първи евентуални клиенти, но
таргетът им е на практика всеки вид бизнес. Например в заведенията ще има разположени QR
кодове за смартфоните или уебадрес. Така потребителите ще могат да дадат оценка дори след
като се приберат вкъщи, а срещу това е възможно бизнесът да им предлага награди за брой
получени отговори. От друга страна, според Радо мениджърите ще могат да проверят как
хората реагират на продуктите им с лекотата, с която могат да проверят какво ще е времето
днес. В момента обаче платформата все още не е активна, а по думите на екипа бета-версията
на продукта ще е готова до месец.
Не те познавам, но ценя мнението ти
Общото между двата проекта е, че докато дават на бизнеса ценна информация за това какво
наистина иска клиентът, запазват идентичността на последния в тайна. TxtFeedback например
не разкрива телефонния номер, през който клиентът изпраща своя въпрос или обратна връзка,
защото служителите отговарят през системата. Това спестява и доста неприятности по
веригата, в случай че искаш да се оплачеш директно на мениджъра, който също ще може да
види оплакването. Клиентът прави първата стъпка към комуникацията с магазина. След това,
разбира се, екипът на магазина може да продължи да води диалог с клиентите. През системата
те могат да отговорят по всяко време. Но не могат да изпращат спам, обяснява Драгош. Освен
директната комуникация за бизнес добавената стойност е най-вече сдъвканият анализ на
цялата информация. “Ние трансформираме получената обратна връзка в нещо, което е
смилаемо,” казва Драгош от TxtFeedback.
Kaji.bg пък не позволява директен контакт с клиента, но също анализира данните за хората,
които ползват платформата - възраст, образование, в кой град живеят. Това е възможно,
защото потребителите се логват с Facebook, а ако влизат в платформата като гости,
предоставят тази информация. Тя обаче е само със статистическа цел и потребителите остават
анонимни.
Безплатно за хората, платено за бизнеса
Бизнес моделът и на двата проекта е сходен и почива на презумцията, че информацията, и то
обработената, е най-ценният актив, за който бизнесът е склонен да плати.
TxtFeedback всъщност вече продават своя продукт, като месечната абонаментна такса зависи
от броя обекти (например брой магазини на една и съща верига). Клиентите, които започват
първи да ползват продукта, разбира се, ще търсят много добра сделка. Затова сега целта е да
продават възможно най-много и възможно най-бързо, обяснява Драгош. А след като привлекат
много клиенти, ще имат възможност и за печалба.
Екипът на kaji.bg пък смята, че монетизацията на продукта им ще започне веднага след
пускането на уебприложението. По думите на Радо големите компании например ще могат да
заплатят за самия софтуер, а малките и средните ще могат да платят за обем данни –
например на хиляда отговора. Всъщност те вече имат договорки с бизнеси в търговията на
дребно, бързооборотните потребителски стоки и хотели, ресторанти и кафенета.
Двата бизнес ориентирани проекта поглеждат проблема с комуникацията между бизнес и
клиенти от два различни ъгъла. TxtFeedback позволява анонимна, но все пак лична
комуникация с всеки един клиент и се стреми да реши проблема му на място. Kaji.bg, от друга
страна, ще бъде ориентиран към това да нарисува за бизнеса голямата картина. Успехът им ще
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зависи от много фактори, включително от това дали потребителите ще си намерят млякото
чрез тях, или ще останат разочаровани че и така гласът им не е бил чут.
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информационната система на Национална кардиологична болница (НКБ) интегрира Siemens.
Това бе извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с експертите на сектор
Здравеопазване на Siemens в България и Гама София – фирмата производител на БИС
(болнична информационна система) на болницата.

Медиен мониторинг | 5/14/2013

Заглавие: Иновативна система за архивиране внедрява Siemens в Националната
кардиологична болница
Подзаглавие:
Автор: Силвия Хаджикръстева
Текст: Иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS) в информационната
система на Национална кардиологична болница (НКБ) интегрира Siemens. Това бе извършено
дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с експертите на сектор Здравеопазване на
Siemens в България и Гама София – фирмата производител на БИС (болнична информационна
система) на болницата. За тази акция бе съобщено по време на форум в столицата за
интегрирани технологични решения в лечебните заведения, организиран от компаниите
Siemens, Microsoft България и Kontrax.
Комплексното технологично решение в НКБ позволява успешното дигитализиране и
архивиране на всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика на
болницата. Това е първата интеграция между БИС и PACS, направена в България чрез HL7
интерфейс (Health level 7 e международен стандарт за обмяна на данни между ИТ системи в
здравеопазването).
Проектът в НКБ беше представен от директора на НКБ проф. Владимир Пилософ.
Инвестицията е на стойност 400 000 лв, по-голямата част от които са осигурени по ОП
„Конкурентоспособност”. В обхвата на проекта се включват интегрирането на PACS
системата с информационната система на болницата, изграждането на бърза 1Gbps мрежа,
доставянето на графични работни станции, включването към PACS системата на всички
апарати за образна диагностика в болницата като скенер, рентгенови апарати, ангиографи и
голям набор от ултразвукова техника.
Интегрирането на PACS и БИС системи в лечебното заведение ще даде възможност за побързо и качествено облужване на пациентите, надеждно съхранeние и архивиране на всички
образи от изследвания на пациентите, избягване на ненужни повторни изследвания с апарати
за образна диагностика, както и онлайн консултации на специалистите с техни колеги от
България и целия свят.
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Текст: На тях ще се представят промените в условията за кандидатстване по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика”
projectmedia.bg
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ”
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и
София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
- Враца – 20.05.2013 г.
- Велико Търново – 21.05.2013 г.
- Русе – 22.05.2013 г.
- Варна – 23.05.2013 г.
- Пловдив – 28.05.2013 г.
- Бургас – 29.05.2013 г.
- София – 31.05.2013 г.
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Подзаглавие:
Автор:
Текст: НКБ с интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация по ОП
„Конкурентоспособност”
Проектът е релизиран от Siemens
Siemens интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS) в
информационната система на Национална кардиологична болница (НКБ). Интегрирането на
иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с
експертите на сектор Здравеопазване на Siemens в България и Гама София – фирмата
производител на БИС (болнична информационна система) на болницата.
Това стана ясно по време на форум за интегрирани технологични решения в лечебните
заведения, организиран от компаниите Siemens, Microsoft България и Kontrax в столицата. В
събитието взеха участие близо 80 специалисти по образна диагностика и директори на
болници от цялата страна.
Комплексното технологично решение в НКБ позволява успешното дигитализиране и
архивиране на всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика на
болницата. Това е първата интеграция между БИС и PACS, направена в България чрез HL7
интерфейс (Health level 7 e международен стандарт за обмяна на данни между ИТ системи в
здравеопазването).
Проектът в НКБ беше представен от директора на НКБ проф. Владимир Пилософ.
Инвестицията е на стойност 400 000 лв, по-голямата част от които са осигурени по ОП
„Конкурентоспособност”. В обхвата на проекта се включват интегрирането на PACS
системата с информационната система на болницата, изграждането на бърза 1Gbps мрежа,
доставянето на графични работни станции, включването към PACS системата на всички
апарати за образна диагностика в болницата като скенер, рентгенови апарати, ангиографи и
голям набор от ултразвукова техника.
Интегрирането на PACS и БИС системи в лечебното заведение ще даде възможност за побързо и качествено облужване на пациентите, надеждно съхранeние и архивиране на всички
образи от изследвания на пациентите, избягване на ненужни повторни изследвания с апарати
за образна диагностика, както и онлайн консултации на специалистите с техни колеги от
България и цял свят.
Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален лидер в областта на електрониката и
електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергенитката и здравеопазването
както и предоставя инфраструктурни решения предимно за градове и мегаполиси. Повече от
160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество,
надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на
екологични технологии. Около 40% от нейните общи приходи се дължат на „зелени” продукти и
решения. През фискалната 2012 г., която приключи на 30 септември 2012 г., общият обем на
приходите от продължаващи дейности възлиза на 78.3 млрд. евро, а нетната печалба на 5,2
млрд. евро. Към края на септември 2012 г., Siemens има около 370 хиляди служители в света.
Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска
апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна
диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на
клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от
превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и
рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните
заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно.
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Резюме: НКБ с интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация по ОП
„Конкурентоспособност”
Проектът е релизиран от Siemens
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Siemens Healthcare предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял
свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и
печалба от близо 1,3 млрд. евро.
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Текст: На тях ще се представят промените в условията за кандидатстване по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика”.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ”
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и
София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
- Враца – 20.05.2013 г.
- Велико Търново – 21.05.2013 г.
- Русе – 22.05.2013 г.
- Варна – 23.05.2013 г.
- Пловдив – 28.05.2013 г.
- Бургас – 29.05.2013 г.
- София – 31.05.2013 г.
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Дата: 13.05.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58013
Брой думи: 326

Заглавие: Европа отпуска на 88 млн. лв за иновации в предприятията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността
на българските предприятия.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор
на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
По елемент „Инвестиции”:
- Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт
(стока или услуга) или процес.
- Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при
създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния
продукт/реализация на иновативния процес.
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
По Елемент „Услуги” допустими са:
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване
на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство
иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси;
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;
- Визуализация на проекта;
- Одит на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган - Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.
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Резюме: Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор
на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.
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Дата: 13.05.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58025
Брой думи: 507

Заглавие: НКБ с интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация по
ОП „Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът е релизиран от Siemens
Siemens интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS) в
информационната система на Национална кардиологична болница (НКБ). Интегрирането на
иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с
експертите на сектор Здравеопазване на Siemens в България и Гама София – фирмата
производител на БИС (болнична информационна система) на болницата.
Това стана ясно по време на форум за интегрирани технологични решения в лечебните
заведения, организиран от компаниите Siemens, Microsoft България и Kontrax в столицата. В
събитието взеха участие близо 80 специалисти по образна диагностика и директори на болници
от цялата страна.
Комплексното технологично решение в НКБ позволява успешното дигитализиране и
архивиране на всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика на
болницата. Това е първата интеграция между БИС и PACS, направена в България чрез HL7
интерфейс (Health level 7 e международен стандарт за обмяна на данни между ИТ системи в
здравеопазването).
Проектът в НКБ беше представен от директора на НКБ проф. Владимир Пилософ.
Инвестицията е на стойност 400 000 лв, по-голямата част от които са осигурени по ОП
„Конкурентоспособност”. В обхвата на проекта се включват интегрирането на PACS
системата с информационната система на болницата, изграждането на бърза 1Gbps мрежа,
доставянето на графични работни станции, включването към PACS системата на всички
апарати за образна диагностика в болницата като скенер, рентгенови апарати, ангиографи и
голям набор от ултразвукова техника.
Интегрирането на PACS и БИС системи в лечебното заведение ще даде възможност за побързо и качествено облужване на пациентите, надеждно съхранeние и архивиране на всички
образи от изследвания на пациентите, избягване на ненужни повторни изследвания с апарати
за образна диагностика, както и онлайн консултации на специалистите с техни колеги от
България и цял свят.
Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален лидер в областта на електрониката и
електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергенитката и здравеопазването
както и предоставя инфраструктурни решения предимно за градове и мегаполиси. Повече от
160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество,
надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на
екологични технологии. Около 40% от нейните общи приходи се дължат на „зелени” продукти и
решения. През фискалната 2012 г., която приключи на 30 септември 2012 г., общият обем на
приходите от продължаващи дейности възлиза на 78.3 млрд. евро, а нетната печалба на 5,2
млрд. евро. Към края на септември 2012 г., Siemens има около 370 хиляди служители в света.
Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска
апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна
диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на
клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от
превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и
рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните
заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно.
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Резюме: Проектът е релизиран от Siemens
Siemens интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS) в
информационната система на Национална кардиологична болница (НКБ). Интегрирането на
иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с
експертите на сектор Здравеопазване на Siemens в България и Гама София – фирмата
производител на БИС (болнична информационна система) на болницата.
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Siemens Healthcare предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял
свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и
печалба от близо 1,3 млрд. евро.
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Дата: 13.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vt
Брой думи: 96
Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”. Информационните дни ще се
проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
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Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”. Информационните дни ще се
проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ”
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и
София.
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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Дата: 13.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 27
Резюме: Информационни дни във връзка с промените в процедура “Енергийна ефективност и
зелена икономика” на ОП “Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
Информационни дни във връзка с промените в процедура “Енергийна ефективност и зелена
икономика” на ОП “Конкурентоспособност” .
Структурните фондове в България Единен информационен портал.
www.eufunds.bg
Новини
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Дата: 13.05.2013
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: 264
ПРОМЕНИТЕ

В

ПРОГРАМА

Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 2 часа
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ”
2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти
ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на
информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и
София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
Враца - 20.05.2013 г.
Велико Търново - 21.05.2013 г.
Русе - 22.05.2013 г.
Варна - 23.05.2013 г.
Пловдив - 28.05.2013 г.
Бургас - 29.05.2013 г.
София - 31.05.2013 г
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4452
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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Резюме: ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ПРЕДСТАВЯ
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”
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