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Медиен мониторинг – обобщение 
 
07.6.2013 г.  

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 8 

 - национални 4 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 07.06.2013  
Източник: в. 168 часа  

Страница: 10  
Брой думи: 543  
 

 
Резюме: - Г-н Дончев, запознахте ли се с доклада на служебния вицепремиер Илияна Цанова?  
- Да, но това не е доклад, а по-скоро презентация. Ние също всяка година правехме анализ на 

риска от загуба на средства. В това няма нищо извънредно. Прави се почти всеки месец. 
Поставят се годишни цели и се следи как се изпълняват. Опасното е, когато те не могат да 
бъдат постигнати и се загубят средства. Досега не сме позволявали подобни процеси по 

оперативните програми. Искрено се надявам така да стане и тази година - да се работи, така че 
целите да се изпълнят и рисковете да не се реализират.  
 

Заглавие: Томислав Дончев, бивш министър, отговарящ за еврофондовете: Командата 
ми винаги е била да няма изпуснати евросредства  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: - Г-н Дончев, запознахте ли се с доклада на служебния вицепремиер Илияна Цанова?  
- Да, но това не е доклад, а по-скоро презентация. Ние също всяка година правехме анализ на 

риска от загуба на средства. В това няма нищо извънредно. Прави се почти всеки месец. 
Поставят се годишни цели и се следи как се изпълняват. Опасното е, когато те не могат да 
бъдат постигнати и се загубят средства. Досега не сме позволявали подобни процеси  по 

оперативните програми. Искрено се надявам така да стане и тази година - да се работи, така че 
целите да се изпълнят и рисковете да не се реализират. Но това зависи преди всичко от 
действията на новото правителство. А да се коментира колко е опасно и какви могат да са 

загубите в средата на годината, не е сериозно. Все едно да тръгна да бягам, но да се 
страхувам, че мога да падна по средата на състезанието. Да, винаги има такъв риск, но аз поне 
никога не съм позволявал някой да изрече или да свикне с мисълта, че ще има загуба на 

средства. Командата винаги е била да няма загуба на еврофондове. Администрацията не бива 
дори да си помисля, че е възможен подобен вариант. Всички предпоставки са налице да няма 
загуба, защото 100% от ресурса е договорен и няма спрени програми. Около 1,1 млрд. евро 

трябва да бъдат сертифицирани. Иначе опасности може да има всякакви.  
- При програма "Транспорт" какви са рисковете?  
- Според мен там няма. Тя е доста напреднала. Все пак всичко зависи от плащанията до края 

на годината. Не е хубаво някой да се предава още в средата на годината.  
- А по "Околна среда"?  
- Тя е с най-нисък обем плащания. Трудно върви по много причини, да не говорим, че силно 

закъсня исторически. И е с много сложни проекти. В това отношение мога да я сравня само със 
софийското метро. Да, има слабосите при изпълнението и тази програма е най-голямото 
предизвикателство, но там целият ресурс е договорен. Големите проекти за водния цикъл са в 

изпълнение, има реално движение на средства. Според мен всичко зависи от това какво ще 
стане от тук нататък. И ако някой реши да не прави нищо и да не плаща, ще има и загубени 
евросредства.  

- По програма "Конкурентоспособност" какви са рисковете?  
- Няма застрахована от загуби програма. Считам, че при умело управление тази програма 
може да се реализира. Последният риск, който се коментираше, бе за около 100 млн. евро.  

- Според вас каква е ситуацията с Програмата за развитие на селските райони?  
- Там риск има, но не помня точно колко средства могат да бъдат изгубени. Вижте, винаги  
има риск. Един фал в голяма обществена поръчка може да има непредвидими последици. Ако 

влезе в режим на обжалване, това води до забавяне на проекта с до 6 месеца и ако той е за 50 
млн. евро? При негативните сценарии всичко това се отчита.  
- Според вас колко бихме загубили?  

- Трудно ми е да кажа. Аз бях на служба до началото на март. Тогава не сме разглеждали 
сценарий със загуба на средства. Винаги се прави анализ и ако някъде има забавяне, задачата 
на министъра е да помогне и то да се преодолее. Но никога не съм позволявал на 

администрацията да си мисли или да се свикне с мисълта, че това е възможно.  
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Дата: 07.06.2013  

Източник: в. Земя  
Страница: 6  
Брой думи: 938  

 
 
Резюме: Единадесет са кооперациите от състава на Ловешкия кооперативен съюз, които имат 

включени свои обекти в търговска верига КООП - общо 22 на брой. Заедно с трите обекта на 
кооперативния съюз - техният брой става 25.  
 

Заглавие: Традиционни ценности и модерна визия във визитката на Кооперативен съюз 
Ловеч  
Подзаглавие: Няколко интересни факти  

Автор: Асен СТАНИМИРОВ, Отдел "Кооперативна политика , ЦКС  
Текст: Единадесет са кооперациите от състава на Ловешкия кооперативен съюз, които имат 
включени свои обекти в търговска верига КООП - общо 22 на брой. Заедно с трите обекта на 

кооперативния съюз - техният брой става 25.  
Само преди месец кооперативният съюз откри свой магазин в село Дебнево - модерен и богато 
зареден. И естествено - веднага го включи в кооперативната верига.  

Интересно е да се знае, че ръководството на КС Ловеч успешно внедрява всичко най-модерно 
и улесняващо пазаруването на хората.  
Справката показва, че в България именно кооперативни магазини са първите обекти с 

електронни етикети. Досега никоя от водещите търговски вериги не е внедрила тази новост.  
Магазинът в село Дойренци е сред първите кооперативни обекти с въведени електронни 
етикети. С електронното етикетиране цените на стоките се актуализират в реално време. Това 

прави търговския процес по-динамичен и търговията по-близо до реалния ден на хората.  
Освен електронни етикети магазините от КС Ловеч въведоха и електронните разплащания, 
внедрява се и електронната търговия.  

Вече има разработен пилотен електронен магазин с логото "КООП - Заедно на пазар". 
Магазинът е с активна регистрация в интернет.  
В 16 магазина работи търговска информационна система. Програмата "Лоялен клиент" е 

въведена в 13 магазина. Над 1700 са потребителските карти.  
Модернизиране на търговската мрежа  
В стратегическите цели на кооперативния съюз е заложено трайно присъствие на 

кооперативната търговия в делника на хората.  
Как се реализира това?  
- Отговаряне на потребностите на хората от съвременни магазини, заредени богато с 

гарантирани като качество стоки.  
- Модернизация на търговските дейности.  
- Прилагане на съвременни модели на управление на дейността.  

Повече от очевидно е, че в стратегията е залегнала амбицията на ръководството не само да 
предостави на хората в региона необходимите им "удобни" магазини, но и да ги поддържа на 
високо технологично ниво, прилагайки все по-авангардни технологии за улеснение и в интерес 

на потребителите.  
Досега в магазините от ловешкия регион се предлагат 88 вида стоки с марката КООП. Очаква 
се до края на годината да бъдат внедрени още 42 вида нови стоки с тази марка.  

Бележи ръст и стокооборотът, осъществяван по линия на единния кооперативен пазар.  
Инвестициите са израз на реалните възможности и амбиции. Те са насочени не само към 
новите магазини, които трябва да постигнат изискванията за включване във веригата КООП, но 

и към понататъшното модернизиране на вече включени в нея обекти. Този факт показва 
високата взискателност на КС Ловеч към кооперативната търговска мрежа и потребностите на 
клиентите.  

С грижа за кооперациите и членовете  
Справката показва, че през последните години кооперациите от КС гр. Ловеч са приемали 
средно по двеста двадесет и един нови членове. Само през 2012 година новоприетите членове 

са 724. Увеличава се и дяловия капитал, което още веднаж показва доверието на хората в 
кооперациите.  
Факт е, обаче, че има и кооперации, които през 2012 година не са приели нито един член-

кооператор. За такива кооперации ръководството на съюза има свое виждане. Започнала е 
настойчива работа за вливане на по-слабите кооперации в по-силни. Такъв процес вече е 
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реализиран в ПК "Осъм" с. Александрово, която се вля в РПК "Стратеш" гр. Ловеч. Мотивирани 

са предложенията на съюза за вливане на кооперациите в селата Дълбок дол, Крушуна и 
Владиня в близки, по-силни и успешно работещи кооперации.  
В анализите и отчетите на управителния съвет е подчертана решаващата роля на кадрите - 

както на хората в управлението на съюза, така и на тези, които всекидневно са изправени лице 
в лице с потребителите.  
Красноречив е фактът, че над 80% от членовете на управителния и на контролния съвет на КС 

гр. Ловеч са с висше образование.  
Успешна работа по проекти  
Общоизвестна е съвременната максима, че този, които мисли за бъдещето си, разработва 

проекти.  
През миналата година кооперация "Обнова" с. Черни Осъм реализира проект по оперативна 
програма "Конкурентноспособност на технологична модернизация и повишаване на 

производителност ".  
По програмите "Ново начало" и "Подкрепа за заетост" към Бюрата по труда кооперацията в 
Априлци назначи шест човека, кооперацията в Летница - петнадесет, РПК "Стратеш" Ловеч - 

четиринадесет човека. По тези програми работят и кооперациите в Орешак, Луковит и самия 
Кооперативен съюз Ловеч.  
Практиката показва, че това е добър подход да оценят качествата и амбициите на младите 

хора, които могат да бъдат привлечени за постоянна работа. Вече има такива хора в  системата 
на Ловешкия кооперативен съюз.  
Неизползвани възможности  

Три кооперации от съюза произвеждат хляб. Материалната база е богата и осъвременена 
съобразно европейските изисквания. Кооперативният хляб традиционно се приема добре от 
хората. На територията на съюза има достатъчно магазини, които могат да реализират 

произведените в кооперациите хлебни изделия.  
Големи са възможностите на РПК "Стара планина" Троян. Тази кооперация инвестира сериозни 
суми и сега хладилната й база за събиране, преработка и търговия с биологични продукти е на 

най-високо ниво. С тези възможности кооперацията би могла много да подпомогне другите 
кооперации в изкупуването. А като се има предвид природата в този район -скромните обеми в 
изкупвателната дейност се нуждаят от сериозен анализ.  

Кооперация "Зора" във Врабево показва, че могат да се намерят начини да се развива и 
селското стопанство. Кооперацията обработва близо седем хиляди декара земя и добива 
стотици тонове житни, овощни и маслодайни култури.  

И трите направления имат сериозни резерви, които трябва да бъдат реализирани в полза на 
членовете и на живеещите в региона.  
Байко Баев, председател на КС Ловеч и член на Управителния съвет на ЦКС: Нашият съюз има 

амбиция всяка година да включва поне по още един магазин във веригата КООП. И амбицията 
ни не свършва до тук. Практиката ни научи, че за да бъдем конкурентоспособни, трябва да 
прилагаме успешно всичко, от което клиентите ще бъдат доволни - добре обучени кадри, 

допълнителни услуги, спестяващи време, промоции, награди...  Важното е всички да разберем, 
че да направиш хубав магазин - не е достатъчно. В съвременния бизнес много по-важни са 
допълнителните функционални и емоционални изгоди за клиента.  
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Дата: 07.06.2013  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 14  
Брой думи: 93  

 
 
Резюме: Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за 

микро-, малки и средни предприятия (инициативата JEREMIE) се осъществява чрез Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет.  
 
Заглавие: Платено съобщение - в. Стандарт - стр. 14 - Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за 
микро-, малки и средни предприятия (инициативата JEREMIE) се осъществява чрез 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013", финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 
и от националния бюджет.  
Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на УниКредит Булбанк АД и по 

никакьв начин не отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган .  
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Дата: 07.06.2013  

Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 211  

 
 
Резюме: Около 250 фирми вече са взели нисколихвени кредити по инициативата JEREMIE, 

финансирана с евросредства. Това показва анализ, публикуван на сайта на оперативната 
програма "Конкурентоспособност", от която са парите.  
 

Заглавие: 250 фирми вече са взели евтини заеми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Около 250 фирми вече са взели нисколихвени кредити по инициативата JEREMIE, 
финансирана с евросредства. Това показва анализ, публикуван на сайта на оперативната 
програма "Конкурентоспособност", от която са парите.  

Общата стойност на дадените от началото на годината заеми е 35 млн. евро. Това обаче е под 
10% от общия ресурс за кредитиране - около 400 млн. евро. Той трябва да бъде разпределен 
до края на 2015 г., а схемата работи от началото на годината.  

Заемите се дават при доста по-ниски лихви - средно 4 на сто. Причината е, че половината от 
сумата се осигурява без оскъпяване от евросредствата, а другата половина идва от банката по 
определената от нея лихва. Кредитите се отпускат от 7 български банки.  

По другия инструмент в инициативата JEREMIE - осигуряване на гаранции за отпускане на 
заеми с европари, са използвани 185 млн. лв. Това е над 60% от общия бюджет по схемата. 
Две от петте банки, които участват в нея, вече са използвали близо 100% от дадените им 

евросредства за гаранции. Средната стойност на отпуснатите кредити е 120 000 лв. Те се 
ползват основно от микропредприятия. фирмите ги вземат за инвестиции или за осигуряване на 
оборотни средства.  

Двата фонда за гаранции и нисколихвени заеми бяха създадени, за да се улесни достъпът на 
малките и средните компании до кредитиране.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 06.06.2013  
Източник: в. Шуменска заря  

Страница: 1,5  
Брой думи: 275  
 

 
Резюме: Област Шумен е в първата десетка на българските региони по усвояване на 
средствата от европейските фондове. 160 договора по седемте оперативни програми са били 

подписани в региона през периода от 2007 г. досега. Контрактите са на обща стойност 249 
милиона лева, от които безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е в размер на 
88 милиона лева, без парите по Оперативна програма "Околна среда". Това съобщи на 

пресконференция експертът от Областния информационен център в Шумен Анатоли Стоянов. 
Той уточни, че реалните плащания по проектите в областта към момента са 41 826 000 лева. 
Финансовите корекции, наложени на шуменски проекти, са в размер на 1 173 000 лева. "От 

началото до средата на 2013 г. в област Шумен са подписани 26 договора, като тук не се 
включват оперативните програми "Околна среда" и "Транспорт".  
 

Заглавие: Област Шумен е в първата десетка по усвояване на европари  
Подзаглавие:  
Автор: Велмира СТЕФАНОВА  

Текст: Област Шумен е в първата десетка на българските региони по усвояване на средствата 
от европейските фондове. 160 договора по седемте оперативни програми са били подписани в 
региона през периода от 2007 г. досега. Контрактите са на обща стойност 249 милиона лева, от 

които безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е в размер на 88 милиона лева, 
без парите по Оперативна програма "Околна среда". Това съобщи на пресконференция 
експертът от Областния информационен център в Шумен Анатоли Стоянов. Той уточни, че 

реалните плащания по проектите в областта към момента са 41 826 000 лева. Финансовите 
корекции, наложени на шуменски проекти, са в размер на 1 173 000 лева. "От началото до 
средата на 2013 г. в област Шумен са подписани 26 договора, като тук не се включват 

оперативните програми "Околна среда" и "Транспорт". Най-много договори са сключени по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" - 11, по ОП "Административен капацитет - 7, по ОП 
"Конкурентоспособност на българската икономика"  - 5 и по ОП "Регионално развитие" - 3 

договора", коментира Анатоли Стоянов. Той допълни, че контрактите по ОП "Околна среда" 
представляват най-големия дял от евросредствата, които влизат в област Шумен. От общата 
сума на европроектите 143 милиона лева са по тази оперативна програма. За периода от 2007 

г. досега в региона са подписани 61 договора по ОП "Развитие на човешките ресурси", 39 по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , 17 по ОП 
"Административен капацитет" и 36 по ОП "Регионално развитие". Един договор е сключен по 

ОП "Техническа помощ" за изграждането на Областния информационен център. Анатоли 
Стоянов уточни, че в Североизточния район област Шумен също е отличник по усвояване на 
европари, като се нарежда непосредствено сред област Варна.   
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Дата: 06.06.2013  

Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 437  

 
 
Резюме: Областният информационен център (ОИЦ) започва информационна кампания за 

бизнеса и неправителствените организации (НПО) в област Шумен.  
 
Заглавие: ОИЦ c информационна кампания през юни  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център (ОИЦ) започва информационна кампания за 

бизнеса и неправителствените организации (НПО) в област Шумен.  
В периода от 7 до 14 юни центърът ще бъде домакин на поредица от срещи с фирми и 
неправителствени организации.  

"Целта е да повишим информираността на бизнеса и НПО за актуални процедури за 
кандидатстване по оперативните програми и измененията в нормативната уредба, свързани с 
усвояването на европейски средства по Структурните и Кохезионния фондове (Скф)", обяви на 

пресконференция управителят на ОИЦ Галина Минчева. Ще бъдат представени процедури по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОП-РКБИ) - 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Внедряване на иновации в предприятията". 

фирмите ще бъдат запознати и с предстоящи за отваряне процедури по ОПРКБ - схемата 
"Технологична модернизация в малките и средни предни предприятия", която се очаква да 
стартира до края на второто тримесечие на тази година. И трите процедури са атрактивни не 

само с възможностите, които предоставят за закупуване и внедряване на машини, технологии, 
иновации, но и с големия интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП), коментират 
експертите на центъра. По процедурата "Енергийна ефективности зелена икономика", бизнесът 

има възможност да ползва БФП от 30 % до 50 % по проектите, насочени към повишаване на 
енергийна ефективност на фирмите. По процудурата "Внедряване на иновации в 
предприятията", по която се приемат проекти до 10 юли, микропредприятията могат да ползват 

БФП в размер до 70 %, а големите до 50 %, като по елемент "Услуги" и "Инвестиции" (по режим 
минимална помощ), интензитетът на помощта по проект може да достигне и 90 %.  
Допустимостта и условията за кандидатстване по процедурите ще бъдат дискутирани на 

информационни срещи в ОИЦ на 7 и 14 юни от 14.00 ч.  
Експерти на мрежата Enterprise Europe Network ще представят рамкови програми на ЕС, по 
които бизнесът може да усвоява европейски средства директно от бюджета на общността до 

края на 2013 г.  
През месец юни, ОИЦ ще се срещне и с представители на НПО, с  които ще бъдат обсъдени 
измененията в нормативната уредба, уреждащи разходването на средства по проекти, 

финансирани от СКф. На информационна среща на 11 юни от 14.00 ч. в офиса на ОИЦ ще 
бъдат представени текстове от ПМС 69 за избор на външни изпълнители по европейски 
проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 50 %.  

В дните 27 и 28 юни, ОИЦ ще проведе и две срещи с домоуправители и собственици на 
многофамилни жилища. С участието на експерти от Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) ще бъдат дадени отговори на въпроси, свързани с включването на 

домакинствата в проекта "Енергийно обновяване на българските домове". Той се финансира от 
ОП "Регионално развитие" и цели подобряване на енергийната ефективност на многофалимни 
жилищни сгради.  
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Дата: 06.06.2013  

Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 220  

 
 
Резюме: Фирми, желаещи да кандидатстват по процедурата "Внедряване на иновации в 

предприятията" могат да посетят информационният ден, който Министерството на икономиката 
и енергетиката организира във Варна на 13 юни. Той е част от стартиращата на 7 юни 
информационна кампания на ОП "Конкурентоспособност" в страната. Тя започва от град 

София, като информационни срещи са планирани по градове в дните до 14 юни, както следва: 
Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново 
(14.06.2013 г.). Основната цел е популяризиране на процедурата сред потенциални кандидати 

от бизнеса.  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност" представя процедурата "Внедряване на иновации 

в предприятията"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Фирми, желаещи да кандидатстват по процедурата "Внедряване на иновации в 
предприятията" могат да посетят информационният ден, който Министерството на икономиката 
и енергетиката организира във Варна на 13 юни. Той е част от стартиращата на 7 юни 

информационна кампания на ОП "Конкурентоспособност" в страната. Тя започва от град 
София, като информационни срещи са планирани по градове в дните до 14 юни, както следва: 
Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново 

(14.06.2013 г.). Основната цел е популяризиране на процедурата сред потенциални кандидати 
от бизнеса.  
Процедурата цели 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. Могат да кандидатстват 

микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет 
страницата 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: http://www. eufunds.bg/.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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 Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 06.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  

Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14095385  
Брой думи: 97 
 

 
Резюме: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 

и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти.  
 
Заглавие: Frontstep внедрява Infor SyteLine 8 в Биомашиностроене АД по ОПРКБИ  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 

SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 

стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ). 

Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната промишленост у 
нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично оборудване за 
хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост.   

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14095385
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Дата: 06.06.2013  

Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43749__frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_a

d_po_oprkbi  
Брой думи: 324  
 

 
Резюме: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 

и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ).  
 

Заглавие: Frontstep внедрява Infor SyteLine 8 в Биомашиностроене АД по ОПРКБИ  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 

Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

(ОПРКБИ).  
Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната промишленост у 
нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично оборудване за 

хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. Основните продукти, 
които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни топлообменници от неръждаема 
стомана, като над 90% от продукцията се изнася в над 20 държави в Западна Европа, Източна 

Европа и Близкия Изток. Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 служители, като 20 
от тях работят във фирмения конструктивен отдел.  
С помощта на Infor SyteLine 8 компанията ще оптимизира своето търговско управление, 

включително договорите, поръчките и фактурите, свързани с продажби.  
Във финансовото управление пък щ е се свързват фактури с плащания и постъпления, ще се 
проследяват транзакции в различна валута и ще се отпечатват всички необходими счетоводни 

справки и отчети.  
С помощта на функцията SyteLine Data Collection Биомашиностроене АД ще ускори процеса на 
събиране на информацията относно производствената дейност и управлението на запасите, ще 

намали грешките и ще подобри организацията на работата.  
Ще бъде подобрено и управлението на взаимоотношенията с клиентите. С помощта на Infor 
SyteLine компанията ще управлява по-ефективно продажбения си процес, ще организира 

маркетингови кампании и ще подготвя оферти за съществуващите и потенциалните си клиенти. 
Комуникацията с клиентите ще бъде облекчена благодарение на ERP системата интеграцията с 
Outlook.  

Модулът „Мениджърска информационна система“ пък ще допринесе за бизнес анализи на 
процесите и за финансови анализи. С негова помощ ще могат да се дефинират и генерират 
многообразни справки, които да информират мениджмънта на фирмата за текущите процеси, 

както и да обобщават годишни резултати и да дават насоки за бъдещи проекти.  
 

http://www.computerworld.bg/43749__frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_ad_po_oprkbi
http://www.computerworld.bg/43749__frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_ad_po_oprkbi
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Дата: 06.06.2013  

Източник: www.idg.bg  
Връзка: 
http://news.idg.bg/tehnologii/69780_frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_ad_

po_oprkbi/  
Брой думи: 96  
 

 
Резюме: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си,  производствената дейност 

и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ).  
 

Заглавие: Frontstep внедрява Infor SyteLine 8 в Биомашиностроене АД по ОПРКБИ  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 

Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

(ОПРКБИ).  
Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната промишленост у 
нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично оборудване за 

хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост.  
 

http://news.idg.bg/tehnologii/69780_frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_ad_po_oprkbi/
http://news.idg.bg/tehnologii/69780_frontstep_vnedryava_infor_syteline_8_v_biomashinostroene_ad_po_oprkbi/
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Дата: 06.06.2013  

Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/nedopustimo-dadoha-700-mln-leva-v-racete-na-skandalna-
chinovnichka:32850  

Брой думи: 182  
 
 

Резюме: Бившата шефка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия Марияна Велкова все още е в съвета на директорите на дружеството "Джереми 
България", което контролира капитал от 700 млн. лева.  

Така държавната чиновничка, която в момента е главен секретар на спортното министерство 
държи ключът към европейското финансиране на множество големи компании.  
 

Заглавие: Недопустимо! Дадоха 700 млн. лева в ръцете на скандална чиновничка  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Бившата шефка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия Марияна Велкова все още е в съвета на директорите на дружеството "Джереми 
България", което контролира капитал от 700 млн. лева.  

Така държавната чиновничка, която в момента е главен секретар на спортното министерство 
държи ключът към европейското финансиране на множество големи компании. Ситуацията е 
скандална, като се има предвид, че именно Велкова стана причина за спирането на кранчето на 

големи суми свежи европари към бизнеса. Това стана причина за позорното й отстраняване от 
междинното ниво "Конкурентноспособност" през май м.г. и от директорската й позиция в 
агенцията за малките фирми през март т.г. Вероятно за да запазят лостовете си на влияние при 

финансирането на бизнеса, от ГЕРБ са я оставили в управителното тяло на "Джереми". 
Велкова е и единственият представител на държавата в частното дружество.  
Вместо да понесе отговорност за действията си за неусвоените парични потоци към  и без това 

съсипания малък и среден бизнес, сега Велкова е част от екипа на спортната министърка д-р 
Марияна Георгиева (на снимката), същата която сега настоява в българските училища турският 
език да се изучава като майчин.  

 

http://www.snews.bg/bg/statiya/nedopustimo-dadoha-700-mln-leva-v-racete-na-skandalna-chinovnichka:32850
http://www.snews.bg/bg/statiya/nedopustimo-dadoha-700-mln-leva-v-racete-na-skandalna-chinovnichka:32850
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Дата: 06.06.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 62  

 
 
Резюме: Утре 07 юни от 14.00ч. ОИЦ - Шумен кани представители на микро, малки, средни и 

големи предприятия на информационна среща с участието на експерти от Министерство на 
икономиката енергетиката и туризма и Enterprise Europe Network. Срещата ще се проведе в 
офиса на ОИЦ. Ще бъдат представени актуални процедури по ОП " Конкурентоспособност" и 

рамкови програми на Общността, насочени към бизнеса.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  

Утре 07 юни от 14.00ч. ОИЦ - Шумен кани представители на микро, малки, средни и големи 
предприятия на информационна среща с участието на експерти от Министерство на 
икономиката енергетиката и туризма и Enterprise Europe Network. Срещата ще се проведе в 

офиса на ОИЦ. Ще бъдат представени актуални процедури по ОП " Конкурентоспособност" и 
рамкови програми на Общността, насочени към бизнеса.  
 

https://www.facebook.com/oic.shumen
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Дата: 06.06.2013  

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%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 835  

 
 
Резюме: И още срещи в Общините Бобошево, Невестино и Сапарева баня (21 снимки)  

В периода 3÷5 юни 2013 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил 
проведе в Бобошево, Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които 
са част от цикъла събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани 

добри практики през изтичащия програмен период 2007-2013 г.”.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 4 часа  

И още срещи в Общините Бобошево, Невестино и Сапарева баня (21 снимки)  
В периода 3÷5 юни 2013 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил 
проведе в Бобошево, Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които 

са част от цикъла събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани 
добри практики през изтичащия програмен период 2007-2013 г.”. На срещите присъстваха 
представители на местните администрации, читалища и заинтересовани граждани. През 

първия модул на информационните събития бяха разяснени основните документи за 
информация и попълване от страна на кандидата при подготвяне на проектно предложение. 
Представени бяха и съществени аспекти по отношение на съдържанието на проектите, 

финансирани от европейски фондове, като бе подчертано, че проектът е преди всичко 
логическа конструкция и затова е необходимо да включва елементи, които да са взаимно 
обвързани и добре формулирани. Основни стъпки преди започване на изпълнението на 

проекта, администрирането на договора за изпълнение и какви са общите правила за 
финансово изпълнение и отчитане на договора, бяха част от информацията представена през 
втория модул на срещата. Фокус бе поставен и на често срещани затруднения и  грешки при 

подготовката и при изпълнението на проекти. Презентирани бяха и примери за успешно 
реализирани проекти по оперативните програми. Информация за възможности за 
кандидатстване по оперативни програми също бяха включени в програмата на 

информационните събития. Експертите от ОИЦ напомниха, че по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” все още се приемат заявления по схемата "По-близо до 
работа", насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, 

различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В Дирекциите „Бюро по труда” 
желаещите подават заявления за предоставяне на средства в реален размер за направените с 
обществен транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и обратно (до 100 

километра от населеното място, където е местоживеенето на лицата по настоящ адрес). 
Информация бе предоставена и за схемата „Отново на работа", по която Агенция по заетостта 
изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се осигури 
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", чрез 
предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и 

двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За 
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по 
труда" в страната. Присъстващите на срещата бяха информирани и за двете отворени за 

кандидатстване процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”: „Внедряване на иновации в предприятията" и „Енергийна ефективност и зелена 
икономика".В периода 3÷5 юни 2013 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – 

Кюстендил проведе в Бобошево, Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни 
срещи, които са част от цикъла събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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реализирани добри практики през изтичащия програмен период 2007-2013 г.”. На срещите 

присъстваха представители на местните администрации, читалища и заинтересовани 
граждани. През първия модул на информационните събития бяха разяснени основните 
документи за информация и попълване от страна на кандидата при подготвяне на проектно 

предложение. Представени бяха и съществени аспекти по отношение на съдържанието на 
проектите, финансирани от европейски фондове, като бе подчертано, че проектът е преди 
всичко логическа конструкция и затова е необходимо да включва елементи, които да с а 

взаимно обвързани и добре формулирани. Основни стъпки преди започване на изпълнението 
на проекта, администрирането на договора за изпълнение и какви са общите правила за 
финансово изпълнение и отчитане на договора, бяха част от информацията представена през 

втория модул на срещата. Фокус бе поставен и на често срещани затруднения и грешки при 
подготовката и при изпълнението на проекти. Презентирани бяха и примери за успешно 
реализирани проекти по оперативните програми. Информация за възможности за 

кандидатстване по оперативни програми също бяха включени в програмата на 
информационните събития. Експертите от ОИЦ напомниха, че по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” все още се приемат заявления по схемата "По-близо до 

работа", насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, 
различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В Дирекциите „Бюро по труда” 
желаещите подават заявления за предоставяне на средства в реален размер за направените с 

обществен транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и обратно (до 100 
километра от населеното място, където е местоживеенето на лицата по настоящ адрес). 
Информация бе предоставена и за схемата „Отново на работа", по която Агенция по заетостта 

изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се осигури 
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", чрез 

предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и 
двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За 
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по 

труда" в страната. Присъстващите на срещата бяха информирани и за двете отворени за 
кандидатстване процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”: „Внедряване на иновации в предприятията" и „Енергийна ефективност и зелена 

икономика".  
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Дата: 06.06.2013  

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%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/479840488737463  
Брой думи: 176  

 
 
Резюме: САНДАНСКИ, 7 ЮНИ 2013, 10.30 ч., Х-Л "СВ.НИКОЛА"  

Заповядайте на информационна среща за представяне на добри практики и научени уроци от 
вече изпълнени проекти по европейски програми! Ще научим и подробности за новата схема за 
"Внедряване на иновации в предприятията" по ОП Конкурентоспособност, както и нова 

облекчена процедура за избор на подизпълнители.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Благоевград  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  

САНДАНСКИ, 7 ЮНИ 2013, 10.30 ч., Х-Л "СВ.НИКОЛА"  
Заповядайте на информационна среща за представяне на добри практики и научени уроци от 
вече изпълнени проекти по европейски програми! Ще научим и подробности за новата схема за 

"Внедряване на иновации в предприятията" по ОП Конкурентоспособност, както и нова 
облекчена процедура за избор на подизпълнители. Ето и програмата:  
1. Представяне на актуалната схема по ОП „Конкурентоспособност“ – „Внедряване на 

иновации в предприятията“  
г-жа Невена Кънева-Младенова, консултант "Публично финансиране" и мениджър на програма 
EUGA, финансирана от Майкрософт  

2. Представяне на ПМС 69 за избор на подизпълнители на проекти по ОПРКБИ и ОПРЧР  
г-жа Невена Кънева-Младенова, консултант "Публично финансиране" и мениджър на програма 
EUGA, финансирана от Майкрософт  

3. Представяне на модел (стъпки) за успешно кандидатстване и изпълнение на проекти по 
ОПРЧР и ОПРКБИ, често допускани грешки и научени уроци  
г-жа Кремена Григорова, началник отдел "Регионален мониторинг и контрол" в Министерството 

на труда и социалната политика  
4. Представяне на примери за успешно изпълнени проекти от областта по ОПРКБИ и ОПРЧР  
г-жа Янислава Вангелова, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ -Благоевград  

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
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Дата: 06.06.2013  

Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/скандал!-повериха-700-млн-лева-в-ръцете-на-скандална-чиновничка-
news78317.html  

Брой думи: 187  
 
 

Резюме: Бившата шефка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия Марияна Велкова все още е в съвета на директорите на дружеството "Джереми  
България", което контролира капитал от 700 млн. лева. Това показа проучване на ПИК.  

 
Заглавие: Скандал! Повериха 700 млн. лева в ръцете на скандална чиновничка  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Бившата шефка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия Марияна Велкова все още е в съвета на директорите на дружеството "Джереми 

България", което контролира капитал от 700 млн. лева. Това показа проучване на ПИК.  
Така държавната чиновничка, която в момента е главен секретар на спортното министерство 
държи ключът към европейското финансиране на множество големи компании. Ситуацията е 

скандална, като се има предвид, че именно Велкова стана причина за спирането на кранчето на 
големи суми свежи европари към бизнеса. Това стана причина за позорното й отстраняване от 
междинното ниво "Конкурентноспособност" през май м.г. и от директорската й позиция в 

агенцията за малките фирми през март т.г. Вероятно за да запазят лостовете си на влияние при 
финансирането на бизнеса, от ГЕРБ са я оставили в управителното тяло на "Джереми". 
Велкова е и единственият представител на държавата в частното дружество.   

Вместо да понесе отговорност за действията си за неусвоените парични потоци към и без това 
съсипания малък и среден бизнес, сега Велкова е част от екипа на спортната министърка д-р 
Марияна Георгиева (на снимката), същата която сега настоява в българските училища турският 

език да се изучава като майчин. 
  

http://pik.bg/скандал!-повериха-700-млн-лева-в-ръцете-на-скандална-чиновничка-news78317.html
http://pik.bg/скандал!-повериха-700-млн-лева-в-ръцете-на-скандална-чиновничка-news78317.html

