ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

w w w .eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
w w w .opcompetitiveness.bg

Медиен мониторинг
14 юни 2013

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособнос тта на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряв ане на публичност и прозрачност на дейностите по оператив на програма
„Разв итие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оператив на програма „Разв итие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Ев ропейския съюз чрез Ев ропейския фонд за регионално разв итие

Медиен мониторинг
14 юни 2013
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение.................................................................................................3
Телевизии и радиостанции ...........................................................................................................4
Няма намерена информация. ...................................................................................................4
Национални печатни медии..........................................................................................................5
Няма намерена информация. ...................................................................................................5
Регионални печатни мед ии...........................................................................................................6
Източник: в. Бургас днес и утре.................................................................................................6
Заглавие: Областен информационен център - Бургас организира информационна среща в
Камено ......................................................................................................................................6
Източник: в. Шуменска заря ......................................................................................................7
Заглавие: Бизнесът в Шумен с повишен интерес към процедури по ОПР КБИ ..........................7
Период ични печатни издания .......................................................................................................8
Няма намерена информация. ...................................................................................................8
Интернет издания и социални мрежи ...........................................................................................9
Източник: www.novini.dir.bg .......................................................................................................9
Заглавие: 245 млн.евро за енергийна ефективнос т, иновации и технологична модернизация ..9
Източник: www.novini.dir.bg ..................................................................................................... 10
Заглавие: Как се кандидатства и реализира успешно проект по програмите на ЕС учиха в
Кюстенд ил............................................................................................................................... 10
Източник: www.cross-bg.net ..................................................................................................... 11
Заглавие: „Софарма" открива нов завод за твърди лекарс твени форми ................................. 11

Източник: www.dariknews.bg .................................................................................................... 13
Заглавие: Как се кандидатства и реализира успешно проект по програмите на ЕС учиха в
Кюстенд ил............................................................................................................................... 13
Източник: www.big.bg .............................................................................................................. 14
Заглавие: Всяка трета фирма с кола на лизинг ....................................................................... 14

Медиен мониторинг | 6/14/2013

Източник: www.dariknews.bg .................................................................................................... 12
Заглавие: 245 млн.евро за енергийна ефективнос т, иновации и технологична модернизация
................................................................................................................................................ 12

2

Медиен мониторинг – обобщение
14.6.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
8

вестници, от които:

2

- национални

0

- регионални

2

периодични издания

0

интернет издания и блогове

6

Общо за деня

8
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 12.06.2013
Източник: в. Бургас днес и утре
Страница: 7
Брой думи: 176
Резюме: Областен информационен център - Бургас има удоволствието да Ви покани на
информационна среща на тема "Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 2013. Срещата ще се състои на 13.06.201Зг. /четвъртък/от 11:00ч. в залата на Община Камено.
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Заглавие: Областен информационен център - Бургас организира информационна среща
в Камено
Подзаглавие: Уважаеми дами и господа,
Автор:
Текст: Областен информационен център - Бургас има удоволствието да Ви покани на
информационна среща на тема "Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007 - 2013. Срещата ще се състои на 13.06.201Зг. /четвъртък/от 11:00ч. в залата на Община
Камено.
На събитието ще научите повече за основните дейности на ОИЦ - Бургас - с какво можем да Ви
бъдем полезни и как да се свържете с нас. Ще Ви запознаем още и с възможностите да
кандидатствате по текущите актуални схеми - "Внедряване на иновации в предприятията" и
предстоящи - "Технологична модернизация на малки и средни предприятия"по Оперативна
програмата "Конкурентоспособност". След срещата, всеки от Вас ще може да участва в
дискусията относно въпроси, свързани с Оперативните програми за текущия и бъдещ
програмен период.
ОИЦ-Бургас е създаден nonpoekmNsBGI 61 РО002-3.3.02-00018-С0001 "Създаване u
функциониране на Областен информационен център - Бургас" и е част от мрежата от 27-те
Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 13.06.2013
Източник: в. Шуменска заря
Страница: 5
Брой думи: 189
Резюме: Повишен интерес към процедурите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" (ОПРКБИ) отчете по време на информационно събитие с бизнеса
Областният информационен център - Шумен(ОИЦ). На среща в офиса на ОИЦ представители
на микро, малки, средни и големи предприятия задаваха въпроси по отворените процедури за
кандидатстване по ОПРКБИ - "Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Внедряване на
иновации в предприятията". Най-силен бе интересът им към предстоящата процедура
"Технологична модернизация на малки и средни предприятия", която се очаква да бъде
обявена до края на второто тримесечие на тази година. Условията за кандидатстване по
процедурите на ОПРКБИ представи Владимир Бобев - регионален експерт от Министерство на
икономиката и енергетиката във Варна. Презентация за рамкови програми на ЕС, насочени към
финансиране на бизнеса, изнесе Христина Каспарян от регионалното представителство на
Enterprise Europe Network в Русе. Представител на Териториално статистическо бюро - Шумен
запозна фирмите с възможности за ползване на статистическа информация при подготовката
на европейски проекти. Утре в 14.00 ч. в офиса на ОИЦ ще се проведе последната
информационна среща с бизнеса в рамките на подетата от центъра юнска информационна
кампания за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по ОПРКБИ.
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Заглавие: Бизнесът в Шумен с повишен интере с към процедури по ОПРКБИ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Повишен интерес към процедурите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" (ОПРКБИ) отчете по време на информационно събитие с бизнеса
Областният информационен център - Шумен(ОИЦ). На среща в офиса на ОИЦ представители
на микро, малки, средни и големи предприятия задаваха въпроси по отворените процедури за
кандидатстване по ОПРКБИ - "Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Внедряване на
иновации в предприятията". Най-силен бе интересът им към предстоящата процедура
"Технологична модернизация на малки и средни предприятия", която се очаква да бъде
обявена до края на второто тримесечие на тази година. Условията за кандидатстване по
процедурите на ОПРКБИ представи Владимир Бобев - регионален експерт от Министерство на
икономиката и енергетиката във Варна. Презентация за рамкови програми на ЕС, насочени към
финансиране на бизнеса, изнесе Христина Каспарян от регионалното представителство на
Enterprise Europe Network в Русе. Представител на Териториално статистическо бюро - Шумен
запозна фирмите с възможности за ползване на статистическа информация при подготовката
на европейски проекти. Утре в 14.00 ч. в офиса на ОИЦ ще се проведе последната
информационна среща с бизнеса в рамките на подетата от центъра юнска информационна
кампания за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по ОПРКБИ.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 13.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 14154483
Брой думи: 346

Заглавие: 245 млн.евро за енергийна ефективност, иновации и технологична
модернизация
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на фирми се включиха в информационна среща на тема „Възможности
за бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организирана от Областен
информационен център - Монтана. В нея участваха и работещи в банкови институции, които на
импровизирани информационни щандове представиха своите продукти по инициативата
Джереми и схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“.
150 млн. евро са средставата предвидени за бизнеса по линия на енергийната ефективност.
Схемата стартира още през 2012 г. и позволява закупуването на високоефективни материали и
оборудване, на ко-генерационни инсталации и системи за отопление и вентилация от
възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Допустими по процедурата са и
строително-монтажни работи (СМР), необходими за въвеждане в експлоатация на
предвидените по проекта материали и оборудване, СМР на административна и производствена
сграда.
Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2013 г., няма минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ, а максималната й стойност е до 2 000 000 лв. за едно
проектно предложение. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на до 12 месеца, а
интензитетът на помощта започва от 30% и може да достигне най-много до 50%.
45 млн. евро са средства за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или
процеси. Тук закупуването на ново за кандидата оборудване, придобиване на права на
интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от научно-изследователска и
развойна дейност или на специализиран софтуер трябва да доведат до представяне на пазара
на нов или значително подобрен продукт или процес.
По тази процедура интензитетът на помощта може да достигне от 50% до 90% в зависимост от
категорията предприятие и избрания режим на държавна помощ („минимална помощ“ или
„групово освобождаване“). Срокът за кандидатстване е до 10 юли 2013 г., минималният размер
на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв., а максималният е 3 000 000 лв. за едно
проектно предложение. Дейностите трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца.
Според направените промени в индикативната годишна работна програма на ОПК през
второто тримесечие на 2013 г. трябва да бъде отворена една от най-атрактивните схеми за
бизнеса - технологична модернизация. По нея са предвидени нови 50 млн. лв., а интензитетът
на помощта ще е в рамките на 60-70%.
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Резюме: Представители на фирми се включиха в информационна среща на тема
„Възможности за бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организирана от
Областен информационен център - Монтана. В нея участваха и работещи в банкови
институции, които на импровизирани информационни щандове представиха своите продукти по
инициативата Джереми и схемата „Енергийна ефективнос т и зелена икономика“.
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Дата: 13.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 14155751
Брой думи: 220
Резюме: Основните документи, които
проектно предложение по Оперативните
грешки, които срещат бенефициентите
информационно- разяснителна среща в
център (ОИЦ) - Кюстендил.

са необходими, когато се стартира подготовката за
програми на ЕС. Най- често срещаните затруднения и
с проекти по Европейските програми, бяха тема на
Кюстендил, организирана от Областен информационен
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Заглавие: Как се кандидатства и реализира успешно проект по програмите на ЕС учиха в
Кюстендил
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основните документи, които са необходими, когато се стартира подготовката за
проектно предложение по Оперативните програми на ЕС. Най- често срещаните затруднения и
грешки, които срещат бенефициентите с проекти по Европейските програми, бяха тема на
информационно- разяснителна среща в Кюстендил, организирана от Областен информационен
център (ОИЦ) - Кюстендил. Лектор бе Мария Маркова, експерт в разработването и
управлението на проекти.
“Това са последните две срещи- днес в Кюстендил и Дупница от този цикъл- „Пътят на
успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през изтичащия програмен
период 2007-2013 г.“. Така приключваме 4- ти цикъл от срещи, от момента на създаването ни
преди 1 година. В началото на годината популяризирахме актуалните възможности за
кандидатстване по Оперативните програми“, каза при откриването директорът на ОИЦКюстендил Любомира Велинова.За участниците в срещата имаше Практически занимания, на
които бе показан един формуляр за кандидатстване и секциите за попълване. Всеки попълни и
Анкетни карти, с въпроси, на които ще бъдат дадени отговори на следващи презентации.
Втората лекция на срещата бе за управлението на проекти, най- важните етапи, от сформиране
на екип, през план графика и отчитането. Специално внимание бе обърнато на нередностите и
измамите, в контекста на проекти с европейски средства.Любомира Велинова представи и
актуалните възможности за кандидатстване през този период - 2007- 2013 г, който изтича.
Отворени са по две схеми по ОП Човешки ресурси и по ОП Конкурентнос пособност.
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Дата: 13.06.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/zavod-noviya-formi-1363888.html
Брой думи: 185
Резюме: София /КРОСС/ Негово Превъзходителство Джон Роуан, посланик на Ирлания и д.и.н.
Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма"
ще открият новия високотехнологичен завод за твърди лекарствени форми на „Софарма".
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Заглавие: „Софарма" открива нов завод за твърди лекарствени форми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Негово Превъзходителство Джон Роуан, посланик на Ирлания и д.и.н.
Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма"
ще открият новия високотехнологичен завод за твърди лекарствени форми на „Софарма".
Г-н Донев ще пререже лентата на новия завод заедно с Н.Пр. Джон Роуан, посланик на
Ирландия. Поканата към Негово Превъзходителство има своя символика, тъй като Ирландия е
сегашната държава-председател на ЕС и част от машините на стойност близо 4 милиона лева
бяха закупени със средства, спечелени по европейски проект за конкурентноспособност.
Идейният проект за новия завод получи сертификат за Инвеститор първи клас през 2007 г. от
Българската агенция за инвестиции.
Изграждането на завода преобразява напълно „Софарма" и е последната стъпка в
модернизирането на всички производствени мощности. Инвестицията в новата мощност е на
стойност 75 милиона лева. Строежът на новия комплекс продължи две години и половина и в
неговите рамки са включени завод за твърди лекарствени форми с разгъната застроена площ
от 21 280 м? и лабораторно административен комплекс с площ 5 000 м?.
Заводът за твърди лекарствени форми е с капацитет 4 милиарда таблетки годишно и ще
осигури 420 нови работни места.
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Дата: 13.06.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1100150
Брой думи: 346
Резюме: Представители на фирми се включиха в информационна среща на тема
„Възможности за бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност", организирана от
Областен информационен център - Монтана. В нея участваха и работещи в банкови
институции, които на импровизирани информационни щандове представиха своите продукти по
инициативата Джереми и схемата „Енергийна ефективнос т и зелена икономика".
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Заглавие: 245 млн.евро за енергийна ефективност, иновации и технологична
модернизация
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на фирми се включиха в информационна среща на тема „Възможности
за бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност", организирана от Областен
информационен център - Монтана. В нея участваха и работещи в банкови институции, които на
импровизирани информационни щандове представиха своите продукти по инициативата
Джереми и схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика".
150 млн. евро са средставата предвидени за бизнеса по линия на енергийната ефективност.
Схемата стартира още през 2012 г. и позволява закупуването на високоефективни материали и
оборудване, на ко-генерационни инсталации и системи за отопление и вентилация от
възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Допустими по процедурата са и
строително-монтажни работи (СМР), необходими за въвеждане в експлоатация на
предвидените по проекта материали и оборудване, СМР на административна и производствена
сграда.
Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2013 г., няма минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ, а максималната й стойност е до 2 000 000 лв. за едно
проектно предложение. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на до 12 месеца, а
интензитетът на помощта започва от 30% и може да достигне най-много до 50%.
45 млн. евро са средства за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или
процеси. Тук закупуването на ново за кандидата оборудване, придобиване на права на
интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от научно-изследователска и
развойна дейност или на специализиран софтуер трябва да доведат до представяне на пазара
на нов или значително подобрен продукт или процес.
По тази процедура интензитетът на помощта може да достигне от 50% до 90% в зависимост от
категорията предприятие и избрания режим на държавна помощ („минимална помощ" или
„групово освобождаване"). Срокът за кандидатстване е до 10 юли 2013 г., минималният размер
на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв., а максималният е 3 000 000 лв. за едно
проектно предложение. Дейностите трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца.
Според направените промени в индикативната годишна работна програма на ОПК през
второто тримесечие на 2013 г. трябва да бъде отворена една от най-атрактивните схеми за
бизнеса - технологична модернизация. По нея са предвидени нови 50 млн. лв., а интензитетът
на помощта ще е в рамките на 60-70%.
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Дата: 13.06.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1100294
Брой думи: 222
Резюме: Основните документи, които
проектно предложение по Оперативните
грешки, които срещат бенефициентите
информационно- разяснителна среща в
център (ОИЦ) - Кюстендил. Лектор
управлението на проекти.

са необходими, когато се стартира подготовката за
програми на ЕС. Най- често срещаните затруднения и
с проекти по Европейските програми, бяха тема на
Кюстендил, организирана от Областен информационен
бе Мария Маркова, експерт в разработването и
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Заглавие: Как се кандидатства и реализира успешно проект по програмите на ЕС учиха в
Кюстендил
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основните документи, които са необходими, когато се стартира подготовката за
проектно предложение по Оперативните програми на ЕС. Най- често срещаните затруднения и
грешки, които срещат бенефициентите с проекти по Европейските прог рами, бяха тема на
информационно- разяснителна среща в Кюстендил, организирана от Областен информационен
център (ОИЦ) - Кюстендил. Лектор бе Мария Маркова, експерт в разработването и
управлението на проекти.
"Това са последните две срещи- днес в Кюстендил и Дупница от този цикъл- „Пътят на
успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през изтичащия програмен
период 2007-2013 г.". Така приключваме 4- ти цикъл от срещи, от момента на създаването ни
преди 1 година. В началото на годината популяризирахме актуалните възможности за
кандидатстване по Оперативните програми", каза при откриването директорът на ОИЦ Кюстендил Любомира Велинова.
За участниците в срещата имаше Практически занимания, на които бе показан един формуляр
за кандидатстване и секциите за попълване. Всеки попълни и Анкетни карти, с въпроси, на
които ще бъдат дадени отговори на следващи презентации.
Втората лекция на срещата бе за управлението на проекти, най- важните етапи, от сформиране
на екип, през план графика и отчитането. Специално внимание бе обърнато на нередностите и
измамите, в контекста на проекти с европейски средства.
Любомира Велинова представи и актуалните възможности за кандидатстване през този период 2007- 2013 г, който изтича. Отворени са по две схеми по ОП Човешки ресурси и по ОП
Конкурентноспособност.
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Източник: www.big.bg
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Заглавие: Всяка трета фирма с кола на лизинг
Подзаглавие:
Автор: ДАРИНА КАХРАМАНОВА
Текст: 29,51% от компаниите, които са ползвали през последната година външно финансиране,
имат договор за покупка на лизинг на автомобил или на производствено оборудване. Това
означава, че почти всяка трета фирма предпочита този вариант, за да подпомогне дейността
си, става ясно от проучване на финансовия портал „Моите пари”, представено по време на
форум за кредитиране на бизнеса.
Изследването е направено сред 161 български компании, които работят в секторите на
търговията на дребно, услугите, строителството, селското стопанство, автомобилната
индустрия, туризма и др. Над половината от участниците в проучването са малки фирми с
годишен оборот до 200 хил. лв.
37,88% от всички анкетирани компании са ползвали финансиране по насърчителни програми,
дялово финансиране или са заели средства от небанкови финансови институции. След
покупките на лизинг най-много тези фирми са се възползвали от средствата по линия на
еврофондовете. 21,31 на сто от компаниите са получили финансиране от различни европейски
програми. 11,4% пък са посочили, че са ползвали кредити по прог рамите за енергийна
ефективност. Освен това все повече дружества планират да кандидатстват за такова
финансиране. 9,84 на сто от компаниите са се възползвали от възможностите за подпомагане
на земеделски производители и също толкова са получили експортно финансиране. 6,56% са
взели кредит по програмата Jeremie. Данните показват още, че фирмите най-рядко са
използвали дялово финансиране от инвестиционен фонд, а също и ипотечни кредити от
небанкови финансови институции.
По отношение на банковите кредити фирмите имат различни нагласи. Например 19,88% от
всички анкетирани компании са заявили, че в момента ползват заем за оборотни средства с
погасителен план. В този случай обикновено фирмите се ориентират към по-малки суми до 20
хил. лв. Около 6 на сто от предприятията, които са ползвали такова финансиране, са заели
между 20 хил. и 50 хил. лв. 3,7% от фирмите с кредити за оборотни средства са изтеглили над
500 хил. лв.
Данните показват още, че 19,25% от всички анкетирани предприятия ползват фирмен
овърдрафт. 16,77 на сто пък са изтеглили инвестиционен заем. В този случай предприятията
най-често теглят до 50 хил. лв.
Половината от всички анкетирани обаче са заявили, че не ползват никакво банково
финансиране. 28,57 на сто от фирмите изобщо не са кандидатствали за кредит. Други компании
са се отказали от тази възможност заради високите обезпечения и лихви.
95% от новите компании приключват с неуспех
95% от всички новосъздадени фирми претърпяват неуспех през първата година от
съществуването си. Затова банките са предпазливи при кредитиране на стартиращ бизнес, каза
Стоян Бозвелийски от водеща финансова институция у нас. Той обясни още, че в такива
ситуации обикновено се изисква поне една година бизнес история. Бозвелийски припомни още,
че по отношение на фирмените кредити обезпечението обикновено е на по-малка стойност, ако
срокът за погасяване на заема също е по-кратък. Условията могат да са по-изгодни и при поголямо самоучастие на компанията.
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Резюме: 29,51% от компаниите, които са ползвали през последната година външно
финансиране, имат договор за покупка на лизинг на автомобил или на производствено
оборудване. Това означава, че почти всяка трета фирма предпочита този вариант, за да
подпомогне дейността си, става ясно от проучване на финансовия портал „Моите пари”,
представено по време на форум за кредитиране на бизнеса.

14

