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Медиен мониторинг – обобщение
16.06.2013 г.
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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: 11.06.2013
Източник: в. Сливенско дело
Страница: 13
Брой думи: 193
Резюме: Областният информационен център 8 Сливен проведе информационна среща за
представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти "Внедряване на иновации в
предприятията" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 2013 г.
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Заглавие: Среща за внедряване на иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център 8 Сливен проведе информационна среща за
представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти "Внедряване на иновации в
предприятията" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007 - 2013 г.
Представянето бе пред членове на академичния състав към Инженерно-педагогическия
факултет и Колеж в Сливен при Технически университет - София.
Участниците се запознаха с условията за кандидатстване - елементи на процедурата, критерии
за допустимост на кандидатите, видове режими на държавни помощи, допустими дейности и
разходи, срокове за кандидатстване и изпълнение на проектите. По процедурата могат да
кандидатстват микро, малки, средни и големи фирми за безвъзмездна Финансова помощ от 100
000 до 3 000 000 лева за реализиране на проекти, чрез които да внедрят в дейността си
иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси, с които да повишат своята ефективност и
конкурентоспособност. Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата за
цялата страна възлиза на 45 000 000 евро.
Представителите на академичния състав изявиха желание да подготвят информация за
разработките и публикациите, които притежават, а екипът на информационния център да
съдейства за осъществяване на връзка с малките и средни предприятия, които имат интерес за
внедряването им в своята производствена дейност.
11.06.2013 г.
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Дата: 14.06.2013
Източник: Компас, Бургас
Страница: 5
Брой думи: 164
Резюме: Областен информационен център - Бургас проведе информационна среща на тема
"Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013" в залата на Община-Камено.
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Заглавие: Областен информационен център - Бургас проведе инфо среща
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център - Бургас проведе информационна среща на тема
"Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013" в залата на ОбщинаКамено.
По време на събитието бяха представени подробности за основните дейности на ОИЦ - Бургас.
Присъстващите научиха с какво специалистите от центъра могат да бъдат полезни и как да се
свържат желаещите за повече информация с тях. На срещата бяха представени възможностите
за кандидатстване по текущите актуални схеми - "Внедряване на иновации в предприятията" и
предстоящи - "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" по оперативна
програма "Конкурентоспособност". След официалната част се проведе дискусия относно
въпроси, свързани с оперативните програми за текущия и бъдещия програмен период.
ОИЦ-Бургас е създаден по проект "Създаване и 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.
14.06.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 15.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14172935
Брой думи: 163
Резюме: България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви
вчера в парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Средствата, които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.От
общата сума, която има опасност да загубим, 30 млн. евро са по програма “Околна среда“.
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Заглавие: 237 млн. евро от ЕС са заложени на карта
Подзаглавие: До момента страната ни вече е загубила от ЕС 97 млн. евро.
Автор:
Текст: България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви
вчера в парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Средствата, които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.
От общата сума, която има опасност да загубим, 30 млн. евро са по програма "Околна среда".
По "Регионално развитие" са рискови между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" 50 млн. евро, по "Административен капацитет" - 50 млн. евро, а по Програмата за развитие на
селските райони - 100 млн. евро. Риск от загуба на средства не съществува единствено по
програма "Транспорт".
От думите на Златанова стана ясно, че до момента страната ни вече е загубила от ЕС 97 млн.
евро. От тази сума 90 млн. евро са по Програмата за развитие на селските райони. Други 4 млн.
евро
бяха
загубени
по
програма
"Рибарство".
Останалата част от парите е по програмите за трансгранично сътрудничество на България със
Сърбия, Турция и Македония
БългарияУтре
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Дата: 15.06.2013
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:
http://www.darikfinance.bg/novini/95263/%D1%E2%E5%E6+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB+%F0
%E0%E7%E4%E2%E8%E6%E8+%C1%D4%C1
Брой думи: 532

Заглавие: Свеж капитал раздвижи БФБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През изтеклата седмица водещият индекс на Българска фондова борса тества
психологическото ниво от 450 пункта. То бе достигнато и пробито във вторник, но устремът на
пазара се оказа недостатъчен, за да може SOFIX да се задържи на това равнище. За последно
той се бе изкачил на подобна височина през 2011 година, а причината за инвеститорската
атака, според специалисти от пазара, е в освободения кеш и прилива на капитал към
инвеститорите от търговите предложения и разпределените дивиденти.
Въпреки този рационален импулс, сантиментите на БФБ останаха по-скоро негативни и в края
на седмицата индексите завършиха с леки понижения.
SOFIX спадна с 0.07% до 441.85 пункта.
BG40 изгуби 0.03% до 152.04 пункта.
BGREIT потъна с 0.20% до 89.11 пункта.
BGTR30 се понижи с 0.56% до 309.62 пункта.
Тези спадове бяха формирани при активна и оборотна търговия, като направи впечатление
интересът към дълговите инструменти, търгувани на борсата, както и към компенсаторните
инструменти.
През тази седмица фармацевтичният производител Софарма АД поскъпна с 0.03% до 3.090 лв.
средно за лот. Дружеството попадна в полезрението на инвеститорите и с голямата новина по
отварянето на нов завод за таблетки в София. Инвестицията е за 75 млн. лв., като са
използвани и средства по европейски програми за конкурентоспособност. Капацитетът на
модерната база е да произвежда 4 млрд. таблетки годишно, а новоразкритите работни места в
завода са 420.
През тази седмица подкрепа от пазара намериха и акциите на Доверие Обединен Холдинг АД.
Те добавиха 2.10% към стойността си до 0.97 лв. за лот. През тази седмица стана ясно, че един
от големите акционери в холдинга, Телсо АД е продал 228 хил. книжа на дружеството, с което е
намалило експозицията си от 11.198% на 9.98%.
В сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел стабилен интерес през петте
сесии привличаше Адванс Терафонд АДСИЦ. Книжата му поевтиняха с 0.73% до 2.299 лв. за
лот, а вчера от дружеството отчетоха промени в портфейла си от земеделски земи. В края на
май фондът държи 245 633 дка земеделски земи и 139 дка градски земи. През месец май са
били купени 1 338 дка при средна цена от 657 лв на декар.
През седмицата негативизмът на анализаторите към дружествата, инвестиращи в земеделски
земи, бе подсилен от прогноза за задаващи се тежки времена пред зърнопроизводителите
заради низходящия цикъл при суровините. Наред с това пазарът реагира на новината за фалит
на добричкият зърнопроизводител Фарин АД.
Сред активните позиции тази седмица бяха също така Монбат АД и Химимпорт АД. Книжата им
поевтиняха съответно с 2.15% до 6.80 лв. за лот и с 6.29% до 1.34 лв. за лот.
През следващата седмица предстоят множество общи събрания на акционерите, сред които е
това на ЧЕЗ Разпределение България АД. В календара за следващата седмица са насрочени
още заседание на акционерите в Кораборемонтен завод Одесос АД, Първи май -50 Устрем,
Индустриален капитал холдинг АД, Инвест Пропърти АДСИЦ, Интерскай АД, Фонд Имоти
АДСИЦ, ТК-Холд АД, ЗГММ АД, Дупница - Табак АД, Лавена АД, Трейс груп холд ОД, Унипак
АД, Делта кредит АДСИЦ, Българска роза Севтополис АД, Завод за хартия - Белово АД,
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Резюме: През изтеклата седмица водещият индекс на Българска фондова борса тества
психологическото ниво от 450 пункта. То бе достигнато и пробито във вторник, но устремът на
пазара се оказа недостатъчен, за да може SOFIX да се задържи на това равнище. За последно
той се бе изкачил на подобна височина през 2011 година, а причината за инвеститорската
атака, според специалисти от пазара, е в освободения кеш и прилива на капитал към
инвеститорите от търговите предложения и разпределените дивиденти.
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Джерман София АД, Машстрой АД, Дъб АД, Прайм Пропърти АДСИЦ, Биовет АД, Софарма
трейдинг АД, Хидропневматика АД, Холдинг Център АД, Софарма имоти АДСИЦ, Софарма
билдингс АДСИЦ.
* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!
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Дата: 15.06.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://news.ibox.bg/pressreview/id_1804073209
Брой думи: 617

Заглавие: Избраха Делян Пеевски за шеф на ДАНС, Хиляди на протест
Подзаглавие: Избор и реакции.„Дума": Избраха Делян Пеевски за шеф на ДАНС
Автор:
Текст: Парламентът избра вчера депутата от ДПС и управител на медийна империя Делян
Пеевски за шеф на ДАНС. Решението предизвика бурна реакция в цялата страна и мощен
скандал в парламентарната зала. Началото на пленарното заседание закъсня поради
отсъствието на ръководството на НС и на депутатите от Коалиция за България. Към 9,15 часа
депутатите на БСП започнаха един по един да се появяват в залата. След тях влезе Михаил
Миков заедно с премиера Пламен Орешарски, който изненадващо обяви, че предлага Пеевски
за председател на ДАНС. Думите му бяха посрещнати с мълчание отляво и с освирквания и
негативни възгласи от ГЕРБ, които напуснаха залата. След първоначалната суматоха все пак
беше осигурен кворум и заседанието започна. Като "стъпка от цялостния процес на
реформиране на специалните служби" определи Орешарски оглавяването на ДАНС от Делян
Пеевски. В хода на по-нататъшното развитие на реформата в сектора премиерът съобщи, че
възнамерява да предложи и промяна в структурата на МС и възлагане на вицепремиерски
функции на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Орешарски бе категоричен,че
Пеевски e "удачен избор".
„Стандарт":
Хиляди на протест
Хиляди се събраха на протест пред Министерския съвет вчера следобед. Той бе организиран в
социалните мрежи след избора на парламента на нов шеф на ДАНС. В началото на митинга
протестираха около 300 души. Към 20 часа обаче броят им стигна близо 10 000. В същото
време bTV съобщи, че подобни протести има в още няколко града в страната.
Пред Министерски съвет гневни мъже викаха и надуваха свирки, скандираха "оставка" и
развяваха българския флаг. Недоволството преминаваше мирно до 20 ч. Част от
протестиращите обаче хвърляха димки.
Дунав мост 2.
„Стандарт":
До края на годината: 4 млн. от Дунав мост II
4милиона лева. Такива приходи от такси очаква страната ни до края на годината от Дунав мост
2. До Нова година според прогнозите по новото съоръжение ще преминат над 100 000
автомобила. Годишно пък се очаква моста да прекосяват 416 000 превозни средства и 4000
влака. Капацитетът на моста ще бъде достигнат според експертите през 2030 г., когато през
него ще минават стотици хиляди автомобили и над 8000 влака.
Дунав мост 2 заработи точно в полунощ вчера. Първи обаче го прекосиха премиерите на
България и Румъния Пламен Орешарски и Виктор Понта. "Моментът е исторически", каза Понта
след откриването и покани колегата си на разговор на четири очи. Преди това стотици гости
очакваха прерязването на лентата на новото съоръжение. С 35 минути закъсня за откриването
на Дунав мост 2 премиерът на Румъния. 10 минути преди обявения час пък - 16,30, в основите
на моста на българския бряг дойдоха председателят на Народното събрание Михаил Миков и
премиерът Пламен Орешарски. В 17,07 часа ритуалът все пак започна. Мостът бе осветен от
местни свещеници, водени от патриарх Неофит.
Еврофондове.
„Труд":
237 млн. евро от ЕС са заложени на карта
България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви вчера в
парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Средствата,
които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.
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Резюме: Парламентът избра вчера депутата от ДПС и управител на медийна империя Делян
Пеевски за шеф на ДАНС. Решението предизвика бурна реакция в цялата страна и мощен
скандал в парламентарната зала. Началото на пленарното заседание закъсня поради
отсъствието на ръководството на НС и на депутатите от Коалиция за България. Към 9,15 часа
депутатите на БСП започнаха един по един да се появяват в залата.
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От общата сума, която има опасност да загубим, 30 млн. евро са по програма "Околна среда".
По "Регионално развитие" са рискови между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" 50 млн. евро, по "Административен капацитет" - 50 млн. евро, а по Програмата за развитие на
селските райони - 100 млн. евро. Риск от загуба на средства не съществува единствено по
програма "Транспорт".
Побой.
„24 Часа":
Люба Кулезич пребита от неизвестен
Телевизионната водеща Люба Кулезич е била нападната и пребита от неизвестен, съобщи
БНР.
Инцидентът е станал на столичния булевард "Цар Борис Трети".
Журналистът от Нова Телевизия e била ударена в лицето, научи бTV. Кулезич е приета в
"Пирогов", потвърдиха от лечебното заведение. Оттам добавиха, че състоянието и е тежко.
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Текст: България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви
вчера в парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Средствата, които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.
От общата сума, която има опасност да загубим, 30 млн. евро са по програма "Околна среда".
По "Регионално развитие" са рискови между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" 50 млн. евро, по "Административен капацитет" - 50 млн. евро, а по Програмата за развитие на
селските райони - 100 млн. евро. Риск от загуба на средства не съществува единствено по
програма "Транспорт".
От думите на Златанова стана ясно, че до момента страната ни вече е загубила от ЕС 97 млн.
евро. От тази сума 90 млн. евро са по Програмата за развитие на селските райони. Други 4 млн.
евро бяха загубени по програма "Рибарство".
Останалата част от парите е по програмите за трансгранично сътрудничество на България със
Сърбия, Турция и Македония.
труд
Tweeter
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