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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
26.6.2013 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: 19 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 19 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 26.06.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 673  
 
 
Резюме: Нови 100 млн. евро ресурс се отпускат за финансиране на малки и средни предприятия. 
Societe Generale Експресбанк подписа споразумение във вторник с Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) за кредитната линия. Със средствата ще се финансират проекти на малки и средни 
предприятия във всички сектори на икономиката. Заемите ще се отпускат с минимум 0.25 
процентни пункта по-ниски лихви от стандартните, съобщи Славейко Славейков, главен 
финансов директор на Societe Generale Експресбанк, при подписване на споразумението.  
 
Заглавие: Нови 100 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Societe Generale Експресбанк получава средствата от Европейската 
инвестиционна банка  
Автор:  
Текст: Нови 100 млн. евро ресурс се отпускат за финансиране на малки и средни предприятия. 
Societe Generale Експресбанк подписа споразумение във вторник с Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) за кредитната линия. Със средствата ще се финансират проекти на малки и средни 
предприятия във всички сектори на икономиката. Заемите ще се отпускат с минимум 0.25 
процентни пункта по-ниски лихви от стандартните, съобщи Славейко Славейков, главен 
финансов директор на Societe Generale Експресбанк, при подписване на споразумението.  
С лихвена отстъпка  
Кредитната линия на Societe Generale Експресбанк е най-голямата, предоставяна до момента от 
ЕИБ на банка в България, подчертаха и от двете институции. Със средствата ще се финансират 
предприятия с персонал между 250 и 3000 души. Поради известни разминавания в критерии за 
малки и средни фирми в Европа и в България на практика от средствата ще могат да се 
възползват и големи за мащабите на българската икономика компании. Банката обаче има 
ограничение не повече от 50% от проектите, които финансира по тази кредитна линия, да са 
големи фирми. Основната цел е да бъдат кредитирани малки и средни фирми. Заемите и по тази 
линия ще се отпускат с ценова отстъпка - минимум 0.25 процентни пункта по-ниска лихва от 
стандартните условия, при които банката кредитира в този сегмент, като това ще зависи от риска 
и структурата на проекта.  
В последно време всички подобни линии, осигурени от международни финансови институции или 
на вътрешния пазар (от Българската банка за развитие, ББР), както и различни грантови схеми и 
програми са с преференции в лихвите. При стагниралото търсене по този начин банките се 
опитват да стимулират интерес. Освен това от голямо значение е дали това търсене е 
платежоспособно, а според банкери то вече е достигнало точката си на насищане. Тоест пари 
има -проекти няма.  
В рамките на една година Societe Generale Експресбанк трябва да усвои поне половината от 
кредитната линия, или поне 50 млн. евро. Банката ще взима средства, когато има готови 
одобрени за финансиране проекти на предприемачи. До момента Societe Generale Експресбанк е 
усвоила кредитни линии от ЕИБ за общо 105 млн. евро, като според банката средствата са 
напълно оползотворени.  
Големи пари за малки фирми  
Това е поредната кредитна линия в сектора, която е предназначена за финансиране на малки и 
средни предприятия. В момента има достатъчен брой програми и кредитни линии от различните 
банки. Едновременно с това финансовите институции имат висока ликвидност, която се 
превръща по-скоро в скъпо удоволствие за тях, особено за ресурса от местния депозитен пазар.  
Това е така, тъй като банките съхраняват пари, за което плащат лихви. Те обаче не им носят 
особено големи доходи заради ниското кредитиране. Търсенето остава все още скромно, 
особено платежоспособното, като предпочитанията са най-вече към схемите за субсидирано 
кредитиране - с гаранции, преференциални лихви, по-ниски такси и комисиони. В същото време 
сякаш в последно време банките обърнаха надеждите си за раздвижване най-вече към малките и 
средните предприятия.  
Съществуващи програми за предприемачи са например двете по инициативата JEREMIE на 
Европейския инвестиционен фонд (част от ЕИБ ) - гаранционната схема на стойност 78 млн. евро 
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с общ обем заеми, които могат да се отпуснат, до 400 млн. евро и тази с нисколихвените кредити 
(лихви между 3 и 7%) с портфейл от 380 млн. евро. От началото на годината тръгна и 
гаранционната схема по европроекти за земеделски производители с по-ниски от пазарните 
лихви и с облекчени обезпечения към Националния гаранционен фонд на Българската банка за 
развитие. Гаранциите са за 607 млн. лв., като очакванията са на тази база да се отпуснат заеми 
за поне 760 млн. лв. Това е само първият лот по схемата. В момента тече конкурс за избор на 
банки за кредитиране по гаранциите от оставащите средства от 543.5 млн. лв. Само преди месец 
Уникредит Булбанк взе от ЕИБ 60 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия, а 
лизинговото й дружество - "Уникредит лизинг", 50 млн. евро.  
През пролетта на миналата година ББР отпусна кредитна линия за 100 млн. лв. на шест банки за 
заеми на малкия и дребния бизнес. Лихвите по кредитите от тази линия са фиксирани максимум 
до 7% за целия период на заема, а таксите и комисионите не са по-високи от 0.5%.  
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Дата: 26.06.2013  
Източник: в. Репортер  
Страница: 11  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция. С парите ще бъдат 
обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. 
 
Заглавие: ЕИБ отпуска €100 млн. на малкия и средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie.  
Проектите могат да са малки, но и такива, които могат да достигнат до 50 млн. евро, обясни 
Славейко Славейков, главен финансов директор на SG Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. Новата 
кредитна линия се отнася за всички видове сектори.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Утро, Плюс  
Страница: 4  
Брой думи: 600  
 
 
Резюме: Оказва се, че изборът на подходящия консултант при изготвяне на съответния проект е 
от изключително значение, особено във финансовото изражение на проекта. Наблюдава се 
изключително тромава, утежнена и бюрократична процедура по някои от оперативните програми, 
например ОП "Конкурентоспособност". Наш клиент има одобрен проект през 2011 г. по ОП 
"Конкурентоспособност" за закупуване на машини и към настоящия момент същият не е 
финализиран. Много от фирмите са принудени да забавят своите инвестиционни намерения и да 
се насочват към реализацията им със собствени средства. 
 
Заглавие: Тинка Станчева: Най-големият ни отпуснат кредит е за купуване на земеделска 
земя  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Г-жо Станчева, от позицията на банкера виждате ли съживяване на бизнеса в региона? 
Кои сектори са по-активни и какви кредити се търсят?  
- Да, има известно съживяване на бизнеса. В Северен Дунавски регион, за който отговарям, се 
търсят все повече оборотни кредити за покриване на междуфирмената задлъжнялост, особено в 
сектор "Транспорт". Инвестиционните кредити са по оперативните програми и предимно по 
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", както и кредити за закупуване на 
земеделска земя. Отрасъл "Селско стопанство", сектор "Земеделие" си остават най-активни в 
кредитирането.  
- Банките твърдят, че имат желание да финансират добри бизнес проекти, подобряват ли се 
обаче условията по кредитите?  
- Категорично да. Банките плавно намаляват лихвите от една страна, а от друга се търсят 
различни форми за допълнителни облекчения. Ние, например, имаме добър опит в 
комбинирането на различни финансови инструменти, така че да покрием максимално нуждите на 
бизнеса. СИБанк има подписани редица споразумения с международни финансови институции за 
предоставяне на облекчени условия за малките и средните предприятия. На бизнеса му е 
предоставен комфорт, например, относно обезпечението с допълнителни гаранции от НГФ, БАЕЗ 
и JEREMIE и преференциални лихвени нива с ресурс от ДФ "Земеделие" и Европейската 
инвестиционна банка /ЕИБ/. Преимущество за нашите клиенти е предлаганото от нас 
финансиране на ДДС при реализиране на проектите. Като пример една фирма с добра 
платежоспособност и изрядна кредитна история може да получи оборотно и инвестиционно 
финансиране при лихвени нива между 5 и 6%.  
Нов инструмент при финансирането на бизнеса е форфетирането на акредитиви по износ с 
отложено плащане, спазвайки правилото "CRYSTAL CLEAR OFFER". Този продукт дава 
възможност на нашите клиенти да предоставят търговски кредит на своите купувачи и 
същевременно да получат парите си при експедиция на стоката. Това за тях е гарантирано 
плащане, без право на обратен иск. По този начин се получава финансиране на търговски 
вземания с отложено плащане на 100 % - без сконто и без допълнителни обезпечения и 
застраховки.  
- Кой е най-големият проект за региона, за който сте отпуснали кредит/  
- Голям инвестиционен кредит за закупуване на земеделска земя. Бизнесът от региона инвестира 
и в хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето, макар и в неголеми мащаби.  
- Среща ли бизнесът пречки при изпълнението на проекти по европейски програми? Кои са 
основните препъни-камъни в тази насока?  
- Оказва се, че изборът на подходящия консултант при изготвяне на съответния проект е от 
изключително значение, особено във финансовото изражение на проекта. Наблюдава се 
изключително тромава, утежнена и бюрократична процедура по някои от оперативните програми, 
например ОП "Конкурентоспособност". Наш клиент има одобрен проект през 2011 г. по ОП 
"Конкурентоспособност" за закупуване на машини и към настоящия момент същият не е 
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финали-зиран. Много от фирмите са принудени да забавят своите инвестиционни намерения и 
да се насочват към реализацията им със собствени средства.  
- СИБанк е сред най-динамично развиващите се банки за миналата година. Какво се промени?  
- Турболентността във финансовия сектор в глобален мащаб промени много неща, едно от които 
е доверието на клиентите. Сега повече от всякога банките инвестират в това доверие, като не 
само подобряват условията си, но и обслужването. СИБанк работи приоритетно в сферата на 
малкия и средния бизнес едва от няколко години и в условия на криза успя да реализира 
значителен ръст благодарение на гъвкавия и индивидуален подход към клиента. И това не е 
клише. Променихме подхода си към клиентите, като им предлагаме консултации и партньорство 
още на етап бизнес идея. Това помага на бизнеса добре да си структурира финансирането, а на 
нас - да намерим възможно най-изгодно решение за кредитирането му. Това, което правим, за да 
постигнем взаимно доверие, е открит диалог и сваляне на картите на масата. Когато и двете 
страни са еднакво открити, решение има.  
24.06.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 26.06.2013  
Източник: сп. b software  
Страница: 5  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Като резултат от бързо разрастващия се бизнес Теси ООД, производител на 
електрически бойлери и отоплителни уреди за бита, започва въвеждане на SAP ERP платформа, 
за да оптимизира производствените си и финансово-оперативни процеси. За реализация на 
проекта Tesy избра SAP интегратора в България - Atos.  
 
Заглавие: Tesy въвежда SAP ERP с Атос България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Като резултат от бързо разрастващия се бизнес Теси ООД, производител на електрически 
бойлери и отоплителни уреди за бита, започва въвеждане на SAP ERP платформа, за да 
оптимизира производствените си и финансово-оперативни процеси. За реализация на проекта 
Tesy избра SAP интегратора в България - Atos.  
За срок от осем месеца Atos България ще анализира бизнес процесите и внедри SAP ERP ECC 
6.0 с модулите Финанси и счетоводство, Управленски и финансови анализи и отчети 
(Контролинг), Управление на материалните запаси, Продажби и дистрибуция, Управление на 
складовите дейности, Планиране и отчитане на производството и Закупуване.  
"Избрахме Atos България заради опита на неговия екип в успешното реализиране на значими 
проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български компании", коментира 
Десислава Дишлева, финансов мениджър на Теси ООД.  
Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" (ОПКРБИ) и е на стойност над 600 000 лева.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 25.06.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/06/25/news14263006.html  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика. Заемът отпуснат 
на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като JESSICA и 
JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ. Малките и средни предприятия са едни от 
стратегическите клиенти на Societe General Експресбанк в България, като през миналата година 
финансовата институция е отбелязала ръст от 5% в този сектор, допълни Антоан Тусен, главен 
изпълнителен директор на банката. 
 
Заглавие: Societe General отпуска 100 млн. лева за малки и средни фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика.  
Средствата ще бъдат отпуснати основно на малки и средни предприятия, под формата на заеми 
с преференциални лихвени условия, с отстъпка от най-малко 0.25%. Става въпрос за заеми на 
стойност от няколкостотин до 50 млн. евро. Като за кредитите до 25 млн. евро банката може да 
покрие до 100% от необходимата сума за съответния проект. Поне половината от отпуснатата на 
Societe General Експресбанк сума трябва да бъде усвоена в едногодишен период.  
Славейко Славейков, главен финансов директор, Societe Generale Експресбанк коментира, че 
преди две години във финансовата институция са взели решение да започнат глобална 
инициатива за по-широка подкрепа за бизнеса. Освен това ресурсът натрупан в банките е 
значителен, но той е и доста скъп, което прави нерентабилни инвестициите в проекти с ниски 
цени на кредитиране. Точно за това е необходимо и партньорството с Европейската 
инвестиционна банка.  
Лука Рацоли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, заяви, че подкрепата за 
финансирането на проекти на МСП и дружества със средна капитализация е една от ключовите 
цели на ЕИБ в България. Тези компании формират гръбнака на българската икономика – 
създават значителен брой работни места, по-конкретно нови възможности за трудова заетост и 
генерират съществен дял от брутния вътрешен продукт на България“.  
Заемът отпуснат на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като 
JESSICA и JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ. Малките и средни предприятия са 
едни от стратегическите клиенти на Societe General Експресбанк в България, като през миналата 
година финансовата институция е отбелязала ръст от 5% в този сектор, допълни Антоан Тусен, 
главен изпълнителен директор на банката.  
 

http://banks.dir.bg/2013/06/25/news14263006.html
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/ЕИБ-дава-100-млн-евро-за-малките-и-средните-предприятия-
у-нас_l.a_i.450016_at.1.html  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма, 
предаде iNews.bg. С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ 
е основен заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме 
обхвата на компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта. Новата кредитна 
линия се отнася за всички видове сектори. 
 
Заглавие: ЕИБ дава 100 млн. евро за малките и средните предприятия у нас  
Подзаглавие: С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. Банката 
е основен заемодател за инфраструктурните проекти в страната  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма, 
предаде iNews.bg.  
"Заемът допълва други продукти, които двете банки са разработили до момента, за развитие на 
инфраструктурни проекти и подпомагане на малките и средни предприятия (МСП), обясни 
директор "Кредитиране” за югоизточна Европа в ЕИБ Лука Лацароли.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен 
заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на 
компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта. Новата кредитна линия се 
отнася за всички видове сектори. Откъм големина на клиенти новата линия се отнася както за 
малки и средни предприятия (МСП), така и за компании със среден капитал, т.е. могат да 
попаднат компании с по 10, но и такива с по 3 хил. души. Затова могат да се възползват повече 
клиенти.  
По отношение на големината на проектите - те могат да са малки, но и такива, които могат да 
достигнат до 50 млн. евро. Това коментира Славейко Славейков, главен финансов директор на 
SG Експресбанк. Антоан Тусе, главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк, 
обясни, че двете банки участват в общи проекти не само в Балканския регион, но и в други 
страни в Европа. Те имат общи проекти в Сърбия, Македония, Хърватска, Румъния и Гърция. 
Само във Франция, двете кредитни институции са субсидирали инфраструктурни проекти в 
размер на 1 млрд. евро.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. МСП, 
както и дружествата със средна капитализация, са 99% от всички компании и са работодател на 
76% от заетите на пазара на труда в целия Европейски съюз. Дейността на ЕИБ в България 
обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно средствата се използват за 
инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, както и проекти в сферата на 
услугите.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1  
млрд. евро за финансиране на инвестиционни проекти. По сектори най-много от усвоените 1,1 
млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 
14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%. През 2012 година ЕИБ е отпуснала 52,2 млрд. евро 
за различни проекти, подпомагащи целите на европейския съюз. Финансирането на страните 
членки на ЕС представлява 86% от дейностите на ЕИБ или 44,8  
млрд. евро.  
 

http://www.econ.bg/Новини/ЕИБ-дава-100-млн-евро-за-малките-и-средните-предприятия-у-нас_l.a_i.450016_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/ЕИБ-дава-100-млн-евро-за-малките-и-средните-предприятия-у-нас_l.a_i.450016_at.1.html
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14265042  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция. С парите ще бъдат 
обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie.  
 
Заглавие: ЕИБ отпуска €100 млн. на малкия и средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie.  
Проектите могат да са малки, но и такива, които могат да достигнат до 50 млн. евро, обясни 
Славейко Славейков, главен финансов директор на SG Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. Новата 
кредитна линия се отнася за всички видове сектори.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14265042
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/95547/Societe+General+%C5%EA%F1%EF%F0%E5%F1%E1%E0%
ED%EA+%E4%E0%E2%E0+100+%EC%EB%ED.+%E5%E2%F0%EE+%ED%E0+%EC%E0%EB%EA
%E8%FF+%E1%E8%E7%ED%E5%F1  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика. Заемът отпуснат 
на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като JESSICA и 
JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ.  
 
Заглавие: Societe General Експресбанк дава 100 млн. евро на малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика.  
Средствата ще бъдат отпуснати основно на малки и средни предприятия, под формата на заеми 
с преференциални лихвени условия, с отстъпка от най-малко 0.25%. Става въпрос за заеми на 
стойност от няколкостотин до 50 млн. евро. Като за кредитите до 25 млн. евро банката може да 
покрие до 100% от необходимата сума за съответния проект.  
Поне половината от отпуснатата на Societe General Експресбанк сума трябва да бъде усвоена в 
едногодишен период.  
На фона на рекордните нива на депозитите в българската банкова система такъв тип кредитна 
линия може да изглежда излишна, но това не е така.  
Славейко Славейков, главен финансов директор, Societe Generale Експресбанк коментира, че 
преди две години във финансовата институция са взели решение да започнат глобална 
инициатива за по-широка подкрепа за бизнеса.  
Освен това ресурсът натрупан в банките е значителен, но той е и доста скъп, което прави 
нерентабилни инвестициите в проекти с ниски цени на кредитиране. Точно за това е необходимо 
и партньорството с Европейската инвестиционна банка.  
Лука Рацоли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, заяви, че подкрепата за 
финансирането на проекти на МСП и дружества със средна капитализация е една от ключовите 
цели на ЕИБ в България. Тези компании формират гръбнака на българската икономика – 
създават значителен брой работни места, по-конкретно нови възможности за трудова заетост и 
генерират съществен дял от брутния вътрешен продукт на България“.  
Заемът отпуснат на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като 
JESSICA и JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ.  
Малките и средни предприятия са едни от стратегическите клиенти на Societe General 
Експресбанк в България, като през миналата година финансовата институция е отбелязала ръст 
от 5% в този сектор, допълни Антоан Тусен, главен изпълнителен директор на банката.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/95547/Societe+General+%C5%EA%F1%EF%F0%E5%F1%E1%E0%ED%EA+%E4%E0%E2%E0+100+%EC%EB%ED.+%E5%E2%F0%EE+%ED%E0+%EC%E0%EB%EA%E8%FF+%E1%E8%E7%ED%E5%F1
http://www.darikfinance.bg/novini/95547/Societe+General+%C5%EA%F1%EF%F0%E5%F1%E1%E0%ED%EA+%E4%E0%E2%E0+100+%EC%EB%ED.+%E5%E2%F0%EE+%ED%E0+%EC%E0%EB%EA%E8%FF+%E1%E8%E7%ED%E5%F1
http://www.darikfinance.bg/novini/95547/Societe+General+%C5%EA%F1%EF%F0%E5%F1%E1%E0%ED%EA+%E4%E0%E2%E0+100+%EC%EB%ED.+%E5%E2%F0%EE+%ED%E0+%EC%E0%EB%EA%E8%FF+%E1%E8%E7%ED%E5%F1
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45301  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика. Заемът отпуснат 
на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като JESSICA и 
JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ. 
 
Заглавие: Societe General Експресбанк дава 100 млн. евро на малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика.  
Средствата ще бъдат отпуснати основно на малки и средни предприятия, под формата на заеми 
с преференциални лихвени условия, с отстъпка от най-малко 0.25%. Става въпрос за заеми на 
стойност от няколкостотин до 50 млн. евро. Като за кредитите до 25 млн. евро банката може да 
покрие до 100% от необходимата сума за съответния проект.  
Поне половината от отпуснатата на Societe General Експресбанк сума трябва да бъде усвоена в 
едногодишен период.  
На фона на рекордните нива на депозитите в българската банкова система такъв тип кредитна 
линия може да изглежда излишна, но това не е така.  
Славейко Славейков, главен финансов директор, Societe Generale Експресбанк коментира, че 
преди две години във финансовата институция са взели решение да започнат глобална 
инициатива за по-широка подкрепа за бизнеса.  
Освен това ресурсът натрупан в банките е значителен, но той е и доста скъп, което прави 
нерентабилни инвестициите в проекти с ниски цени на кредитиране. Точно за това е необходимо 
и партньорството с Европейската инвестиционна банка.  
Лука Рацоли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, заяви, че подкрепата за 
финансирането на проекти на МСП и дружества със средна капитализация е една от ключовите 
цели на ЕИБ в България. Тези компании формират гръбнака на българската икономика – 
създават значителен брой работни места, по-конкретно нови възможности за трудова заетост и 
генерират съществен дял от брутния вътрешен продукт на България“.  
Заемът отпуснат на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като 
JESSICA и JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ.  
Малките и средни предприятия са едни от стратегическите клиенти на Societe General 
Експресбанк в България, като през миналата година финансовата институция е отбелязала ръст 
от 5% в този сектор, допълни Антоан Тусен, главен изпълнителен директор на банката.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45301
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/439743.html  
Брой думи: 247  
 
 
Резюме: Най-новата си бакалавърска програма - "Софтуерни технологии и дизайн", ще 
представи на пресконференция утре Факултетът по математика и информатика на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски". Актуализацията ще се извършва по спечелен проект по ОП 
"Конкурентоспособност" на стойност 239 хил лева, съвместно с Българската Асоциация на 
Софтуерните Компании БАСКОМ, чийто експерт по образованието Явор Джонев ще разясни как 
проектът ще спомогне за конкурентната реализация на студентите. 
 
Заглавие: Факултетът по математика и информатика на ПУ представя най-новата си 
специалност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-новата си бакалавърска програма - "Софтуерни технологии и дизайн", ще представи 
на пресконференция утре Факултетът по математика и информатика на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски". Това съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Асен Рахнев. 
Специалността е в направление "Информатика и компютърни науки" и ще се изучава в редовна и 
задочна форма с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална 
квалификация "Информатик". Специалността е предимно с приложна насоченост и в рамките на 
следването е предвиден стаж в реални работни условия. Студентите ще получат базова 
широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни 
области на човешката дейност. Основно учебният процес ще набляга на уменията за изграждане 
на дизайн на различни видове компютърни приложения.  
Наред със специалността "Софтуерни технологии и дизайн" Факултетът по математика и 
информатика ще представи и стратегията си за развитие в периода 2011 - 2020 г.. Тя включва 
актуализация на всички учебни планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж 
"Европа 2020" и изискванията на трудовия пазар, обясни проф. Рахнев.  
Актуализацията ще се извършва по спечелен проект по ОП "Конкурентоспособност" на 
стойност 239 хил. лева, съвместно с Българската Асоциация на Софтуерните Компании 
БАСКОМ, чийто експерт по образованието Явор Джонев ще разясни как проектът ще спомогне за 
конкурентната реализация на студентите.  
По време на пресконференцията ръководството на факултета ще запознае присъстващите с 
рейтинга на Университета в направление "Информатика и компютърни науки" и възможностите 
за участието на студентите в съвременни научни изследвания. В цифри и диаграми ще 
представи реализацията на абсолвентите от ФМИ на пазара на труда.  
Източник: News.Plovdiv24.bg  
 

http://news.plovdiv24.bg/439743.html
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/ЕИБ-помага-на-малкия-и-средния-ни-бизнес-със-100-млн-
евро-_l.a_c.382_i.300266.html  
Брой думи: 420  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма. С 
парите ще бъдат обслужвани и проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен 
заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на 
компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта. 
 
Заглавие: ЕИБ помага на малкия и средния ни бизнес със 100 млн. евро  
Подзаглавие: Със средствата ще бъдат финансирани предприятия от индустрията, услугите и 
туризма  
Автор: Елица Елефтерова  
Текст: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма.  
"Заемът допълва други продукти, които двете банки са разработили до момента, за развитие на 
инфраструктурни проекти и подпомагане на малките и средни предприятия (МСП). Това обясни 
директор "Кредитиране” за югоизточна Европа в ЕИБ Лука Лацароли.  
Антоан Тусе, гл. изп. дир. на Societe Generale Експресбанк, обясни, че двете банки участват в 
общи проекти не само в Балканския регион (имат общи проекти в Сърбия, Македония, Хърватска, 
Румъния дори Гърция), но и в други страни в Европа. Само във Франция, двете банки са 
субсидирали инфраструктурни проекти в размер на 1 млрд. евро.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен 
заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на 
компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта.  
Новата кредитна линия се отнася за всички видове сектори. Откъм големина на клиенти новата 
линия се отнася както за малки и средни предприятия (МСП), така и за компании със среден 
капитал, т.е. могат да попаднат компании с по 10, но и такива с по 3 хил. души. Затова могат да 
се възползват повече клиенти.  
По отношение на големината на проектите - те могат да са малки, но и такива, които могат да 
достигнат до 50 млн. евро, коментира Славейко Славейков, гл. финансов директор на SG 
Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. МСП, 
както и дружествата със средна капитализация, са 99% от всички компании и са работодател на 
76% от заетите на пазара на труда в целия Европейски съюз.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
През 2012 година ЕИБ е отпуснала 52,2 млрд. евро за различни проекти, подпомагащи целите на 
европейския съюз. Финансирането на страните членки на ЕС представлява 86% от дейностите 
на ЕИБ или 44,8 млрд. евро.  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/ЕИБ-помага-на-малкия-и-средния-ни-бизнес-със-100-млн-евро-_l.a_c.382_i.300266.html
http://www.inews.bg/Бизнес/ЕИБ-помага-на-малкия-и-средния-ни-бизнес-със-100-млн-евро-_l.a_c.382_i.300266.html
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Banki-shte-kreditirat-malkiya-i-sredniya-biznes-sas-100-mln.-evro-
56941  
Брой думи: 592  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро със 
Сосиете женерал експресбанк (СЖЕ) за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България. Със средствата ще бъдат финансирани малки и средни предприятия 
от индустрията, услугите и туризма. С парите ще бъдат обслужвани и проекти по програмите 
Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В 
момента разширяваме обхвата на компаниите и няма такива ограничения като за другите два 
проекта. 
 
Заглавие: Банки ще кредитират малкия и средния бизнес със 100 млн. евро  
Подзаглавие: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Сосиете женерал експресбанк (СЖЕ) 
ще насърчават българската икономика с капитал на ЕС  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро със 
Сосиете женерал експресбанк (СЖЕ) за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България. Със средствата ще бъдат финансирани малки и средни предприятия 
от индустрията, услугите и туризма.  
"Заемът допълва други продукти, които двете банки са разработили до момента, за развитие на 
инфраструктурни проекти и подпомагане на малките и средни предприятия (МСП), обясни 
директор "Кредитиране" за югоизточна Европа в ЕИБ Лука Лацароли.  
Антоан Тусе, който е главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк, обясни, че 
двете банки участват много активно България, в други държави от региона (Сърбия, Македония, 
Хърватска, Румъния дори Гърция), както и в други страни в Европа. Само във Франция, двете 
финансови институции са субсидирали инфраструктурни проекти в размер на 1 млрд. евро.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен 
заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на 
компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта.  
МСП и дружествата със средна капитализация представляват 99 процента от всички компании и 
са работодател на 76% от заетите на пазара на труда лица в Европейския съюз. Те са основният 
двигател за икономически растеж, иновации, заетост и социално включване във всички страни от 
ЕС, включително България.  
По отношение на големината на проектите - те могат да са малки, но и такива, които могат да 
достигнат до 50 млн. евро, коментира Славейко Славейков, гл. финансов директор на SG 
Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. МСП, 
както и дружествата със средна капитализация, са 99% от всички компании и са работодател на 
76% от заетите на пазара на труда в целия Европейски съюз.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
През 2012 година ЕИБ е отпуснала 52.2 млрд. евро за различни проекти, подпомагащи целите на 
европейския съюз. Финансирането на страните членки на ЕС представлява 86% от дейностите 
на ЕИБ или 44.8 млрд. евро.  
Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в 
България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества –
Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – живото 
застрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe 
Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, 
иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.  

http://www.livenews.bg/Banki-shte-kreditirat-malkiya-i-sredniya-biznes-sas-100-mln.-evro-56941
http://www.livenews.bg/Banki-shte-kreditirat-malkiya-i-sredniya-biznes-sas-100-mln.-evro-56941
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Банката е носител на множество награди, сред които "Най-добра банка в България" от 
международното финансово списание Euromoney за 2012 г. Наскоро рейтинговата агенция Fitch 
Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк - 'BBB+' със стабилна 
перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в 
България.  
99.74% от капитала на банката принадлежи на Societe Generale Group, през 2012 г. финансовата 
институция е реализирала нетна печалба в размер на 54 млн. лв. Пак през този период е отчетен 
нетен банков доход от 170 млн. лв. Активите на Societe Generale се равняват 3.8 млрд. лв., в тях 
попадат 150 офиса, които обслужват повече от 380 000 клиенти на банката.  
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/razrabotvat-nova-versiq-na-op-inovacii-i-
konkurentosposobnost-831187.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна 
група до края на юни Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на бизнеса. 
Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. Това 
коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от "Капитал".  
 
Заглавие: Разработват нова версия на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна група 
до края на юни  
Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на 
бизнеса. Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. 
Това коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от 
"Капитал".  
По думите му ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна 
група до края на юни. От изказването на Стойнев обаче не стана ясно какви са конкретните 
препоръки на бизнеса към европрограмата. Успоредно с това министерството ще се опита да 
ускори усвояването на средствата, предвидени за сегашния програмен период, тъй като има риск 
България да изгуби 90 млн. евро по "Конкурентоспособност".  
Проектът на обща стратегия на оперативната програма, която в следващия период ще се 
фокусира и върху иновациите, бе публикуван от управляващия орган в края на май. Той 
определя като приоритети клъстерирането в области, в които имат висок потенциал за растеж и 
износ, насърчаването на новите технологии в предприятията и повишаването на енергийната и 
ресурсната им ефективност, както и използването на дялови и дългови инструменти, насочени 
към приоритетните икономически области. Предвидени са конкретни мерки за постигане на всяка 
от трите цели.  
Този вариант на програмата обаче не отчита направените препоръки от страна на бизнеса и 
браншовите организации, който ще бъде основен ползвател на средствата, смята Стойнев. 
Освен това е било проведено само едно заседание на тематичната работна група. Според 
министъра това е създало напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни и 
е бил нарушен диалогът.  
С встъпването си в длъжност новото ръководство на Министерството на икономиката и 
енергетиката и управляващия орган стартира нов диалог с бизнеса, за да отрази по-пълно 
действителните нужди на българската икономика, посочиха от ведомството.  
projectmedia.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/razrabotvat-nova-versiq-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-831187.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/razrabotvat-nova-versiq-na-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-831187.html
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.petel.bg  
Връзка: http://petel.bg/article.php?aid=43452  
Брой думи: 422  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма, 
предаде inews.bg. С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ 
е основен заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме 
обхвата на компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта. 
 
Заглавие: СЪС 100 МИЛИОНА ЕВРО ПОДПОМАГАТ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС У НАС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за 100 млн. евро за 
финансиране на проекти за стимулиране на малкия и среден бизнес в България. Със средствата 
ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от индустрията, услугите и туризма, 
предаде inews.bg.  
"Заемът допълва други продукти, които двете банки са разработили до момента, за развитие на 
инфраструктурни проекти и подпомагане на малките и средни предприятия (МСП). Това обясни 
директор "Кредитиране” за югоизточна Европа в ЕИБ Лука Лацароли.  
Антоан Тусе, гл. изп. дир. на Societe Generale Експресбанк, обясни, че двете банки участват в 
общи проекти не само в Балканския регион (имат общи проекти в Сърбия, Македония, Хърватска, 
Румъния дори Гърция), но и в други страни в Европа. Само във Франция, двете банки са 
субсидирали инфраструктурни проекти в размер на 1 млрд. евро.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie. ЕИБ е основен 
заемодател за инфраструктурните проекти в страната. В момента разширяваме обхвата на 
компаниите и няма такива ограничения като за другите два проекта.  
Новата кредитна линия се отнася за всички видове сектори. Откъм големина на клиенти новата 
линия се отнася както за малки и средни предприятия (МСП), така и за компании със среден 
капитал, т.е. могат да попаднат компании с по 10, но и такива с по 3 хил. души. Затова могат да 
се възползват повече клиенти.  
По отношение на големината на проектите - те могат да са малки, но и такива, които могат да 
достигнат до 50 млн. евро, коментира Славейко Славейков, гл. финансов директор на SG 
Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. МСП, 
както и дружествата със средна капитализация, са 99% от всички компании и са работодател на 
76% от заетите на пазара на труда в целия Европейски съюз.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
През 2012 година ЕИБ е отпуснала 52,2 млрд. евро за различни проекти, подпомагащи целите на 
европейския съюз. Финансирането на страните членки на ЕС представлява 86% от дейностите 
на ЕИБ или 44,8 млрд. евро.  
 

http://petel.bg/article.php?aid=43452
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58281  
Брой думи: 285  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи 
DarikFinance. Заемът отпуснат на Societe General Експресбанк помага на други финансови 
инструменти като JESSICA и JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ.   
 
Заглавие: ЕИБ и Societe General Експресбанк подписаха споразумение за 100 млн. евро  
Подзаглавие: Средствата са предназначени за подпомагане на средния и малък бизнес  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха днес 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на 
заетостта и повишение на конкурентоспособността на българската икономика, съобщи 
DarikFinance.  
Средствата ще бъдат отпуснати основно на малки и средни предприятия, под формата на заеми 
с преференциални лихвени условия, с отстъпка от най-малко 0.25%. Става въпрос за заеми на 
стойност от няколкостотин до 50 млн. евро. Като за кредитите до 25 млн. евро банката може да 
покрие до 100% от необходимата сума за съответния проект.  
Поне половината от отпуснатата на Societe General Експресбанк сума трябва да бъде усвоена в 
едногодишен период.  
Славейко Славейков, главен финансов директор, Societe Generale Експресбанк коментира, че 
преди две години във финансовата институция са взели решение да започнат глобална 
инициатива за по-широка подкрепа за бизнеса. Освен това ресурсът натрупан в банките е 
значителен, но той е и доста скъп, което прави нерентабилни инвестициите в проекти с ниски 
цени на кредитиране. Точно за това е необходимо и партньорството с Европейската 
инвестиционна банка.  
Лука Рацоли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, заяви, че подкрепата за 
финансирането на проекти на МСП и дружества със средна капитализация е една от ключовите 
цели на ЕИБ в България. Тези компании формират гръбнака на българската икономика – 
създават значителен брой работни места, по-конкретно нови възможности за трудова заетост и 
генерират съществен дял от брутния вътрешен продукт на България“.  
Заемът отпуснат на Societe General Експресбанк помага на други финансови инструменти като 
JESSICA и JEREMIE, разработени в сътрудничество с ЕИБ.  
Малките и средни предприятия са едни от стратегическите клиенти на Societe General 
Експресбанк в България, като през миналата година финансовата институция е отбелязала ръст 
от 5% в този сектор, допълни Антоан Тусен, главен изпълнителен директор на банката.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58281
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58282  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна 
група до края на юни Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на бизнеса. 
Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. Това 
коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от "Капитал".  
 
Заглавие: Разработват нова версия на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна група 
до края на юни  
Ще бъде разработена нова версия на оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г., която реално да отразява нуждите на 
бизнеса. Причината е, че в публикувания преди месец вариант забележките му не са отчетени. 
Това коментира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от 
"Капитал".  
По думите му ревизираният документ ще бъде представен за обсъждане на тематичната работна 
група до края на юни. От изказването на Стойнев обаче не стана ясно какви са конкретните 
препоръки на бизнеса към европрограмата. Успоредно с това министерството ще се опита да 
ускори усвояването на средствата, предвидени за сегашния програмен период, тъй като има риск 
България да изгуби 90 млн. евро по "Конкурентоспособност".  
Проектът на обща стратегия на оперативната програма, която в следващия период ще се 
фокусира и върху иновациите, бе публикуван от управляващия орган в края на май. Той 
определя като приоритети клъстерирането в области, в които имат висок потенциал за растеж и 
износ, насърчаването на новите технологии в предприятията и повишаването на енергийната и 
ресурсната им ефективност, както и използването на дялови и дългови инструменти, насочени 
към приоритетните икономически области. Предвидени са конкретни мерки за постигане на всяка 
от трите цели.  
Този вариант на програмата обаче не отчита направените препоръки от страна на бизнеса и 
браншовите организации, който ще бъде основен ползвател на средствата, смята Стойнев. 
Освен това е било проведено само едно заседание на тематичната работна група. Според 
министъра това е създало напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни и 
е бил нарушен диалогът.  
С встъпването си в длъжност новото ръководство на Министерството на икономиката и 
енергетиката и управляващия орган стартира нов диалог с бизнеса, за да отрази по-пълно 
действителните нужди на българската икономика, посочиха от ведомството.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58282
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Дата: 25.06.2013  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Обучение по младежко предприемачество, юни 2013 (157 снимки)  
Поредица от срещи с младежи гимназиален курс на тема „Как да стартираме бизнес с помощта 
на Европейски програми?“ проведе през месец юни 2013г. Областният информационен център в 
Ловеч. В рамките на четири срещи ученици от 10, 11 и 12 клас на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ и ПГМЕТ 
се обучаваха, какво е необходимо да знаят и да направят, за да стартират собствен бизнес, 
какво представлява бизнес план, маркетинг план, план на дейностите и човешките ресурси и как 
да търсят финансиране за бизнес начинанията си.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Обучение по младежко предприемачество, юни 2013 (157 снимки)  
Поредица от срещи с младежи гимназиален курс на тема „Как да стартираме бизнес с помощта 
на Европейски програми?“ проведе през месец юни 2013г. Областният информационен център в 
Ловеч. В рамките на четири срещи ученици от 10, 11 и 12 клас на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ и ПГМЕТ 
се обучаваха, какво е необходимо да знаят и да направят, за да стартират собствен бизнес, 
какво представлява бизнес план, маркетинг план, план на дейностите и човешките ресурси и как 
да търсят финансиране за бизнес начинанията си. На първата среща Управителят на ОИЦ-
Ловеч, Нели Митева представи пред присъстващите дейността и услугите на Центъра. Тя 
разказа малко повече на учениците за целите и дейностите на ОИЦ-Ловеч, а експертите Росица 
Кривирадева и Циталия Грозева запознаха участниците със същността на своите отговорности, 
информирането на посетители и проактивното разпространение на информация за актуални 
възможности за усвояване на европейски средства, организиране и провеждане на различен вид 
събития и работа с медии. Темата за Бизнес плана и неговите елементи и информация за 
промотирането на дейността и продукта представи на младежите атрактивно и с помощта на 
множество ролеви игри и брейнсторминг доброволката на ОИЦ-Ловеч, испанката Мари Круз, 
чиито професионален опит е в сферата на бизнеса и предприемачеството. Специализирана 
информация за възможностите за финансиране на стартиращ бизнес по Оперативните програми 
и различни инициативи за европейско финансиране, като JEREMIE и програмата на ЕС "Еразъм 
за млади предприемачи" представи на учениците експерт „Информационно обслужване и услуги“ 
Циталия Грозева на финалната среща. Изненада за участниците в обучителните срещи беше 
срещата младия предприемач Анатоли Анастасов, стартирал своята успешна дейност едва 
преди девет месеца. На чаша кафе в приятелска обстановка младежите се запознаха със 
стъпките на успеха и проблемите, които е срещнал по пътя на реализиране на своята бизнес 
инициатива Анатоли. Всички 14 участника преминаха успешно и четирите модула и получиха 
своите сертификати в присъствието на своята преподавателка Маргарита Добрева, учител по 
английски език от ГЧЕ "Екзарх Йосиф I", която съдейства информация за инициативата да се 
разпространи сред учениците.  
 

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
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
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
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
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
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28807&FCID=FC809d26257a79e309a2e38268d4c
1089c  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Най-новата си бакалавърска програма – „Софтуерни технологии и дизайн”, ще 
представи на пресконференция утре, 26 юни, Факултетът по математика и информатика на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Това съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Асен 
Рахнев. Актуализацията ще се извършва по спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност” на 
стойност 239 хилл лева, съвместно с Българската Асоциация на Софтуерните Компании 
БАСКОМ, чийто експерт по образованието Явор Джонев ще разясни как проектът ще спомогне за 
конкурентната реализация на студентите. 
 
Заглавие: Факултетът по математика и информатика на ПУ представя най-новата си 
специалност „Софтуерни технологии и дизайн”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-новата си бакалавърска програма – „Софтуерни технологии и дизайн”, ще представи 
на пресконференция утре, 26 юни, Факултетът по математика и информатика на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски”. Това съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Асен Рахнев.  
Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки” и ще се изучава в редовна и 
задочна форма с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална 
квалификация „Информатик“. Специалността е предимно с приложна насоченост и в рамките на 
следването е предвиден стаж в реални работни условия. Студентите ще получат базова 
широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни 
области на човешката дейност. Основно учебният процесс ще набляга на уменията за 
изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения.  
Наред със специалността „Софтуерни технологии и дизайн” Факултетът по математика и 
информатика ще представи и стратегията си за развитие в периода 2011 – 2020 г.. Тя включва 
актуализация на всички учебни планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж 
„Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар, обясни проф. Рахнев. Актуализацията ще се 
извършва по спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност” на стойност 239 хилл лева, 
съвместно с Българската Асоциация на Софтуерните Компании БАСКОМ, чийто експерт по 
образованието Явор Джонев ще разясни как проектът ще спомогне за конкурентната реализация 
на студентите.  
По време на пресконференцията ръководството на факултета ще запознае присъстващите с 
рейтинга на Университета в направление „Информатика и компютърни науки” и възможностите 
за участието на студентите в съвременни научни изследвания. В цифри и диаграми ще 
представи реализацията на абсолвентите от ФМИ на пазара на труда.  
Източник: GustoNews  
 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28807&FCID=FC809d26257a79e309a2e38268d4c1089c
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28807&FCID=FC809d26257a79e309a2e38268d4c1089c
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Дата: 25.06.2013  
Източник: www.reporterbg.com  
Връзка: http://www.republika.bg/index.php?id=62436  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция. С парите ще бъдат 
обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie.  
 
Заглавие: ЕИБ отпуска ?100 млн. на малкия и средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската инвестиционна банка и Societe General Експресбанк подписаха 
споразумение на стойност 100 млн. евро за финансиране на проекти за стимулиране на малкия и 
среден бизнес в България, съобщиха от финансовата институция.  
С парите ще бъдат обслужвани проекти по програмите Jessica и Jeremie.  
Проектите могат да са малки, но и такива, които могат да достигнат до 50 млн. евро, обясни 
Славейко Славейков, главен финансов директор на SG Експресбанк.  
Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ за страната ни. Новата 
кредитна линия се отнася за всички видове сектори.  
Само за 2012 година средствата, които от ЕИБ е отпуснала за България, е в размер на 183 млн. 
лв. За последните 5 години (от 2008-2012 г.) банката ни е отпуснала кредити от 1,1 млрд. евро за 
финансиране на инвестиционни проекти.  
По сектори най-много от усвоените 1,1 млрд. евро са използвани за заеми чрез посредници - 
60%, далекосъобщения - 16%, транспорт - 14%, промишленост - 8% и воден сектор - 2%.  
Дейността на ЕИБ в България обхваща различни сектори от икономиката ни, но основно 
средствата се използват за инфраструктура, транспорт, съобщения, енергетика и околна среда, 
както и проекти в сферата на услугите.  
 

http://www.republika.bg/index.php?id=62436

