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Медиен мониторинг – обобщение
27.6.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
46

вестници, от които:

3

- национални

2

- регионални

1



периодични издания

1



интернет издания и блогове

42



Общо за деня

46
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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
Дата: 27.06.2013
Източник: в. Труд
Страница: 11
Брой думи: 100
Резюме: Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева уволни вчера шефката на
главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Деница Николова, която се води и
шеф на управляващия орган на оперативната програма. Мотивът е, че когато е била
назначавана, не е имала изискваните за тази длъжност 7 години стаж в държавната
администрация.
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Заглавие: Европрограма остана без шеф
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева уволни вчера шефката на
главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Деница Николова, която се води и
шеф на управляващия орган на оперативната програма. Мотивът е, че когато е била
назначавана, не е имала изискваните за тази длъжност 7 години стаж в държавната
администрация.
Засега оперативната програма ще има за шеф временно изпълняващ длъжността, казаха от
ведомството.
Това е втората кадрова смяна на ръководител на оперативна програма от това правителство,
която се прави в навечерието на договарянето на новия бюджетен програмен период 20142020. Преди няколко дни за шеф на програма "Конкурентоспособност" бе назначена Ели
Милушева.
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Дата: 27.06.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 10
Брой думи: 670

Заглавие: Близо 100 млн. лв. европейски средства си търсят проекти
Подзаглавие: Безвъзмездната помощ е за технологична модернизация на малки и средни
фирми
Автор: Иглика ФИЛИПОВА
Текст: Половин година преди да изтече сегашният програмен период, икономическото
министерство ще се опита да спаси 50 млн. евро европейски средства, като ги насочи към
проекти за технологична модернизация на малки и средни предприятия. Това се предвижда с
процедурата, която предстои да бъде обявена от управляващия орган на оперативна
програма "Конкурентоспособност". Предложението е отворено за обществено обсъждане до
5 юли. От документите става ясно, че целта е да се усвоят възможно най-много средства.
Затова и приоритетно ще се финансират по-големи проекти на предприятия с потенциал за
развитие.
Само преди седмица министърът на икономиката Драгомир Стойнев коментира, че страната
може да изгуби 90 млн. евро по програмата, една трета от които са предвидени за тази
година, а останалите - за следващата. Причината за това е, че едва 4.19% са сертифицираните
средства по приоритетна ос 1, по която се финансира разработване и внедряване на иновации.
Малко по-добро е усвояването по ос 2 за повишаване ефективността на предприятията, по
която е и предложената сега процедура -26.62%.
Колко и за кого
Общо 97.8 млн. лв. Ще бъдат предоставени като безвъзмездна помощ на микро-, малки и
средни предприятия за обновяване на технологичната база. По официални данни
производителността при тях е два пъти по-ниска, отколкото в големите компании, а по ниво на
оборудване българските малки фирми се нареждат на последните места в Европейския съюз.
Затова и процедурата е насочени именно към тях, а целта е да се помогне за модернизацията
им.
Най-голяма част от средствата - 63.3 млн. лв., са предвидени за средните фирми, които могат
да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 60% от стойността на проектите си. Малките могат
да разчитат на общо 30 млн. лв., а микропредприятията - на 4.5 млн. лв. На тях ще им бъдат
покрити до 70% от разходите. Определените граници на помощта са между 100 и 500 хил. лв.
за микрофирмите, между 200 хил. лв. и 1 млн. лв. за малките и между 300 хил. лв. и 2 млн. лв.
за средните предприятия.
Условия за кандидатстване
Процедурата е отворена за фирми от преработващата промишленост, информационните и
комуникационните технологии, научноизследователската и развойната дейност. С предимство
ще се ползват високотехнологичните производства и услуги. От кандидатите се изисква да имат
поне три приключени финансови години, както и определени минимални нетни приходи от
продажби за 2012 г. Прагът за микропредприятията е 150 хил. лв., за малките - 300 хил. лв., а
за средните - 750 хил. лв. Фирмите трябва да изпълнят проектите самостоятелно и най-много
за 12 месеца, предвиждат още условията. Инвестициите трябва да са насочени към започване
на нова дейност от действащо предприятие, разширяване на съществуващата дейност,
разнообразяване на продукцията или основна промяна на цялостния производствен процес.
Предимства при оценяването
Системата за оценка на предложенията показва, че идеята е да се финансират фирми, които
работят реално и имат възможности за развитие. Затова и най-много точки (30) се дават за
фирми, които имат висока конкурентоспособност преди изпълнението на проекта. Това включва
силни пазарни позиции като структура и приходи. Повече точки например получават
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Резюме: Половин година преди да изтече сегашният програмен период, икономическото
министерство ще се опита да спаси 50 млн. евро европейски средства, като ги насочи към
проекти за технологична модернизация на малки и средни предприятия. Това се предвижда с
процедурата, която предстои да бъде обявена от управляващия орган на оперативна програма
"Конкурентоспособност". Предложението е отворено за обществено обсъждане до 5 юли. От
документите става ясно, че целта е да се усвоят възможно най-много средства. Затова и
приоритетно ще се финансират по-големи проекти на предприятия с потенциал за развитие.
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предприятията, които са основно експортно ориентирани и са увеличавали продажбите си през
последните две години. По-добре се оценява и високата производителност и възвращаемост,
както и ако фирмите са изпълнили други инвестиционни проекти през последните три години
или имат внедрени стандарти и системи за управление.
Най-много 19 точки може да получат кандидатите при оценката на ефекта от изпълнението на
предложения проект. Той се измерва в намаляване на себестойността на продукцията или
разходите за производство, подобряване на качеството, въвеждане на нови продукти или
услуги, подобряване на пазарните позиции или увеличаване на производствения капацитет и
приходите от продажби. До класиране ще се допускат проекти, получили минимум 55 точки (от
максимално 100) при техническата и финансовата оценка. Фирмите, чиито проекти бъдат
одобрени, ще могат да се възползват от приетите наскоро промени за увеличаване на
предварителните плащания. Така те ще могат да получат до 65% от безвъзмездната помощ в
аванс и до 95% от нея, ако поискат и междинно плащане. Целта е да се помогне на
предприятията да си осигурят необходимото финансиране, тъй като липсата на достатъчно
средства често се посочва от тях като основна пречка за инвестиции.
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Регионални печатни медии
Дата: 26.06.2013
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 19
Брой думи: 108
Резюме: На 04.12.2012 г. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" подписа договор по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 г. с цел създаване и развитие на Технологичен център "Екотехнологии'21" като среда за
провеждане и стимулиране на иновативни научни изследвания в областта на молекулярните
биотехнологии, екотехнологиите и екологичните информационни и комуникационни технологии,
тяхното ориентиране към приложения и мултиплициране в практиката с получаване на
икономически резултат.
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Заглавие: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Подзаглавие:
Автор: Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ, ректор
Текст: На 04.12.2012 г. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" подписа договор по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007- 2013 г. с цел създаване и развитие на Технологичен център "Екотехнологии'21" като
среда за провеждане и стимулиране на иновативни научни изследвания в областта на
молекулярните биотехнологии, екотехнологиите и екологичните информационни и
комуникационни технологии, тяхното ориентиране към приложения и мултиплициране в
практиката с получаване на икономически резултат.
Договорът е на стойност 1 475 259 лв. и ще бъде реализиран до края на 2014 тодина. Смятам,
че изграденият по този проект Технологичен център ще си сътрудничи ефективно, ползотворно
и пълноценно с останалите пловдивски университети за изграждането на този
високотехнологичен парк".
26.06.2013
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Заглавие: МРАЧЕН ОТТЕНЪК
Подзаглавие: По-скъпата енергия сви резултатите на компаниите в сектора
Автор: Иглика ФИЛИПОВА
Текст: КОГАТО МИНАЛАТА ПРОЛЕТ В МЕТАЛУРГИЧНИЯ СЕКТОР СЕ ЗАБЕЛЯЗАХА
ПЪРВИТЕ НЕГАТИВНИ СИГНАЛИ СЛЕД РЕЗКИЯ СКОК ПРЕЗ 2011 Г, КОМПАНИИТЕ СЕ
НАДЯВАХА ПРИТЕСНЕНИЯТА ИМ ДА СЕ ОКАЖАТ НЕОСНОВАТЕЛНИ
Все пак предходната година резултатите им ясно показваха решително измъкване от кризисния
спад, независимо че имаше и временни фактори за ръста. Надеждите им обаче не се
оправдаха. Освен подновената рецесия в Европа към проблемите на предприятията се добави
и рязкото поскъпване на енергоносителите, което ограничи възможностите им да се възползват
от останалите жизнени външни пазари и сви мар)ка им. Така към средата на годината стана
ясно, че мрачните прогнози ще се сбъднат, а краткото възстановяване не е било начало на
възходяща тенденция.
Такава ситуация показват и резултатите на 15-те водещи металургични предприятия в
класацията. Докато през 2011 г. девет от компаниите в челната десетка отчетоха увеличение на
приходите, а средният им ръст достигна близо 40%, за миналата година статистика е доста попесимистична. По-слаби са продажбите на девет от петнайсетте дружества, а средното
понижение е 5%. Разбира се, картината не е еднородна - докато някои компании намаляват
приходите си с двуцифрено число, други растат със същото темпо. И едните, и другите обаче
разчитат основно на модернизация и инвестиции в по-ефективно производство, за да успеят да
"прескочат" трудния период. Както и да се подготвят за растеж, когато времената станат подобри за бизнес.
Медният лидер
Неизменно и с голяма преднина начело в сектора е "Аурубис България". Заводът в Пирдоп не
само е част от втория в света производител на мед - германската Aurubis, но и притежава наймодерната рафинерия в рамките на групата, след като през 2008 г. бяха изградени нови
мощности на зелено и беше увеличен капацитетът за производство на катоди (мед с чистота
99.99%). Независимо от това през миналата година приходите на компанията намаляха леко.
Една от причините за това е, че през есента предприятието прекъсна работа за планов ремонт,
който продължи няколко седмици. Понижиха се и цените на медта и златото на Лондонската
борса за метали, което също частично се отрази на резултатите на дружеството, въпреки че
приходите му се формират основно от т.нар. такса за рафиниране. Последната зависи главно
от наличието на концентрати на световния пазар - колкото повече суровина се предлага и
колкото по-ограничен е капацитетът за преработка на металургичните предприятия, толкова повисока е таксата. "Аурубис България" изкупува целия концентрат от местните добивни
компании "Елаците мед" и "Асарел - Медет", но това задоволява само 26% от нуждите на
завода и затова останалото количество се внася.
Прогнозите на компанията обаче са добри. Заради нарасналия добив на руди и предстоящите
ремонти в няколко големи завода в света от Aurubis очакват да увеличат капацитета си, което
ще се отрази и на приходите им. "Вече сме готови да постигнем капацитета, заложен в
програмата "Аурубис България 2014", но първо трябва да финализираме екологичната част, за
да можем да използваме 100% от мощностите", каза изпълнителният директор на българската
компания Никола Треан. Изпълнението на инвестиционната програма за 44.2 млн. евро започна
през 2009 г. и се очаква да приключи догодина, като до момента са завършени около 60% от
дейностите. Предстои да бъдат изградени нова газопречиствателна станция, завод за
преработка на дъждовна вода и още един допълнителен комин към производството на сярна
киселина. "Въвеждането на екологични технологии ни позволява да повишим производството,
тъй като сме ограничени от емисиите, които отделяме. Така че колкото повече емисии улавяме,
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толкова повече можем да увеличим капацитета си", обясни Треан. В заводите на групата в
Пирдоп и Хамбург се използват около 90% от най-добрите налични технологии (Best Available
Techniques, ВАТ). "В технологично отношение сме близо до възможния лимит", уточни Треан.
Ограничаване на щетите
Единственият останал производител на черни метали в класацията - "Стомана индъстри",
изкара тежка година, въпреки че запазва второто си място в класацията. Приходите на
компанията обаче намаляха с двуцифрено число, а загубата й скочи над осем пъти.
"Единствената причина за това са високите енергийни цени", каза представителят на гръцкия
собственик Viohalco Антон Петров. По думите му кризата не играе толкова съществена роля за
резултатите, тъй като е фактор, който отчитат всички производители в Европа. Това, което има
значение, е конкурентоспособността - а тя рязко намалява с поскъпването на електричеството
и горивата, тъй като те формират близо половината от разходите на металургичните
предприятията. Така, когато повишението на енергийните цени в България не е съпроводено с
аналогично повишение в останалите европейски страни, българската продукция трудно се
пласира в чужбина, където са основните й пазари. "Фирмата е достатъчно силна, за да може да
си позволи тези загуби и да продължи да съществува в очакване на подобри времена", уточни
Петров. "Но има и намаляване на обемите, което означава, че се опитваме да стабилизираме
фирмата на по-ниско ниво, за да намалим щетата", добави той. Резултатите за първото
шестмесечие на тази година не се очертават като по-добри и няма причина да се очаква ръст.
Според Петров, ако идеите за повишаване на цените на електроенергията за индустрията за
сметка на бита се осъществят, това веднага ще се види в резултатите на "Стомана индъстри"
като по-голям отрицателен резултат и по-малко производство.
Без конкуренция
Пловдивският Комбинат за цветни метали (КЦМ) остана без конкуренция в производството на
цинк и олово в страната, след като в края на 2011 г. Оловно-цинковият комплекс (ОЦК) спря
работа. През миналата година активите на завода в Кърджали бяха разпродадени, а купувачи
се оказаха един от основните кредитори - Първа инвестиционна банка и свързаната с нея
"Хармони 2012". От компанията обявиха намерения да възродят цинковото производство, но в
сектора като цяло са скептични към проекта - не на последно място и защото наблизо се
намира КЦМ, където в момента тече мащабна програма за модернизация. Ефектът от нея ще
се усети в резултатите за тази година. Още през 2012 г. обаче КЦМ отчита лек ръст на
приходите си благодарение на увеличеното производство и въпреки по-ниските цени на
металите. "Независимо че числата показват само малко повишение, като се имат предвид
цените, резултатът ни е доста по-добър, отколкото през 2011 г.", каза изпълнителният директор
на групата "КЦМ 2000" Румен Цонев. Към края на миналата година започнаха да работят част
от новите мощности, свързани с цинковото производство, където целта е да се увеличи делът
на преработваните вторични суровини. До края на тази година пък трябва да приключи
изграждането на нов оловен завод и да започне въвеждането му в експлоатация. Това е найголемият проект на КЦМ за последните 50 години. За трите години на реализацията му
инвестицията ще достигне около 200 млн. лв. Основната част от средствата са под формата на
кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк, останалата
част е собствен ресурс на компанията. Въпреки по-високите приходи обаче печалбата на КЦМ
намалява с над 70%. Причината е добре позната на всички металургични предприятия, а и на
другите високоенергийни производства. "Анализите ни показват, че за миналата година имаме
увеличение на разходите за енергоресурси, които са произвели отрицателен ефект в размер на
7.5 млн. лв.", каза Цонев. Според него големият проблем е, че този риск не е икономически и е
на практика неуправляем. "Ние можем да реагираме на цени на метали и т.н., но не можем да
реагираме на еднократни актове на органи, които не контролираме и няма нужда да
контролираме", посочи той. Въпреки това от КЦМ са положително настроени за развитието на
бизнеса. "Тази година ще се усетят резултатите от цинковата модернизация и затова като цяло
сме умерени оптимисти", каза Цонев.
Продукти със задържана стойност
Металургичните предприятия, които произвеждат междинни продукти, като цяло са по-уязвими
от пазарите и по-силно притиснати от конкуренцията. При тях обаче нямаше сериозни
сътресения и всички те запазват позициите си. Най-голямото от тях - "София мед", което също
е част от групата Viohalco, повишава леко приходите си в резултат главно на увеличаването на
производството. "Обеми има, но все още няма достатъчно добри цени", каза Антон Петров.
Според него единственото бъдеще е в непрекъснатото увеличаване на обемите и това е
посоката, в която върви предприятието. "Така ще можем с по-ниските маржове в момента да
преодолеем тези тежки години", обясни той. По думите му увеличаването на загубата не
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отразява реално оперативната дейност на фирмата, а по-скоро цените на металите.
Прогнозата на "София мед" за тази година обаче е за по-голям ръст на продажбите - около
10%. Сравнително спокойно и без резки промени мина годината за третата компания на
Viohalco в страната - "Етем България" (преди "Стилмет"). През последните две години
компанията инвестира в две нови производствени линии от общо четири, което повиши
капацитета за производство. Предприятието е познато основно като производител на
алуминиеви врати, прозорци и други сградни системи. Заради променената обстановка обаче в
момента фирмата развива нови пазари. "Голяма част от производството беше насочено към
вътрешния пазар, който поради ниското потребителско търсене залиня, но направихме
необходимите структурни промени и се насочихме към автомобилната индустрия на външни
пазари", обясни Петров. В момента "Етем България" е сред доставчиците на водещи
автомобилни концерни като BMW, Audi и др
Шуменският производител на алуминиеви продукти "Алкомет" презминалата година увеличи
производството с около 1000 тона в натурално изражение, но въпреки това продажбите
спаднаха леко. Причината е в по-ниските цени на алуминия на Лондонската борса за метали и
съответно намаление на премията на тон произведена продукция. "Увеличихме леко
продажбите на вътрешния пазар, където се работи по-лесно, а експортът ни малко намаля",
каза директорът за връзки с инвеститорите Иван Динев. Тъй като износът представлява над
90% от продажбите, това намаление се вижда и в приходите. През миналата година
компанията инвестира близо 20 млн. лв. в модернизация, основно във валцовия цех, което е и
причината за лекото намаляване на валцовата продукция. Проектът тази година ще продължи с
инвестиции в пресовия цех. Предстои и изграждане на нови пещи за отгряване, което се
финансира със средства по оперативна програма "Конкурентоспособност". "От няколко
години произвеждаме приблизително едно и също количество, затова решихме да направим
инвестиции, за да можем да увеличим капацитета", уточни Динев. По-сериозен спад се
наблюдава в печалбата на компанията, която намалява почти наполовина, основно заради повисоките разходи за труд и енергия. През миналата година "Алкомет" увеличи заплатите в
завода, което вдигна разходите с около 1.9 млн. лв. Още 2.1 млн. лв. от печалбата изяде
увеличението на цените на газа и електроенергията, въпреки че консумацията на ток е
спаднала. "Ако тези допълнителни разходи ги нямаше, щяхме да имаме печалба колкото
предходната година, около 8 млн. лв.", каза Динев. По думите му обаче през 2013 г. тези
фактори няма да влияят и затова очакванията са по-добри. Това се вижда и от резултатите за
първото тримесечие. Доста сериозен ръст на приходите отчита пловдивската "Хъс", която е
сред най-големите компании в търговията и обработката на черни метали и която стабилно
разширява бизнеса си. Наскоро дружеството купи един от основните си конкуренти "Металснаб", от германската Kloeckner. Фирмата обяви също, че ще реинвестира печалбата си
в изграждането на завод за тръби в Лом.
Суровини
Единствената рудодобивна компания, която предостави данни и участва в класацията, е
"Челопеч майнинг". Тя е и един от най-големите производители на суровини за металургичния
сектор. Златодобивното предприятие обаче изнася произведения концентрат, след като
проектът му за изграждане на завод за преработка беше отхвърлен преди няколко години.
Резултатите на компанията показват рязко увеличение на приходите зз миналата година, което
се дължи на приключилото разширение и модернизация на производството. За последните три
години дружеството инвестира близо 176 млн. долара, за да удвои добива на руда и да повиши
капацитета за преработка. Ефектът вече се забелязва и във финансовите резултатите на
компанията.
В топ 15 на металургичния сектор присъстват и някои от най-големите предприятия, които се
занимават с търговия с метали и скрап, въпреки че трудно може да се определи делът на
отделните участници на този пазар, тъй като липсва ясна статистика за добива на отпадъци от
черни и цветни метали в страната. Едно от тях е "Металвалиус" (преди "Копервалиус"), което е
собственост на гръцката фирма за рециклиране на метали Anamet и също е свързано с групата
Viohalco. То е и отличникът 6 сектора по ръст на приходите за миналата година.
Леко понижение на продажбите се забелязва при друго дружество от подсектора - "Норд
фероиндъстри", което се дължи на спада в цените на повечето метали на международните
пазари. Компанията заложи на увеличаване на обема на дейностите, които придават стойност
на суровините, с които търгува, и едновременно с това увеличи търговските обороти за износ.
"Така, освен че диверсифицирахме продажбите си, си осигурихме достъп до пазари, на които
може да се постигне по-висок марж на печалбата", каза председателят на надзорния съвет на
"Норд холдинг" Борислав Малинов. По думите му кризата в Европа продължава да потиска
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борсовите цени на основните метали, включително цената на скрапа. Затова и прогнозите на
компанията за тази година са умерени-лек ръст на продажбите и без промяна на печалбата.
Едно наум
Предпазливите очаквания на металургичните компании за тази година са свързани главно с
политиката, която новото правителство ще следва в областта на енергетиката. Става дума найвече за идеите за прехвърляне на тежестта от евентуалното повишение на цените на
електроенергията върху индустрията, така че сметките за бита да остаът непроменени. От
сектора обаче предупреждават, че ефектът от такава мярка няма да закъснее. "Това за
съжаление веднага означава по-малко работни места или спиране на едно или друго
предприятие", посочи Петров. Треан определи прехвърлянето на енергийните разходи от
потребителите на индустрията и обратно като "игра на пингпонг, която е крайно време да
престане". Според него енергийният сектор в България се нуждае от преструктуриране, защото
има много възможности за подобрение. Най-важното е цената за зелената енергия да стане
прозрачна. Индустрията има нужда от подкрепа сега, защото инвестициите, които прави, ще се
усетят по-късно, смята изпълнителният директор на "КЦМ 2000". "В продължение на две години
влагаме средства и осигуряваме работа на 300 души, които работят по проекта ни за
модернизация, и след време това ще ни донесе изгода. Тази изгода е планирана, но доходът е
прогнозен и отложен, а обществото има сериозна полза от проекта днес", каза Цонев. Затова от
сектора се надяват да видят правителство, което мисли малко по-дългосрочно. И по-малко
популистки.
***
ТОП 15
ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ
2012 2011
1 1 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ
2 2 СТОМАНА-ИНДЪСТРИ
3 3 СОФИЯ МЕД
4 4 КЦМ
5 6 ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ
6 8 МЕТАЛВАЛИУС
7 7 АЛКОМЕТ
8 9 ТИСЕНКРУП-ЮПИТЕР СТОМАНА
9 - НОРДФЕРОИНДЪСТРИ
10 11 ХЪС
11 10 ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ (СТИЛМЕТ)
12 12 ИНТЕРКОМ ГРУП
13 - ТИ АЙ МЕТЪЛС
14 - МЕТАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ
15 - ОМЕГА
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
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Брой думи: 298

Заглавие: Изплатени са задържаните 25 млн. лв. по "Конкурентоспособност”
Подзаглавие: Модернизацията на производството е основен приоритет, каза Стойнев
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България,
информират от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни
мерки за подобряване на
бизнес средата в България. "За икономиката е изключително важно разплащането на
държавата към бизнеса да става в срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери Стойнев. По неговите
думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане
на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в
новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят
стабилни приходи за
бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред икономическия
министър и загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените
монополи и преструктуриране
на останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие
за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за
развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове Стойнев беше категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че
такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се
намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни.
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Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България,
информират от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.investor.bg
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/biznesyt-ochakva-znachitelno-uvelichenie-na-avansoviteplashtaniia-po-evroproektite,153321/
Брой думи: 291
Резюме: В новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020) трябва
да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и
експортно ориентираните отрасли. Това е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал
в България, изразено от председателя Васил Велев по време на среща с министъра на
икономиката Драгомир Стойнев, съобщават от бизнес организацията.
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Заглавие: Бизнесът очаква значително увеличение на авансовите плащания по
европроектите
Подзаглавие: Иновациите да са приоритет в новата програма за конкурентоспособност до
2020 г., иска АИКБ
Автор: Евгения Европейска
Текст: В новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020)
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Това е мнението на Асоциацията на индустриалния
капитал в България, изразено от председателя Васил Велев по време на среща с министъра на
икономиката Драгомир Стойнев, съобщават от бизнес организацията.
Според Велев бизнесът има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за
навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на
мнение, че в новия програмен период следва да се използват схемите, които са най-работещи
за бизнеса, а именно „Технологична модернизация“ и „Иновации“.
„За да може да има максимална ефективност от тази оперативна програма трябва да се
преразгледат секторните ограничения за следващия програмен период. Сега са изключени
сектори от икономиката, които са с висок потенциал и в които имаме сравнителни предимства“,
посочи Велев.
Като добро решение бизнесът вижда увеличението на авансовите плащания по проектите от
20% до 65% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Проблем обаче остават
изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-голямата част от малкия и среден бизнес.
Концепцията за новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” (20142020) ще бъде съгласувана с бизнеса, увери от своя страна Драгомир Стойнев. По негови думи
най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Бизнесът декларира пред министъра и загриженост за необходимостта от регулиране на
естествените монополи и преструктуриране на останалите.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72689
Брой думи: 292
Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).
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Заглавие: Стойнев: Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще работи в полза
на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Той е подчертал, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев е припомнил, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, е казал още той.
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, е уверил министър Стойнев.
По неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те са декларирали пред министър Стойнев и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите. Това е и наш основен приоритет, е казал министър Стойнев.
Двете страни са постигнали съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически
растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение
на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър
Стойнев е бил категоричен, че такава практика трябва да съществува. По време на срещата
двете страни са обявили готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки,
които да направят процедурите по-прозрачни.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14273085
Брой думи: 331
Резюме: София /КРОСС/ За нас е от изключително значение оперативната програма
«Конкурентоспособност“ да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
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Заглавие: Стойнев: ОП „Конкурентоспособност“ ще работи в полза на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ За нас е от изключително значение оперативната програма
«Конкурентоспособност“ да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката
и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е
предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.
Концепцията за оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност“, която ще
действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от
технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване
на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и
загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър
Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за
икономически растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България
изразиха задоволството си от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за
предприеманите от правителството мерки за възстановяване на икономиката.
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Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14274742
Брой думи: 286
Резюме: Най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство
За нас е от изключително значение Oперативната програма “Конкурентоспособност“ да работи
в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по
време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от МИЕ.
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Заглавие: Важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, заяви
Стойнев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение Oперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от
МИЕ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
програмата.
За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в
срок, каза още Стойнев. Той припомни и неотложните мерки за подобряване на бизнес средата
в България, предложени от правителството.
Концепцията за "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 – 2020
г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министърът. По думите му - най-важната мярка за
следващия програмен период е модернизацията на българското производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат подпомагани
дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли.
Те са загрижени и за необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите.
Това е и наш основен приоритет, каза в отговор Стойнев.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, енергийният министър бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест.
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически
растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. Те са готови да
започнат и диалог по Закона за обществените поръчки, които да направят процедурите попрозрачни.
БългарияУтре
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14274719
Брой думи: 77
Резюме: Иновациите да са приоритет в новата програма за конкурентоспособност до 2020 г.,
иска АИКБ
В новата оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020) трябва да
бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и
експортно ориентираните отрасли.
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Заглавие: Бизнесът очаква значително увеличение на авансовите плащания по
европроектите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите да са приоритет в новата програма за конкурентоспособност до 2020 г.,
иска АИКБ
В новата оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020) трябва да
бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и
експортно ориентираните отрасли. Това е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал
в България, изразено от председателя Васил Велев по време на среща с министъра на
икономиката Драгомир Стойнев, съобщават от бизнес организацията.
Според Велев бизнесът има нужда от технологична модернизация, иновации,
Investor.bg
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14273591
Брой думи: 298
Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, информират
от МИЕТ.
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Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, информират
от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни
мерки за подобряване на бизнес средата в България. "За икономиката е изключително важно
разплащането на държавата към бизнеса да става в срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери Стойнев. По неговите
думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те декларираха пред икономическия министър и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие
за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове Стойнев беше категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че
такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се
намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни. Finance5.bg
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14275216
Брой думи: 288
Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма “Конкурентоспособност“
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).
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Заглавие: Стойнев: Оперативна програма “Конкурентоспособност“ ще работи в полза
на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма “Конкурентоспособност“
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).Той е подчертал, че вече са изплатени
задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от оперативната програма. Министър
Стойнев е припомнил, че правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на
бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата
към бизнеса да става в срок, е казал още той.Концепцията за оперативната програма
“Иновации и конкурентоспособност“, която ще действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде
съгласувана с бизнеса, е уверил министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за
следващия програмен период е модернизацията на българското производство.Според
председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации,
подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те са декларирали пред министър Стойнев и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите. Това е и наш основен приоритет, е казал министър Стойнев.Двете страни са
постигнали съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където
да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение на изготвянето
на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев е бил
категоричен, че такава практика трябва да съществува. По време на срещата двете страни са
обявили готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14275303
Брой думи: 289
Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма “Конкурентоспособност“
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).Той е подчертал, че вече са изплатени
задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от оперативната програма.
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Заглавие: Стойнев: Оперативна програма “Конкурентоспособност“ ще работи в полза
на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма “Конкурентоспособност“
да работи в полза на бизнеса. Това е казал министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на среща с Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).Той е подчертал, че вече са изплатени
задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от оперативната програма. Министър
Стойнев е припомнил, че правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на
бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата
към бизнеса да става в срок, е казал още той.Концепцията за оперативната програма
“Иновации и конкурентоспособност“, която ще действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде
съгласувана с бизнеса, е уверил министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за
следващия програмен период е модернизацията на българското производство.Според
председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации,
подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те са декларирали пред министър Стойнев и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите. Това е и наш основен приоритет, е казал министър Стойнев.Двете страни са
постигнали съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където
да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение на изготвянето
на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев е бил
категоричен, че такава практика трябва да съществува. По време на срещата двете страни са
обявили готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
DarikNews
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Връзка:
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Брой думи: 330
Резюме: София. „За нас е от изключително значение оперативната програма
„Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса", това каза министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в
България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма.
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Текст: София. „За нас е от изключително значение оперативната програма
„Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса", това каза министърът на икономиката
и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма.
Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за
подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно
разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от
технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване
на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и
загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър
Стойнев.
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически
растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България
изразиха задоволството си от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за
предприеманите от правителството мерки за възстановяване на икономиката.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=675094
Брой думи: 207
Резюме: Ямбол. Общо 119 договора на стойност 246,8 млн. лв. са сключени по оперативните
програми в област Ямбол, сочат данните от Информационната система за управление и
наблюдение (ИСУН) към 3 юни 2013 г. Това отчетоха служителите в Областен информационен
център – Ямбол, които представиха напредъка в изпълнението на проекти с европейско
финансиране в областта. Най-много са сключените договори по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ – 65, на стойност 8 млн. лв.
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Текст: Ямбол. Общо 119 договора на стойност 246,8 млн. лв. са сключени по оперативните
програми в област Ямбол, сочат данните от Информационната система за управление и
наблюдение (ИСУН) към 3 юни 2013 г. Това отчетоха служителите в Областен информационен
център – Ямбол, които представиха напредъка в изпълнението на проекти с европейско
финансиране в областта. Най-много са сключените договори по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ – 65, на стойност 8 млн. лв. Проектите са на общини,
неправителствени организации и фирми и са насочени основно към създаване на заетост за
безработни лица. По тази програма се финансират и проекти, свързани със свободното време
на учениците – ангажирането им в извънкласни и извън училищни занимания. Десет са
договорите по ОП „Околна среда“ за 173 млн. лв. С 19 договора за 47,5 млн. лв. е ОП
„Регионално развитие“, следвана от ОП „Конкурентоспособност“, по която са сключени 20
договора за 17 млн. лв. ОП „Административен капацитет“ е с 4 проекта на стойност 620 хил.лв.,
а по ОП „Техническа помощ“ има един проект за близо половин милиона лева. От всички
сключени договори по оперативните програми в област Ямбол, 50 вече са приключили.
Един от най-цветните и нетрадиционни арт фестивали в Ямбол „Отворени пространства“, който
завърши преди броени дни, се финансира по ОП „Регионално развитие“.

27

Дата: 26.06.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-biznesa-programa-1365674.html
Брой думи: 331
Резюме: София /КРОСС/ За нас е от изключително значение оперативната програма
„Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в
България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма.
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Заглавие: Стойнев: ОП „Конкурентоспособност“ ще работи в полза на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ За нас е от изключително значение оперативната програма
„Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката
и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е
предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 - 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от
технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване
на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и
загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър
Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за
икономически растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България
изразиха задоволството си от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за
предприеманите от правителството мерки за възстановяване на икономиката.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5881751
Брой думи: 334
Резюме: За нас е от изключително значение Oперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от
МИЕ.
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Заглавие: Др.Стойнев: ОП "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение Oперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от
МИЕ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от
технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване
на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и
загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър
Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за
икономически растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни. Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на
индустриалния капитал в България изразиха задоволството си от конструктивния разговор и
подкрепата на работодателите за предприеманите от правителството мерки за възстановяване
на икономиката. /БГНЕС /
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/439945.html
Брой думи: 246
Резюме: Най-новата си бакалавърска програма - "Софтуерни технологии и дизайн", ще
представи на пресконференция днес 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.
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Заглавие: В ПУ представят нова специалност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Най-новата си бакалавърска програма - "Софтуерни технологии и дизайн", ще представи
на пресконференция днес 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
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.regal.bg
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2090216
Брой думи: 672

Заглавие: Нови 100 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия
Подзаглавие:
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 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
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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.
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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: www.finance5.bg
Връзка: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/91175.html
Брой думи: 298
Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, информират
от МИЕТ.
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Заглавие: Изплатени са задържаните 25 млн. лв. по "Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България, информират
от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни
мерки за подобряване на бизнес средата в България. "За икономиката е изключително важно
разплащането на държавата към бизнеса да става в срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери Стойнев. По неговите
думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те декларираха пред икономическия министър и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие
за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове Стойнев беше категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че
такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се
намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни.
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Заглавие: CBN: Успешни CRM проекти работят в 34 вертикални сектора
Подзаглавие: 23% от проектите по ОПК са за внедряване на CRM
Автор:
Текст: Успешни CRM проекти работят в компании от 34 вертикални индустриални сегменти,
базирани в 20 града в България.
Това показват резултатите от ежегодното национално проучване "CRM пазарът в България:
2001-2013 (прогнози), XIX издание" на агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co.
Според проучването пазарът за CRM решения в България продължава успешното си
представяне в условия на икономическа криза, като е подпомогнат от безвъзмездното
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, стартирало миналата година. 23 на сто от
проектите по ОПК са за пряко финансиране на внедряване на CRM.
В началото на 2013 общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения
на родния пазар. 49 са интеграторите, които пък предлагат внедряване сред крайните клиенти в
България.
Тук най-многобройни се оказват интеграторите, предлагащи CRM в страната на три от найголемите имена в индустрията – Microsoft, Oracle и SAP.
CRM клиентите по индустрии са разпръснати значително по-равномерно от тези с внедрени BI
решения, сочи още проучването. Индустрията с най-голям дял държи 12% от всички CRM
инсталации.
Макар и при вендорите, и при интеграторите да има вече формални лидери, предпочитани от
клиентите в страната, пазарът е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови
продукти, особено в ниския ценови сегмент и при по-агресивни компании, обясняват
анализаторите.
Както и при пазара на BI решения, големите имена в бизнеса, макар и бавно, успяват да
постигнат по-добри резултати в тяхна полза, подпомогнати и от факта, че са по-разпознаваеми
сред чуждестранните инвеститори в България.
Българските клиенти масово нямат опит и реална представа какво е CRM, как се работи със
системата и какви са ползите от нея, показват данните от проучването.
25-06-2013
22-06-2013
От: InfoWeek
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Заглавие: Сестрата на Михаил Михов: Никой не е убивал брат ми
Подзаглавие: Мирела Михова опровергава категорично инсинуациите за предизвикана смърт
на варненския бизнесмен
Автор:
Текст: Мирела Михова е сестрата на скандално прочулия се като Мишо Бирата покоен
бизнесмен и шеф на българския баскетбол Михаил Михов. В последните седмици името на
бирения бос се “възкреси” в медийното пространство и отново се заговори за съмнителната му
смърт след изказване на Волен Сидеров, който директно обвини Цветан Цветанов, че като
вътрешен министър е имал пръст в убийството на Бирата. Паралелно с това стана ясно, че
майката на покойния Михов – Господина Ашлакова, съди природеният му син Пламен Михов за
луксозната резиденция на „Братя Шкорпил” във Варна. Мирела Михова се съгласи даде
първото си и единствено интервю, ексклузивно за „ШОУ”. В него тя разкрива всичко скрито
около починалите един след друг Михаил и Ева Михови.
- Разбирам, че са започнали семейни войни за наследството на покойния ви брат, майка ви
завела дело срещу доведения син на Михов...
- А, ние сме приключили с този въпрос и няма какво да се каже повече. Не, не, прекратихме
всичко! Вярно е, че майка ми беше завела дело за имота на „Братя Шкорпил”, но накрая
прецени, че няма смисъл да го води и го прекрати. Оставихме имота на Пламен.
- А вие получихте ли нещо от наследството на брат ви, останахте ли с нещо?
- С нищо! Оттеглихме си всякакви претенции по отношение на къщата. Имаме други занимания
и нямаме желание да влизаме в конфликти, които не се знае как ще се разрешат. Проверихме
всичко как стои юридически и се оказа, че няма смисъл. От наследството на брат ми за мен и
майка ми не остана нищо. Но Мишо така си е решил – да му дари имота на Пламен. И ние не
искаме да оспорваме волята му.
- А какво става с братовчедка ви Веска Делуди? Приживе Ева Михова бе заявила, че тя е
откраднала 3 от фирмите, които остави брат ви след смъртта си...
- Така е. Тя работеше при брат ми и подправи документи, чрез които прехвърли две фирми от
фирмите на свое име. На практика ги открадна. Третата фирма – „Еве”, беше регистрирана на
баща й – Яню Ашлаков, който е мой чичо и се води управляващ. Но Веска сега там има големи
проблеми с тази фирма „Еве”, понеже данъчните я проверяват. По програмата
„Конкурентоспособност” беше спечелила една евросубсидия на стойност 1 милион за
закупуване на машина за произвеждане на минерална вода, която да се изнася за европейския
пазар. Обаче фирмата е усвоила парите, купила е и машината, но... не се произвежда нищо. И
по този начин не се изпълняват целите на програмата. Веска сега я проверяват как е
придобила тези 3 фирми – по какъв начин, откъде е имала пари и т. н.
Освен „Еве”, за която се води разследване, тя беше откраднала и „Гама Транс” ЕАД и „Русенско
пиво”. То обаче е в ипотека, която не е изплащана, и банката го взема. На 26 юни ще има търг.
Веска вече няма никакви пари и тя. Продаде едни земи на „Еве”, но те свършиха парите... Не е
ясно с какви парични средства „Росвет” е придобило „Гама Транс”. Както и с какви пари Веска
Делуди е закупила „Русенско Пиво”. За да се впише джиросването на акциите на „Гама Транс” и
да се извърши прехвърлянето, се изисква да има решение на съвета на директорите. Т. е. – да
е било свикано общо събрание и членовете на управителния съвет да сме го гласували. Това
сме аз, дъщеря ми Валерия и съпругът на Веска – Георгис Делуди. В случаят е нямало как да
свикат събрание и за да се осъществи прехвърлянето на акциите
и са фалшифицирани нашите подписи –
моят и на дъщеря ми. И така е внесен документът в Търговския регистър. Първо вписва в
акционерната книга, а после внася в регистъра в качеството си на пълномощник.
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- Според вас е нямало как по друг начин да придобие дружества и сте убедени, че ги е
откраднала?!
- Ами откъде е имала пари, за да ги придобие?! Нали е трябвало да има покупко-продажба или
дарение?! А няма нито едно от двете! „Русенско пиво”, между другото, не го взема банката
цялото. Има една празна територия, която е картофена нива с три сгради. Банката взема малко
повече от половината, което е ипотекирано, а останалото остава за Веска. Пазарната оценка на
частта, която банката прибира, е на стойност около 1 милион и 600 000 лева, а това, което
остава, е на около 1 милион лева. По този казус - с ”Русенско пиво”, трябва да има две дела –
по Търговския закон, за да се върне имуществото, и по Наказателния, защото има
престъпление! Веска беше пълномощник в ЕАД-то, а освен това и лицето, което съветът на
директорите беше определило да вписва в акционерната книга. Издигна се дотам, а започна от
ксерокса!... Благодарение на брат ми. Михаил й помогна да се изучи, тя завърши право. И от
ксерокса стана секретарка на юристите. После започна да работи с документи и накрая всичко
минаваше през нея. Михаил бе направил така, защото уж беше близък човек, с роднинска
връзка...
- Помагал й е значи...
- Не само на нея – на цялото й семейство! Сестра й живееше при майка ми. Родителите ми
освободиха спалнята си и отидоха да спят в хола на разтегателен диван, за да може тя да се
настани там и да й е удобно. Приеха го, защото нямаха пари да отидат под наем. Дойдоха от
Габрово, защото Мишо трябваше да им намери работа. Че им купи и жилища накрая, защото
майка им – Снежана, много настояваше - да не били на квартири, да им вземел по един малък
апартамент... Майка им, като я съкратиха от работа, започна една търговия с пердета – с
чантите от Турция и Гърция ги вземаше. А баща им – Яню, нашият чичо, е със седми клас. Едно
време баща ми и третият им брат се срамували от него, че все повтарял и едва изкласил седми
клас. И такъв човек е собственик на фирмата, която спря работата на „Леденика”. Защото „Еве”
държеше извора, от който идваше водата за бирата. Със спирането на водата започва и
разпадът на всичко, което брат ми беше изградил...
- Добре, само резиденцията на „Братя Шкорпил” във Варна ли остана?
- Ами да! Всички друго беше ипотекирано и банките го взеха – и „Варненско пиво”, и „Леденика”,
и хотел „Дунав” в Русе... Като спря да работи „Леденика”, Ева нямаше как да изплаща вноските
по кредитите и банките започнаха да прибират всичко ипотекирано.
- Т.е. – без къщата, която остава за Пламен?
- Да. Същата тази Веска спря работата на „Леденика”, защото бирата се произвежда от изворна
вода, а изворът се води на „Еве”. Веска спря водата, защото
изнудваше Ева за половин милион евро
като насреща щяла да й даде „Еве”, за да може да работи „Леденика”. Обаче Ева откъде да
извади 1 милион, пък и защо да го прави?! И така спря работата, оттам - приходите, като и
изплащането на вноските по кредите. Като спря „Леденика”, нататък като доминото – едно след
друго, като няма приходи... От това, което остава от „Русенско пиво” - там нищо не се
произвежда – само складова база е. Вероятно Веска иска да го продаде, но не го прави, защото
трябва да представи договор за покупко-продажба, а тя няма такъв! Няма движение на пари по
банков път (защото сумата е по-голяма от 15 000 лева) и не може да докаже, че е реална
сделката. А счетоводните документи, които са й били нужни, ги е взела от офисите в Русе. Тя
имаше документи там и вероятно тайно е ходила да ги прибере през октомври 2011 година...
- Доколкото разбирам, спирането на водата за „Леденика” е разгромило тотално империята на
брат ви?
- Това е вярно. Тя, Веска, освен че спира водата на „Леденика”, е имала и резервен вариант –
чрез владението на автомобилите на дистрибуцията, които са на „Гама Транс”, да спре и
транспорта на стоката.
- Добре, защо е искала да съсипе бизнеса на Михов?!
- Ние смятаме, че има развита маниакална шизофрения, както и чувство за величие и власт.
Това е причината. Накрая, освен че няма да получим нищо от наследството на брат ми, трябва
и да плащамеИма задължения по кредитните карти, защото се водят персонално на името му.
Става дума за две кредитни карти, по които банките си търсят задълженията.
- На колко възлизат те?
- По едната сметка са 56 000, а по другата - с лихвите са около 30 000. Тези пари сега се търсят
от нас, но засега банките не са завели дела.
- Майка ви ли реши да прекрати делото за резиденцията на „Братя Шкорпил” и да я остави на
Пламен?
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- Да. Тя мен не ме слуша много. Но и аз се съгласих... Не мисля, че има как да се развили
договорът за дарение, а и къщата е била семейна общност по начало.
- Сега с Пламен поддържате ли контакти?
- Не, нямаме връзка с него. Не знам във Варна ли е, в София ли е, в чужбина ли е... С Пламен
сме просто по-далечни. Дъщеря ми по-скоро поддържа някакви отношения с него – пишат си
във Фейсбук. Те се познават все пак от 2-годишни, израснали са заедно... Пламен го знаем от
малък, не можем да го мразим. Пък и няма за какво - тя къщата му е дарена! Нищо не е
направил срещу нас. Даже трябва да се координираме сега с него, за да видим какво ще
правим по въпроса с откраднатите фирми...
- Ще имате претенции, предполагам?
- Ами да ви кажа, от тази „Гама Транс” са останало само едни 20-ина стари автомобила – коли и
камиончета, с които дистрибуторите разнасяха водата. Те са закупувани преди около 15 години.
Я струват по 2–3000 лева, я не. А и трябва да им се оправят натрупани данъци, нарушения,
задължения... Да не говорим, че фирмата има около 400 000 лева задължения към НАП и разни
дружества... Може би от „Русенско пиво” ще гледаме да си върнем нещо...
Каквото и да стане, за мен е важно, че брат ми, докато беше жив, много ни помагаше – изучи
дъщеря ми в чужбина, направи й сватбата, даваше пари на майка ни... Да не говорим на колко
други хора са раздавали! Парите им с Ева там отиваха – по разни каузи и за баскетболните
първенства. Да не си мислите, че са живеели в някакъв голям разкош! Даже на една почивка не
отидоха двамата като хората!... Само на нас ни помагаше да живеем добре. И сега не сме
гладни, живеем нормално...
- А какво ще кажете за съмненията около смъртта на брат ви? Напоследък отново се заговори
за обстоятелствата около кончината му...
- Ние с майка ми нямаме никакви съмнения. Той си беше болен. Дори веднага след смъртта му,
като приключи следствието, бяхме извикани и ни казаха, че имаме право на ново разследване.
Имахме право и на международно, защото Михаил, знаете, че беше почетен консул на
Бразилия. Следователите ни показаха две големи папки и ни казаха, че можем с молба до
прокурора всичко да си преснемем и да ни го предоставят. Ние обаче преценихме, че няма
смисъл, и си взехме само заключението. В продължение на 3 часа бяхме там и разглеждахме
всички материали.
- Волен Сидеров обаче се изказа, че има информация, че Мишо Бирата е бил убит и връзка с
това има бившият вътрешен министър Цветан Цветанов...
- А-а-а, глупости! Истината е, че се правят политически интриги от смъртта на брат ми
- Но Сидеров заяви, че е бил инжектиран с вещество, което предизвиква инфаркт...
- Ама кога и как да стане това?! Брат ми е вечерял същата вечер с Глушков и се е качил в
стаята. Ние сме чели показанията на всички от персонала. То просто няма как да се качи токутака някой на ВИП етажа, който е много добре охраняван! Има контролиран достъп там. Не
можеш просто така да отидеш там, да натиснеш копчето и да слезеш от асансьора. Михаил
просто беше болен. Той от 6 години се задушаваше, което е признак за такова заболяване на
сърцето. Имаше много висок холестерол, а заради хипертонията кръвното му стигаше до 200.
Но той все не влизаше в болница. От работа го водеха, като му прилошееше, но той и не
оставаше там. Лекарствата му стояха в шофьорите и те все го гонеха да му ги дават, но той не
искаше. И така - с години...
- Правил ли е инфаркти преди?
- Не, но се знаеше, че е болен. Ние за това не сме имали никакви съмнения. Убедени сме, че
няма външна намеса за смъртта. Той нито е участвал в някакви обществени поръчки, не се е
занимава с държавни пари...
- Но май знаеше доста неща...
- Ами... Какво толкова да е знаел?! Кой на него ще му каже нещо от политическите или
престъпните неща?!... Аз мога да ви кажа, че аутопсията е правена от трима човека, като сред
тях е била една наша позната. Видяхме и снимките на сърцето на брат ми. На тях се вижда как
се е пръснало и как частичката, която се отлепила, откъде е минала и т. н. Аортата е била
пръсната на три места. И да е била дошла „Бърза помощ” примерно – пак е нямал шанс да
оживее.
- Но дали не е предизвикан този инфаркт?
- Как ще се предизвика?! Заради високия му холестерол, за който знаем и аз, и майка ми, се е
отлепила една плака и вследствие на това се е пръснала аортата. Майка ми е медицинска
сестра, работила е в сърдечна хирургия. Тя разбира от тези неща. И според нея, ако е имало
престъпление, никой нямаше да каже, че се е отделила плака, а ще каже, че е от високото
кръвно. И ако е имало инжектирано нещо, от високото кръвно - да речем, може да се пръсне.
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Обаче на толкова много места?! Сърцето просто трябва да е било увредено. Високият
холестерол се отлага на кръвоносните съдове, те стават твърди и чупливи. Ако беше здрав
кръвоносен съд, щеше да се пръсне на едно място, заради еластичността му, а не на три
места. Всички специалисти знаят това. И ако имаше престъпление, щяха да измислят нещо –
нямаше смисъл да описват плаки и т. н., при положение че всичко това ще се види при една
повторна експертиза.
- Знам, че приживе Ева е пратила записите от хотела в лаборатория във Франция, за да бъдат
изследвани допълнително...
- Не ни е казвала за това. Но ние знаем, че никой не е влизал или излизал от стаята. Говорила
съм с разследващите и с персонала на място...
- А Сусина? С нея говорихте ли?
- (дълга пауза - б.а.)... Не, не сме говорили...
- Познавахте ли я?
- Не, не... Не сме сметнали за нужно да я търсим и да се срещаме.
- Ева е била наясно, че брат ви има връзка със Сусина...
- Да, но ние не сме знаели. Чак като почина, стана ясно, защото не е афиширал нищо. Даже с
Ева си бяха в добри отношения до последно. На сватбата на дъщеря ми бяха заедно. Ако е
имало нещо, то е било тайно от всички и не сме го знаели. Не е било нещо сериозно с някакви
по-сериозни намерения, за да го съобщава пред близките си.
- В какъв момент всъщност е настъпила смъртта?
- На снимките се видя, че е станала, като е отивал към банята. Паднал е на земята, докато е
вървял натам. Беше облечен с фланелка и слипове. Даже и с чорапи... Не е бил нито гол,
нито...
- Вие, както казахте, сте чели показанията и знаете, че тя е била в хотела с брат ви в нощта на
смъртта му...
- Да, да...
- Значи са били двамата...
- Нищо не мога да кажа за това дали е имало нещо или не. Аз не вярвам тя да е била там, в
стаята. Поне в показанията не пише. А пише, че е била долу в бара и си е тръгнала. Самите
експертизи на разследващите описват, че не са намерени други следи освен тези на Михаил.
Имало е една чаша и бутилка уиски, от която само един-два пръста са били изпити. Не е имало
следи от сперма, отпечатъци – нищо!... Според мен се търсят конспирации само – инжекции,
едва ли не са му вкарали отрова и на него с чадър или някакво незабележимо устройство. Няма
за какво просто!... Нали ви казвам - той не е участвал нито с измами с държавни пари, нито в
контрабанда, нито е бил замесен с наркотици... Защо да убиват Михов? Защото работил без
лиценз ли?!...
- Съмнявате ли се все пак, че може да има нещо прикрито или замазано в това разследване?
- Не. Ние знаем как е тръгнал предния ден от Русе - с 200 на 120 кръвно. Когато е трябвало да
влиза в болница, е тръгнал. Шофьорите казаха: „Постоянно отваряше прозореца, не може да
диша...” А то беше март месец, студено... Ходеше постоянно с един апарат да си мери
кръвното.
- Но защо не е вземал мерки? Страх?
- О-о-о, той на зъболекар не отиваше. Лекарствата си не пиеше, ви казах. Шофьорите го гонеха
да му ги дават, а той: „Сега съм добре”... Уиски щото си пиел. Ама той не пиеше 50 грама, а 200
– 300...
- И за Ева така се говореше...
- А, то за нея всички знаем... Тя от обед още почва. По срещи, с познати... Нали имаше пиано
бар. Вечерта обикновено ги събираше там...
- Тя обаче, разбрах, че бе развила цироза не от пиене на алкохол, а от хепатит...
- А, не е от цироза! Тя може така да е казала, защото то малко срамно и неудобно е - от
алкохолизъм да хванеш цироза. Аз не знам кога е била болна от хепатит. Не съм чувала, не го
отричам, но просто не съм чувала... Но Ева никога не се напиваше – да пада, да повръща, да
фъфли. Тя си пиеше за през деня – малко по малко, глътка по глътка, но то се събира... Те
много черпеха с Мишо...
- И след нейната смърт се появиха съмнения, че не е случайна и че някой й е “помогнал”...
- А, не е така! Тя си беше също болна. И то много! Ние 2 годни преди това знаехме,
всъщност нея чакахме, а не Михаил... А то стана обратното. Тиражираха, че жена му си отишла
една година след него също така неочаквано и съмнително. Пък ние знаем, че няма нищо
съмнително, защото я чакахме... Тя през последните месеци по два пъти на седмица влизаше в
болницата да й преливат кръв, защото получаваше кръвоизливи в стомаха. Едвам вървеше...
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- Майка ви защо попречи тя да бъде погребана в гробницата на брат ви? Имаха ли конфликт
някакъв?
- Не, не са имали. Просто майка ми така поиска - да я погребат другаде. Всяка майка така би
решила... Майка ми много страда. Няма значение на колко години ти е детето - когато си
замине преди теб...
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Заглавие: По-лесен достъп до парите по ОП "Конкурентоспособност" поиска бизнесът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от стойността на
безвъзмездната финансова помощ е добро решение, но остава проблемът с изискуемите
банковите гаранции, непосилни за по-голямата част от малките и средните фирми, заявиха
АИКБ на среща с икономическия министър Драгомир Стойнев
За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да
работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Той
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е
изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той.
Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев представи на министър Стойнев
мерките, които предлага организацията за постигане на по-добри условия за правене на бизнес
в България. Очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и
намаляване на административната тежест пред бизнеса, заяви Велев.
Гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара,
произтичащо от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на
АИКБ. Работодателите настояват монополните доставчици на обществени услуги да разкриват
публично информацията, както това правят листваните на борсата компании.
Беше
обсъдено
и
разходването
на
средствата
по
Оперативна
програма
"Конкурентоспособност", за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по
програмата.
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство.
Бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за
навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност, заяви Велев.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Васил Велев призова да се използват и употребяват средствата по
схемите, които са най-работещи за бизнеса, а именно "Технологична модернизация" и
"Иновации". За да може да има максимална ефективност от тази Оперативна програма трябва
да се преразгледат секторните ограничения за следващия програмен период, тъй като в
проекта са изключени сектори от икономиката, които са с висок потенциал и в които имаме
сравнителни предимства.
Като добро решение бе отбелязано увеличението на авансовите плащания по проектите от
20% до 65% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, но остава проблемът с
изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-голямата част от малкия и среден бизнес.
Също така част от предложенията са да се подкрепи бизнесът за навлизане на нови пазари,
като участието в международни изложения, панаири, активизиране работата на съветниците по
търговско-икономическите въпроси към посолствата и др.
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Резюме: Увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от стойността на
безвъзмездната финансова помощ е добро решение, но остава проблемът с изискуемите
банковите гаранции, непосилни за по-голямата част от малките и средните фирми, заявиха
АИКБ на среща с икономическия министър Драгомир Стойнев
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От бизнеса изразиха безпокойство, че промените в ценообразуването на ел. енергия ще
доведат до значително покачване на цената за индустрията. Министър Стойнев увери
присъстващите, че целта е да се запази цената за бизнеса и намали за домакинствата.
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически
растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни.
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Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България.
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Заглавие: Изплатиха задържаните 25 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Министър Стойнев увери, че програмата ще работи за бизнеса
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България.
"За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в
срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014–2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса. По думи на министъра найважната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли.
Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по отношение необходимостта от
регулиране на естествените монополи и преструктуриране на останалите. "Това е и наш
основен приоритет", каза в отговор министър Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за
възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.

42

Дата: 26.06.2013
Източник: www.poligraff.net
Връзка:
http://poligraff.net/статия/Стойнев-Конкурентоспособност-ще-работи-в-полза-набизнеса/15963
Брой думи: 364

Заглавие: Стойнев: "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България.
За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност” да
работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той
подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма.
Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за
подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно
разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той. Концепцията за
оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще действа в периода
2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По неговите думи найважната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична
модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната
ефективност.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър Стойнев. Двете страни
постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да
бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България
изразиха задоволството си от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за
предприеманите от правителството мерки за възстановяване на икономиката.
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Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България.
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Резюме: Иновациите да са приоритет в новата програма за конкурентоспособност до 2020 г.,
иска АИКБ
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Заглавие: Бизнесът очаква значително увеличение на авансовите плащания по
европроектите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020)
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса,
както и експортно ориентираните отрасли. Това е мнението на Асоциацията на индустриалния
капитал в България, изразено от председателя Васил Велев по време на среща с министъра на
икономиката Драгомир Стойнев, съобщават от бизнес организацията.
Според Велев бизнесът има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за
навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на
мнение, че в новия програмен период следва да се използват схемите, които са най-работещи
за бизнеса, а именно „Технологична модернизация“ и „Иновации“.
„За да може да има максимална ефективност от тази оперативна програма трябва да се
преразгледат секторните ограничения за следващия програмен период. Сега са изключени
сектори от икономиката, които са с висок потенциал и в които имаме сравнителни предимства“,
посочи Велев.
Като добро решение бизнесът вижда увеличението на авансовите плащания по проектите от
20% до 65% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Проблем обаче остават
изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-голямата част от малкия и среден бизнес.
Концепцията за новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” (20142020) ще бъде съгласувана с бизнеса, увери от своя страна Драгомир Стойнев. По негови думи
най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Бизнесът декларира пред министъра и загриженост за необходимостта от регулиране на
естествените монополи и преструктуриране на останалите.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в
страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да
направят процедурите по-прозрачни.
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Резюме: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза...
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Заглавие: Изплатени са задържаните 25 млн. лв. по "Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България,
информират от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни
мерки за подобряване на
бизнес средата в България. "За икономиката е изключително важно разплащането на
държавата към бизнеса да става в срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери Стойнев. По неговите
думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане
на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в
новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят
стабилни приходи за
бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред икономическия
министър и загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените
монополи и преструктуриране
на останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие
за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за
развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове Стойнев беше категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че
такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се
намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачниecon.bg |
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Заглавие: Изплатени са задържаните 25 млн. лв. по "Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност”
да работи в полза на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България,
информират от МИЕТ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни
мерки за подобряване на
бизнес средата в България. "За икономиката е изключително важно разплащането на
държавата към бизнеса да става в срок", каза още той.
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери Стойнев. По неговите
думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското
производство.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация,
иновации, подкрепа за навлизане
на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в
новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят
стабилни приходи за
бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред икономическия
министър и загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на естествените
монополи и преструктуриране
на останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие
за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани
важни за
развитието на бизнеса въпроси.
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните
актове Стойнев беше категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че
такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се
намали административната тежест.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачниecon.bg |
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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, предаде репортер на Livenews. 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 Груция), 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 Бълггария, 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.
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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, предаде репортер на Livenews. 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.

47

Медиен мониторинг | 6/27/2013

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.
Tweet
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.radioplovdiv.bg
Връзка: http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=20014
Брой думи: 247
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. Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки” и ще се изучава в
редовна и задочна форма с продължителност четири години.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: ПУ открива нова IT специалност
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.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.nbtv.bg
Връзка:
http://www.nbtv.bg/?page=newsdetails&instanceID=30440&type=7&FCID=FC1ae8c0b1058cd1e052e187f895eb277a
Брой думи: 209
Резюме: "Софтуерни технологии и дизайн" е най-новата бакалавърска програма на Факултета
по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
Специалността е в направление "Информатика и компютърни науки" и ще се изучава в редовна
и задочна форма с продължителност четири години.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: ФМИ с нови специалности ориентирани към нуждите на софтуерния бранш
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Софтуерни технологии и дизайн" е най-новата бакалавърска програма на Факултета по
математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специалността
е в направление "Информатика и компютърни науки" и ще се изучава в редовна и задочна
форма с продължителност четири години. Завършилите ще придобиват професионална
квалификация "Информатик". Специалността е предимно с приложна насоченост и в рамките
на следването е предвиден стаж в реални работни условия .По спечелен проект по ОП
"Конкурентоспособност" на стойност 239 хил лева, Факултетът актуализира и всички учебни
планове и програми. Те са съобразени изцяло с изискванията на трудовия пазар и стратегията
на ЕС за растеж "Европа 2020"– каза деканът проф. д-р Асен Рахнев.
Актуализацията на учебните планове ще се извършва, съвместно с Българската Асоциация на
Софтуерните Компании, която ще помага за конкурентната реализация на студентите – каза
зам.-председателя Явор Джонев.
През новата академична 2013 – 2014 година акредитираният държавен прием на ПУ „П.Х.“ е 4
810 места за бакалавърски и магистърски програми след средно образование. Записването за
изпити на кандидат-студентите вече стартира. До 2 юли документите си трябва да подадат
всички, които ще се явяват на изпити през юли, както и тези, които ще кандидатстват с оценка
от матури и награди от олимпиади. Кампанията ще бъде открита на 5 юли с изпита по
английски език.
Източник: NBT
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58290
Брой думи: 242
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на
националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Набира се коментари и предложения по „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
Подзаглавие: По процедурата ще бъдат отпуснати 50 млн. евро
Автор:
Текст:
Управляващият
орган
на
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на
открита процедура за конкурентен подбор на проекти за „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на
националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева или 50
000 000 евро. От финансирането могат да се възползват микро, малки и средни предприятия.
Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от категорията
на предприятието-кандидат: за микро предприятия - 4 500 000 лева, за малки предприятия - 30
000 000 лева и за средни предприятия - 63 291 500 лева.
Настоящата процедура за подбор на проекти включва два елемента:
- Елемент „Инвестиции“ - подкрепата по този елемент цели стимулиране на инвестициите за
разширяване на дейността на предприятията, диверсификация на тяхната продукция с цел
повишаване на конкурентоспособността им и фундаментална промяна на цялостния
производствен процес в съществуващото предприятие;
- Елемент „Услуги“ - подкрепата по този елемент е насочена към подпомагане на
предприятията за разработване на проектно предложение по процедурата и изпълнение на
задълженията им по договора за безвъзмездна финансова помощ.
Пълният пакет с насоките за кандидатстване може да намерите тук.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30
ч. на 05.07.2013 г. (включително) на public.consultation@mee.government.bg.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.silistra
Брой думи: 27
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика"

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка чрез Областен
информационен център Ловеч.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 60
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 9 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатств
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
Брой думи: 68
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”
Коментари в срок до 17:30 ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg
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Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 3 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”
Коментари в срок до 17:30 ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=762
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen
Брой думи: 284
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет
документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”.

Финансират се дейности по елемент „Инвестиции“ – за придобиване на оборудване,
представляващо дълготраен материален актив (ДМА), придобиване на дълготрайни
нематериални активи (ДНА), и по елемент „Услуги“ – за консултантски услуги по изготвяне на
проектното предложение; визуализация на проекта; одит на проекта (допустима дейност за
проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).
Пълният пакет документи и проект на Насоките за кандидатстване по процедурата са
публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както
и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30
ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към
бенефициентите
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Заглавие: Областен Информационен Център Шумен сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Публикуваха проект на насоки за кандидатстване по процедурата за технологична
модернизация на малки и средни предприятия
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет
документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”.
Очаква се процедурата да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за
държавни помощи – в това число: регионална инвестиционна помощ – режим „групово
освобождаване”, приложим за елемент „Инвестиции”, и режим „de minimis” (минимална помощ),
приложим за елемент „Услуги”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098
Брой думи: 50
Резюме: Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Решение на
Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към бенефициентите
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Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Решение на
Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към бенефициентите
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=761
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към
бенефициентите
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098
Брой думи: 20
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2
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Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098
Брой думи: 124
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи
към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30
ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg

Медиен мониторинг | 6/27/2013

http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=762
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 - 2013
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/OICRuse
Брой думи: 48
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Русе сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа от Roussé, Ruse
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на
05.07.2013 г.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza
Брой думи: 152
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели връзка чрез Областен
информационен център Сливен.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП
"Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи
към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30
ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mee.government.bg
http://www.opcompetitiveness.bg/
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към
бенефициентите
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza
Брой думи: 161
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 8 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС
№121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на
Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30
ч.
на
05.07.2013
г.
(включително)
на
следната
електронна
поща:
public.consultation@mee.government.bg
Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към можете да намерите на:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=762
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 - 2013
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Дата: 26.06.2013
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
Брой думи: 51
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен информационен център Сливен сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към
бенефициентите.
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Дата: 26.06.2013
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%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
Брой думи: 49
Резюме: Технологична модернизация на МСП
Областен информационен център - Пловдив информира, че Управляващият орган на
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 планира обявяването на открита процед...Вижте повече
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 8 часа от Plovdiv, Bulgaria
Технологична модернизация на МСП
Областен информационен център - Пловдив информира, че Управляващият орган на
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 планира обявяването на открита процед...В
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.novinite.bg
Връзка:
http://www.novinite.bg/articles/42396/Stojnev-OP-Konkurentosposobnost-shte-raboti-vpolza-na-biznesa
Брой думи: 229
Резюме: "За нас е от изключително значение Oперативната програма "Конкурентоспособност"
да работи в полза на бизнеса".
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с
Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщи БГНЕС, позовавайки се на МИЕ.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Стойнев: ОП "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
"За
нас
е
от
изключително
значение
Oперативната
програма
"Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса".
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с
Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщи БГНЕС, позовавайки се на МИЕ.
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело
неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. Той е категоричен, че за
икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок.
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще
действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По
неговите думи най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на
българското производство.
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно
подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно
ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по
отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на
останалите.
"Това е и наш основен приоритет", каза в отговор министър Стойнев. Двете страни постигнаха
съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат
дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси.
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за
обществените поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни.
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Дата: 26.06.2013
Източник: www.economic.bg
Връзка: http://economic.bg/news/20913/1/1/Biznesut-se-nujdae-ot-modernizaciya-i-inovacii.html
Брой думи: 206
Резюме: Бизнесът в България се нуждае от технологична модернизация, иновации и подкрепа
за навлизане на нови пазари. Трябва да се подобри и енергийната ефективност. Това каза
председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) Васил Велев по време на среща на работодателската организация с министъра на
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Медиен мониторинг | 6/27/2013

Заглавие: Бизнесът се нуждае от модернизация и иновации
Подзаглавие: Новата програма "Конкурентоспособност" ще се съгласува с предприемачите,
обеща Стойнев
Автор:
Текст: Бизнесът в България се нуждае от технологична модернизация, иновации и подкрепа за
навлизане на нови пазари. Трябва да се подобри и енергийната ефективност. Това каза
председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) Васил Велев по време на среща на работодателската организация с министъра на
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
От своя страна Стойнев обеща на работодателите, че концепцията за оперативната
програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014-2020 г., ще
бъде съгласувана с бизнеса. "Най-важната мярка за следващия програмен период е
модернизацията на българското производство", добави министърът.
Според работодателите в новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани
дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса. Предприемачите поискаха и подкрепа за
експортно ориентираните отрасли.
"За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да
работи в полза на бизнеса. Вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори,
финансирани от оперативната програма, коментира Драгомир Стойнев. По думите му
правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България.
"За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в
срок", каза още Стойнев.
Бизнесът припомни и необходимостта от регулиране на естествените монополи и
преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор Драгомир
Стойнев.
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