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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 20.10.2014
Източник: БНР
Предаване: Хоризонт + 7
Място на материала:
Продължителност в мин.: 6
Брой думи: 504
Резюме: рубриката „Пари за вашия бизнес” днес ще ви представим проекта на МБАЛ Д-р Тота
Венкова в Габрово по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“. Той е спечелил
финансиране по процедурата покриване на международно признати стандарти и се казва
„Повишаване конкурентноспособността на Многопрофилната болница за активно лечение Д-р
Тота Венкова”. Проектът предвижда внедряване на уеб базирана система, която оптимизира
пътя на пациента от постъпването до получаването на медицинската услуга. Сега наш
събеседник е изпълнителният директор на болницата, д-р Нели Савчева. Здравейте, г-жо
Савчева.

Водещ: В рубриката „Пари за вашия бизнес” днес ще ви представим проекта на МБАЛ Д-р Тота
Венкова в Габрово по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“. Той е
спечелил финансиране по процедурата покриване на международно признати стандарти и се
казва „Повишаване конкурентоспособността на Многопрофилната болница за активно лечение
Д-р Тота Венкова”. Проектът предвижда внедряване на уеб базирана система, която
оптимизира пътя на пациента от постъпването до получаването на медицинската услуга. Сега
наш събеседник е изпълнителният директор на болницата, д-р Нели Савчева. Здравейте, г-жо
Савчева.
Д-р Нели Савчева: Здравейте.
Водещ: Моля, представете ни параметрите на този проект.
Д-р Нели Савчева: Той е в размер на 375 714 лв., като имаме 25% съфинансиране. Защото
нашата болница по параметрите на оперативната програма е голямо предприятие и затова
нашето съфинансиране е малко по-голямо. В рамките на този проект имаше две неща, които
постигнахме. Първо беше закупуване на техника, която е компютърна техника. Имаме 65
компютъра, 35 принтера. Съответно компютрите са напълно оборудвани. Допълнително
имахме по тази програма сървър за купуване на сървъри и за копирна мултифункционална
машина. От една страна е техниката, от друга страна е софтуера на лечебното заведение за
изграждане на информационна система, която е уеб базирана. Мисля, че думичките
„повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия“ не са само думи, а
действително с изграждането на тази информационна система мисля, че нещата в нашето
лечебно заведение се промениха значително. Разбира се, в хода на изпълнение на програмата
имахме затруднение. Защото това беше първият наш проект по оперативна програма и
нямахме необходимия административен капацитет. И за разлика от много други директори или
управители на фирми, които може би ще кажат не добри думи за управлението на тези проекти,
аз искам да кажа, че реализацията на този проект беше възможна благодарение на пълното ни
сътрудничество на хората, които изпълняват програмата. Затрудненията в изпълнение на
нашия проект възникнаха и от това, че в хода на изпълнение на проекта едностранно НЗОК
променяше начините на работа и за болниците се въведе едно отчитане на дейността на
болниците, ежедневно, което промени доста параметрите, които първоначално бяхме задали.
Но с удължаване на срока на изпълнение на договора, ние се справихме. А за мен това, че сме
се справили добре, че ние възвърнахме на 100% средствата, които бяхме отчели по
оперативната програма. Бяха ни възобновени средствата на 100%. Което е един комплимент
към работата на администрацията на лечебното заведение, което аз управлявам.
Водещ: Получихте ли очакваните резултати? Всъщност какво означава тази уеб базирана
информационна система? Съвсем накратко, за пациентите.
Д-р Нели Савчева: Видимостта на тази програма няма как да се отчете. Ние повишаваме
качеството на медицинското обслужване. Защото всяко едно въвеждане на информационни
технологии в ежедневната работа на едно лечебно заведение води до пестене на времето на
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Текст: Тема: Уеб система по ОП „Конкурентоспособност”
Гост: д-р Нели Савчева, директор на МБАЛ в Габрово
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изпълнителите, тоест на медицинските специалисти, на лекарите, за да могат да бъдат пообърнати, по отворени към пациентите, които лекуват ежедневно.
Водещ: Д-р Нели Савчева, изпълнителен директор на МБАЛ Д-р Тота Венкова в Габрово, ни
представи проект на здравното заведение по ОП „Конкурентоспособност на българската
икономика“.
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Национални печатни медии
Дата: 21.10.2014
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 434

Заглавие: ОББ получи 10 млн. долара кредитна линия за малки и средни предприятия
Подзаглавие: Средствата се предоставят от Международната финансова корпорация
Автор:
Текст: Международната финансова корпорация (IFC, част от групата на Световната банка)
предоставя 10 млн. долара кредитна линия на ОББ, съобщиха от IFC. Средствата са за
финансиране на малки и средни предприятия в областта на международната търговия.
Кредитната линия е първият съвместен проект между ОББ и IFC, като целта е да се насърчи
дейността на експортно-импортно ориентираните предприятия в България предвид ключовата
им роля в икономиката, е посочил Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ.
Според регионалния директор за Европа, Централна Азия, Средния изток и Северна Африка на
IFC Ед Строудерман растежът на експортния сектор ще бъде от решаващо значение за
България, за да се възстанови от ефектите на кризата в еврозоната. Със средствата от
кредитната линия ще се финансират малки и средни предприятия, които да получат достъп до
международни пазари.
ОББ е третата банка, която се присъединява към програмата за финансиране на глобалната
търговия на IFC. В съобщението се посочва още, че разширявайки финансирането на фирми в
областта на международната търговия, програмата ще допринесе за България да развие
експортния сектор и за цялостния растеж на икономиката на страната.
От началото си през 2005 г. програмата е издала повече от 19 хил. гаранции на обща стойност
32 млрд. долара към банки в развиващите се пазари. Само през 2013 г. IFC е предоставила 7
млрд. долара за подпомагане на вноса и износа в развиващите се пазари. Програмата включва
повече от 550 банки партньори в 150 страни.
Основни възможности за осигуряване на целеви ресурс за кредитиране на малки и средни
предприятия в България са международните финансови институции като Европейската
инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за
възстановяване и развитие.
Двете схеми на ЕИФ по инициативата JEREMIE - гаранционната и нисколихвената, бяха
отчетени като особено успешни от банките в България. Към края на юли 2014 г. общо по двете
схеми са отпуснати около 568 млн. евро като кредити за малки и средни фирми по данни на
ЕИФ. С тези средства са финансирани над 6800 компании. Гаранционната схема, която започна
реално да работи от октомври 2012 г., е усвоена напълно и предоставянето на заеми по нея е
приключило.
Срокът й беше до 31 март 2014 г. При нея ЕИФ предостави общ гаранционен портфейл от общо
60.2 млн. евро на банките партньори. Над две трети от средствата по нисколихвената схема,
която започна през първото тримесечие на 2013 г., са усвоени. Срокът й е до края на 2015 г.
При нея основно изискване към банките е да отпускат кредити с лихви, наполовина по-ниски от
стандартните за съответната банка. Към края на юли среднопретеглената лихва, при която са
се отпускали заемите по JEREMIE II, е била 3.9% спрямо 8.1% средно за пазара.
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Резюме: Международната финансова корпорация (IFC, част от групата на Световната банка)
предоставя 10 млн. долара кредитна линия на ОББ, съобщиха от IFC. Средствата са за
финансиране на малки и средни предприятия в областта на международната търговия.
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Регионални печатни медии
Дата: 20.10.2014
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 19,20
Брой думи: 241
Резюме: Джаджа, българско изобретение, ще сложи край на загубените лични вещи. Двама
млади предприемачи - Любомир Янчев и Недялко Недялков са разработили спецустройство,
наречено Baggi, което може да проследява загубени предмети. Устройството се прикрепя към
личните вещи - портфейл или чанта например, а чрез мобилно приложение телефонът ги
разпознава и сигнализира, когато бъдат забравени или изгубени. По този начин може да бъде
предотвратена и кражба на ценни предмети.
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Заглавие: BG джаджа следи загубени вещи
Подзаглавие:
Автор: Вера ТОДОРОВА
Текст: Джаджа, българско изобретение, ще сложи край на загубените лични вещи. Двама
млади предприемачи - Любомир Янчев и Недялко Недялков, са разработили спецустройство,
наречено Baggi, което може да проследява загубени предмети. Устройството се прикрепя към
личните вещи – портфейл или чанта например, а чрез мобилно приложение телефонът ги
разпознава и сигнализира, когато бъдат забравени или изгубени. По този начин може да бъде
предотвратена и кражба на ценни предмети.
Собственикът може да определя зони за "засичане“ за загубените вещи в радиус от 10 до 60
метра, като при излизането на предмета извън този радиус телефонът подава сигнал.
Заедно с това, в случай че човек не си спомня къде е оставил дадена вещ, може на карта да
провери къде за последно се е намирала тя. Ако пък телефонът бъде изгубен, е достатъчно да
бъде натиснат бутон върху устройството и апаратът сигнализира, независимо дали е с
намалена сила на звука, или дори с изключен звук. Батерията на устройството издържа около 1
година, а приложението е разработено за iOS и за Android.
Изобретателите на Bаggi обявиха, че той ще се продава с чанти, портмонета и подобни във
верига магазини за дамски аксесоари.
Baggi се превърна от хрумка в реален предмет и бе представен на "Денят на предприемача" в
София в края на миналата седмица, благодарение на Офис за технологичен трансфер
"Иновативен
капитал",
създаден
преди
две
години
по
ОП
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика". По проекта се подпомагат
изобретатели, учени и малки и средни предприятия.
20.10.2014
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 20.10.2014
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/10/20/1979307/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za20-oktomvri-agentsiya-fokus.html
Брой думи: 1178

Заглавие: Предстоящи събития в страната за 20 октомври (Агенция „Фокус”)
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ***
София
Държавният глава Росен Плевнелиев ще открие Десетата световна среща на българските
медии в Централния военен клуб в София.
***
София
Вицепрезидентът Маргарита Попова ще участва в панел на Десетата световна среща на
българските медии, посветен на Стратегията за българите в чужбина, в Националния пресклуб
на БТА.
***
София
От 10.00 часа Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу Леонид
Лавчев, срещу когото е повдигнато обвинение за изнудване и рекет.
***
София
От 10.00 часа 5 състав на Софийския градски съд ще заседава по делото срещу Николай
Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина в София.
***
София
От 13.00 часа 28 състав на Софийския градски съд ще заседава по делото срещу Александър
Георгиев и Радослав Кирчев за убийството на Михаил Стоянов.
***
София
От 09.00 часа ще се проведе семинар „Психосоциални фактори и стандарти за психично
натоварване“ на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 92, ет. 5. Български специалисти по
здравословни и безопасни условия на труд ще представят пред синдикалисти и работодатели
ергономични стандарти за психично натоварване.
***
София
От 11.00 часа в зала „Пресцентър“ на Националния статистически институт ще се проведе
пресконференция по повод стартиращото изследване „Изследване на образователната
мобилност“, което се провежда за първи път в България и едновременно във всички страни от
Европейския съюз.
***
София
От 12.30 часа в зала „Шипка” на хотел „Кристал Палас” ще се проведе пресконференция на
тема „Постижения на съвременната хематология и българският опит в лечението на
онкохематологичните заболявания“.
***
София
От 15.30 часа в сградата на Изпълнителната агенция по околната среда и водите ще се
проведе заключителна пресконференция и церемония по връчване на сертификати на
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Резюме: Видин, От 10.00 часа в хотел-ресторант „Нептун” ще се проведе семинар на който ще
бъдат представени и демонстрирани прототипните продукти на фирма „Джи-Ка 1” ЕООД”.
Семинарът се организира в изпълнение на проект „Електромобил „ДЖИ-КА” и енергийна
централа „ДЖИ-КА1” с внедрен иновационен продукт „РЕМАЗ”, финансиран от Оперативна
Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
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служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София)
по проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти
в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“ Оперативна програма
„Административен капацитет“.
***
София
От 17.15 часа в зала А 315 на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” ще се проведе факултетен семинар на тема „Сините светодиоди: от Нобеловата
награда до българското участие”. Семинарът ще водят доц. Евгения Вълчева и проф. Борис
Арнаудов.
***
София
От 18.00 часа в зала „София” на Гранд хотел София ще се проведе дискусия на тема " Колко е
важен финансовият мениджмънт за развитието на компанията?".
***
София
От 18.30 във Фабрика за градско изкуство в София ще се състои концертът -спектакълът
„Музиката на войната“ на „Сапаев квартет”.
***
София
От 19.00 часа в Studio 5 на концерт-промоция ще бъде представен новият видео сингъл
„Хиляди въпроси” на дует „Мания”.
***
Смолян
От 18.00 часа във Военния клуб в Смолян ще бъде представена и книгата на известния военен
историк, офицер от запаса – старши лейтенант Красимир Узунов, посветена на бойните
маршове на българската армия.Книгата на президентът на Радио и Агенция „Фокус” ще бъде
представена в навечерието на отбелязването на 102 години от освобождаването на Родопите
от османско робство. Хор „Гусла” ще изпълнят бойните маршове, а самата книга ще бъде
представена от председателя на УС на СОСЗР генерал-лейтенант Стоян Топалов.
***
Бургас
В 10.30 часа кметът Димитър Николов, Сергей Бубка и Добромир Карамаринов, който е шеф на
българската лека атлетика, ще отидат на терена, където ще се строи зала Арена Бургас. От
11.30 часа в Заседателната зала в Общината ще има пресконференция.
***
Пещера
От 09.00 часа в Общински съвет Пещера ще бъде внесена подписка от жителите на село
Радилово срещу спирането на стопанската вода за населеното място. Тя ще бъде представена
на вниманието на общинските съветници, които утре ще проведат редовно заседание.
***
Пловдив
От 9.00 до 12.00 часа в Клиниката по неврохирургия, която се намира на 12-ия етаж в
Хирургичния блок на бул.”Пещерско шосе” № 66 на университетска болница започва Седмица
на безплатните профилактични прегледи за установяване на гръбначни заболявания.
***
Пловдив
От 10.00 часа в Дом на културата “Борис Христов” ще се проведе пресконференция за
официалния старт на архитектурния конкурс за реновация на пространството пред Дом на
културата “Борис Христов” в Пловдив. В пресконференцията ще участват Любо Георгиев,
директор на ONE ARCHITECTURE WEEK и Стефан Стоянов, заместник-кмет на Община
Пловдив.
***
Видин
От 10.00 часа в хотел-ресторант „Нептун” ще се проведе семинар на който ще бъдат
представени и демонстрирани прототипните продукти на фирма „Джи-Ка 1” ЕООД”. Семинарът
се организира в изпълнение на проект „Електромобил „ДЖИ-КА” и енергийна централа „ДЖИКА1” с внедрен иновационен продукт „РЕМАЗ”, финансиран от Оперативна Програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
***
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Смолян
От 10.30 часа с молебен за здраве и водосвет в Гарнизонния военен клуб ще започне
програмата по честването на 80-годишнината на военно формирование 28330.
***
Смолян
В 11.00 часа ще се проведе тържествено събрание-концерт, посветено на 102 години от
Освобождението на Родопите.
***
Казанлък
От 11.00 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4 Службата по
кадастър в Стара Загора ще даде пресконференция във връзка с изработването на
кадастрална карта и кадастрални регистри на Казанлък и неговото землище. В
пресконференцията ще участва и избраната от Агенцията по кадастър фирма изпълнител на
дейността.
***
Разград
От 11.00 часа в зала 102 на Община Разград ще бъдат отворени ценови оферти по открита
процедура за услуга по реда на ЗОП с предмет: „Избор на банкова институция за предоставяне
на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 7 000 000 лв. на Община Разград.
***
Благоевград
От 11.30 председателят на КНСБ Пламен Димитров ще даде пресконференция в зала 5 на
общинската администрация. Темата е социалната и и икономическа в страната,
необходимостта от свикване на Велико Народно събрание и промени в Конституцията.
***
Плевен
От 12.30 часа в регионалния пресклуба на БТА Клиничният институт за репродуктивна
медицина "Света Елисавета" в Плевен ще представи тенденциите в областта на донорството.
***
Бургас
От 13.30 часа в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска“ № 26 ще бъде
открито мотото на награденият проект за реконструкция на сградата на Немската болница.
***
Шумен
От 14.00 часа в библиотеката ще се състои среща на писателката Теодора Димова с ученици от
шуменските училища. Срещата се организира във връзка с Националната кампания „Чети с
мен” и по повод 105-годишнината от рождението на писателя Димитър Димов
***
Велико Търново
От 14.30 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се състои прожекцията на филма
„Карго – изгубена невинност” в рамките на инициативите за Европейския ден за борба с
трафика на хора.
***
Поморие
От 16.30часа в Здравница „Сан Марина“ ще бъде проведен обществен форум във връзка с
изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града.
***
Смолян
От 17.00 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков” ще бъде открита изложба
„Родопчани и Първата световна война”.
***
Видин
От 17.30 часа чудотворната икона на Света Богородица от Лопушанския манастир ще бъде
донесена във Видин и тържествено посрещната от храмовото духовенство и вярващ народ.
След поставянето на светия образ в храма ще бъде извършено вечерно богослужение и ще
бъде отслужена а молитва пред светата икона за здравето и благословението на жителите на
Видин и епархията.
***
Стара Загора
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От 18.00 часа в конферентна зала № 2 на хотел "Верея" ще бъде представена книгата на
Николай Василев "Меню за реформатори”. Събитието е организирано от Ротари клуб Стара
Загора.

12

Дата: 20.10.2014
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/10/20/1979470/frenskiyat-ministar-na-zemedelietostefan-lyo-fol-poseti-balgarskiya-shtand-na-sial-2014.html
Брой думи: 264
Резюме: Париж. Френският министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и
горите и говорител на френското правителство Стефан Льо Фол посети българския щанд на
изложението за хранително-вкусова промишленост SIAL 2014. Щандът на България е
финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е включена и търговска
мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат осъществени търговски
контакти с потенциални партньори. В рамките на изложението участват и 18 самостоятелни
изложители представени в специализираните секторни палати.
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Заглавие: Френският министър на земеделието Стефан Льо Фол посети българския щанд
на SIAL 2014
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Париж. Френският министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и
горите и говорител на френското правителство Стефан Льо Фол посети българския щанд на
изложението за хранително-вкусова промишленост SIAL 2014. Той беше посрещнат от
българския министър на земеделието и храните Васил Грудев и българския посланик в Париж
Н. Пр. Ангел Чолаков. Това съобщиха от пресцентъра на българското Министерство на
земеделието и храните. По време на обиколката министрите Грудев и Льо Фол дегустираха
традиционни български продукти, както и иновативни екопроизводства. На изложението
министър Грудев се срещна и с неговия чешки колега Мариан Юречка. Заедно с Льо Фол те
обсъдиха прилагането на Общата селскостопанска политика, както и политиката в млечния
сектор.
Българският щанд беше един от петте, които бяха включени в обиколката на Льо Фол. Той е
разположен на площ 300 кв. м., като в него участват над 40 фирми от различни сектори на
хранително-вкусовата промишленост от България. Това е най-голямата изложбена площ, която
страната ни е имала на подобно изложение във Франция. Освен традиционните български
продукти присъстваха и производители на биопродукти, като българска фирма беше удостоена
и с номинация за иновативен продукт от организаторите на изложението. Щандът на България
е финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е
включена и търговска мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат
осъществени търговски контакти с потенциални партньори. В рамките на изложението участват
и 18 самостоятелни изложители представени в специализираните секторни палати.
Изложението SIAL e най-голямата специализирана проява в областта на хранително-вкусовата
промишленост. За периода 19-23 октомври се очакват над 6 300 изложители от 105 страни.
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/20/news17618795.html
Брой думи: 1132

Заглавие: Предстоящи събития в страната
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ София, Държавният глава Росен Плевнелиев ще открие Десетата световна
среща на българските медии в Централния военен клуб в София.
София Вицепрезидентът Маргарита Попова ще участва в панел на Десетата световна среща на
българските медии, посветен на Стратегията за българите в чужбина, в Националния пресклуб
на БТА.
София
От 10.00 часа Специализираният наказателен съд ще заседава по делото срещу Леонид
Лавчев, срещу когото е повдигнато обвинение за изнудване и рекет.
София
От 10.00 часа 5 състав на Софийския градски съд ще заседава по делото срещу Николай
Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина в София.
София
От 13.00 часа 28 състав на Софийския градски съд ще заседава по делото срещу Александър
Георгиев и Радослав Кирчев за убийството на Михаил Стоянов.
София
От 09.00 часа ще се проведе семинар „Психосоциални фактори и стандарти за психично
натоварване“ на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 92, ет. 5. Български специалисти по
здравословни и безопасни условия на труд ще представят пред синдикалисти и работодатели
ергономични стандарти за психично натоварване.
София
От 11.00 часа в зала „Пресцентър“ на Националния статистически институт ще се проведе
пресконференция по повод стартиращото изследване „Изследване на образователната
мобилност“, което се провежда за първи път в България и едновременно във всички страни от
Европейския съюз.
София
От 12.30 часа в зала „Шипка“ на хотел „Кристал Палас“ ще се проведе пресконференция на
тема „Постижения на съвременната хематология и българският опит в лечението на
онкохематологичните заболявания“.
София
От 15.30 часа в сградата на Изпълнителната агенция по околната среда и водите ще се
проведе заключителна пресконференция и церемония по връчване на сертификати на
служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите - София (РИОСВ - София)
по проект „Перспективно развитие на уменията и компетенциите за единен подход и стандарти
в оперативната съвместимост и капацитета на администрацията“ Оперативна програма
„Административен капацитет“.
София
От 17.15 часа в зала А 315 на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ ще се проведе факултетен семинар на тема „Сините светодиоди: от Нобеловата
награда до българското участие“. Семинарът ще водят доц. Евгения Вълчева и проф. Борис
Арнаудов.
София
От 18.00 часа в зала „София“ на Гранд хотел София ще се проведе дискусия на тема “ Колко е
важен финансовият мениджмънт за развитието на компанията?“.
София От 18.30 във Фабрика за градско изкуство в София ще се състои концертът -спектакълът
„Музиката на войната“ на „Сапаев квартет“.
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Резюме: Видин, От 10.00 часа в хотел-ресторант „Нептун“ ще се проведе семинар на който ще
бъдат представени и демонстрирани прототипните продукти на фирма „Джи-Ка 1“ ЕООД“.
Семинарът се организира в изпълнение на проект „Електромобил „ДЖИ-КА“ и енергийна
централа „ДЖИ-КА1“ с внедрен иновационен продукт „РЕМАЗ“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
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София
От 19.00 часа в Studio 5 на концерт-промоция ще бъде представен новият видео сингъл
„Хиляди въпроси“ на дует „Мания“.
Смолян
От 18.00 часа във Военния клуб в Смолян ще бъде представена и книгата на известния военен
историк, офицер от запаса - старши лейтенант Красимир Узунов, посветена на бойните
маршове на българската армия.Книгата на президентът на Радио и Агенция „Фокус“ ще бъде
представена в навечерието на отбелязването на 102 години от освобождаването на Родопите
от османско робство. Хор „Гусла“ ще изпълнят бойните маршове, а самата книга ще бъде
представена от председателя на УС на СОСЗР генерал-лейтенант Стоян Топалов.
Бургас
В 10.30 часа кметът Димитър Николов, Сергей Бубка и Добромир Карамаринов, който е шеф на
българската лека атлетика, ще отидат на терена, където ще се строи зала Арена Бургас. От
11.30 часа в Заседателната зала в Общината ще има пресконференция.
Пещера
От 09.00 часа в Общински съвет Пещера ще бъде внесена подписка от жителите на село
Радилово срещу спирането на стопанската вода за населеното място. Тя ще бъде представена
на вниманието на общинските съветници, които утре ще проведат редовно заседание.
Пловдив
От 9.00 до 12.00 часа в Клиниката по неврохирургия, която се намира на 12-ия етаж в
Хирургичния блок на бул.“Пещерско шосе“ № 66 на университетска болница започва Седмица
на безплатните профилактични прегледи за установяване на гръбначни заболявания.
Пловдив От 10.00 часа в Дом на културата “Борис Христов“ ще се проведе пресконференция за
официалния старт на архитектурния конкурс за реновация на пространството пред Дом на
културата “Борис Христов“ в Пловдив. В пресконференцията ще участват Любо Георгиев,
директор на ONE ARCHITECTURE WEEK и Стефан Стоянов, заместник-кмет на Община
Пловдив.
Видин
От 10.00 часа в хотел-ресторант „Нептун“ ще се проведе семинар на който ще бъдат
представени и демонстрирани прототипните продукти на фирма „Джи-Ка 1“ ЕООД“. Семинарът
се организира в изпълнение на проект „Електромобил „ДЖИ-КА“ и енергийна централа „ДЖИКА1“ с внедрен иновационен продукт „РЕМАЗ“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
Смолян
От 10.30 часа с молебен за здраве и водосвет в Гарнизонния военен клуб ще започне
програмата по честването на 80-годишнината на военно формирование 28330.
Смолян
В 11.00 часа ще се проведе тържествено събрание-концерт, посветено на 102 години от
Освобождението на Родопите.
Казанлък
От 11.00 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4 Службата по
кадастър в Стара Загора ще даде пресконференция във връзка с изработването на
кадастрална карта и кадастрални регистри на Казанлък и неговото землище. В
пресконференцията ще участва и избраната от Агенцията по кадастър фирма изпълнител на
дейността.
Разград
От 11.00 часа в зала 102 на Община Разград ще бъдат отворени ценови оферти по открита
процедура за услуга по реда на ЗОП с предмет: „Избор на банкова институция за предоставяне
на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 7 000 000 лв. на Община Разград.
Благоевград
От 11.30 председателят на КНСБ Пламен Димитров ще даде пресконференция в зала 5 на
общинската администрация. Темата е социалната и и икономическа в страната,
необходимостта от свикване на Велико Народно събрание и промени в Конституцията.
Плевен
От 12.30 часа в регионалния пресклуба на БТА Клиничният институт за репродуктивна
медицина “Света Елисавета“ в Плевен ще представи тенденциите в областта на донорството.
Бургас
От 13.30 часа в Заседателната зала на Община Бургас на ул. “Александровска“ № 26 ще бъде
открито мотото на награденият проект за реконструкция на сградата на Немската болница.
Шумен
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От 14.00 часа в библиотеката ще се състои среща на писателката Теодора Димова с ученици от
шуменските училища. Срещата се организира във връзка с Националната кампания „Чети с
мен“ и по повод 105-годишнината от рождението на писателя Димитър Димов
Велико Търново
От 14.30 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се състои прожекцията на филма
„Карго - изгубена невинност“ в рамките на инициативите за Европейския ден за борба с трафика
на хора.
Поморие
От 16.30часа в Здравница „Сан Марина“ ще бъде проведен обществен форум във връзка с
изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града.
Смолян
От 17.00 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ ще бъде открита изложба
„Родопчани и Първата световна война“.
Видин
От 17.30 часа чудотворната икона на Света Богородица от Лопушанския манастир ще бъде
донесена във Видин и тържествено посрещната от храмовото духовенство и вярващ народ.
След поставянето на светия образ в храма ще бъде извършено вечерно богослужение и ще
бъде отслужена а молитва пред светата икона за здравето и благословението на жителите на
Видин и епархията.
Стара Загора
От 18.00 часа в конферентна зала № 2 на хотел “Верея“ ще бъде представена книгата на
Николай Василев “Меню за реформатори“. Събитието е организирано от Ротари клуб Стара
Загора.
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/20/news17623698.html
Брой думи: 223
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на
директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и
определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, съобщиха от
КЗК.
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Заглавие: КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на
директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и
определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, съобщиха от
КЗК.
Обществената поръчка е с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за
анализ и получаване на полимерни и композитни материали – първи етап“, при условия, ред и
финансиране, утвърдени в Оперативна програма“Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“2007– 2013, по Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана
на знанието и иновационните дейности“, процедура BG161PO003-1.2.04 “Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България“, в частта по обособена
позиция 3.
При извършената проверка КЗК установи, че в протоколите от работата на комисията не се
съдържа описание на техническите предложения и мотиви в съответствие с изискванията на
закона. Доколкото липсва кратко описание на техническите предложения на участниците
според изискванията на ЗОП и не са изложени никакви мотиви за присъдените точки по
отделните характеристики на предлаганата апаратура, КЗК приема, че извършеното оценяване
е немотивирано. Комисията за провеждане на процедурата е издала протокол, от който не
става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите на участниците, е
достигнала до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят
присъдените оценки.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и
класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в
решението. /БГНЕС
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.capital.bg
Връзка:
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/20/2403664_obb_poluchi_10_mln_dolara_kreditna_linii
a_za_malki_i/
Брой думи: 433

Заглавие: ОББ получи 10 млн. долара кредитна линия за малки и средни предприятия
Подзаглавие: Средствата се предоставят от Международната финансова корпорация
Автор:
Текст: Международната финансова корпорация (IFC, част от групата на Световната банка)
предоставя 10 млн. долара кредитна линия на ОББ, съобщиха от IFC. Средствата са за
финансиране на малки и средни предприятия в областта на международната търговия.
Кредитната линия е първият съвместен проект между ОББ и IFC, като целта е да се насърчи
дейността на експортно-импортно ориентираните предприятия в България предвид ключовата
им роля в икономиката, е посочил Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ.
Според регионалния директор за Европа, Централна Азия, Средния изток и Северна Африка на
IFC Ед Строудерман растежът на експортния сектор ще бъде от решаващо значение за
България, за да се възстанови от ефектите на кризата в еврозоната. Със средствата от
кредитната линия ще се финансират малки и средни предприятия, които да получат достъп до
международни пазари.
ОББ е третата банка, която се присъединява към програмата за финансиране на глобалната
търговия на IFC. В съобщението се посочва още, че разширявайки финансирането на фирми в
областта на международната търговия, програмата ще допринесе за България да развие
експортния сектор и за цялостния растеж на икономиката на страната.
От началото си през 2005 г. програмата е издала повече от 19 хил. гаранции на обща стойност
32 млрд. долара към банки в развиващите се пазари. Само през 2013 г. IFC е предоставила 7
млрд. долара за подпомагане на вноса и износа в развиващите се пазари. Програмата включва
повече от 550 банки партньори в 150 страни.
Основни възможности за осигуряване на целеви ресурс за кредитиране на малки и средни
предприятия в България са международните финансови институции като Европейската
инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за
възстановяване и развитие.
Двете схеми на ЕИФ по инициативата JEREMIE - гаранционната и нисколихвената, бяха
отчетени като особено успешни от банките в България. Към края на юли 2014 г. общо по двете
схеми са отпуснати около 568 млн. евро като кредити за малки и средни фирми по данни на
ЕИФ. С тези средства са финансирани над 6800 компании. Гаранционната схема, която започна
реално да работи от октомври 2012 г., е усвоена напълно и предоставянето на заеми по нея е
приключило.
Срокът й беше до 31 март 2014 г. При нея ЕИФ предостави общ гаранционен портфейл от общо
60.2 млн. евро на банките партньори. Над две трети от средствата по нисколихвената схема,
която започна през първото тримесечие на 2013 г., са усвоени. Срокът й е до края на 2015 г.
При нея основно изискване към банките е да отпускат кредити с лихви, наполовина по-ниски от
стандартните за съответната банка. Към края на юли среднопретеглената лихва, при която са
се отпускали заемите по JEREMIE II, е била 3.9% спрямо 8.1% средно за пазара.
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Резюме: Международната финансова корпорация (IFC, част от групата на Световната банка)
предоставя 10 млн. долара кредитна линия на ОББ, съобщиха от IFC. Средствата са за
финансиране на малки и средни предприятия в областта на международната търговия.
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.regal.bg
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2403455
Брой думи: 160
Резюме: Над 40 фирми от различни сектори на хранително-вкусовата промишленост от
България представят своята продукция на специализираното изложение SIAL 2014 в Париж,
което започна на 19 октомври и ще продължи до 23 октомври. Щандът на България е
финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е включена и търговска
мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е те да осъществят търговски контакти
с потенциални партньори.
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Заглавие: Над 40 български фирми участват в SIAL 2014
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Над 40 фирми от различни сектори на хранително-вкусовата промишленост от България
представят своята продукция на специализираното изложение SIAL 2014 в Париж, което
започна на 19 октомври и ще продължи до 23 октомври. Българският щанд е разположен на 300
кв. м., като това е най-голямата изложбена площ, която страната ни е имала на подобно
изложение във Франция.
Освен производителите на традиционни български продукти в изложението участват и фирми
за биопродукти. Щандът на България е финансиран по проект на Оперативна програма
"Конкурентоспособност" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия. В проекта е включена и търговска мисия, в която участват 15 български фирми,
като целта е те да осъществят търговски контакти с потенциални партньори. В рамките на
изложението участват и 18 самостоятелни изложители, представени в специализираните
секторни палати.
Изложението SIAL e най-голямата специализирана проява в областта на хранително-вкусовата
промишленост. Над 6 300 изложители от 105 страни участват в тазгодишното издание. Очаква
се то да бъде посетено от над 150 000 души.
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.economynews.bg
Връзка: http://www.economynews.bg/40-бг-фирми-на-изложението-sial-в-париж-news58728.html
Брой думи: 305
Резюме: Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри българския щанд на
Международното изложение за хранително-вкусовата промишленост SIAL в Париж, Франция,
съобщи пресцентърът на министерството. Щандът на България е финансиран по проект на
Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия. В проекта е включена и търговска мисия, в която участват 15
български фирми, като целта е да бъдат осъществени търговски контакти с потенциални
партньори.
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Заглавие: 40 БГ фирми на изложението SIAL в Париж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри българския щанд на
Международното изложение за хранително-вкусовата промишленост SIAL в Париж, Франция,
съобщи пресцентърът на министерството. Министър Грудев се срещна и с представители на
български фирми изложителки, като се запозна с техните намерения за пробив на френските
пазари. Министър Грудев заедно с френския министър на земеделието, хранително-вкусовата
промишленост и горите и говорител на френското правителство Стефан льо Фол, както и техни
колеги от 24 страни откриха официално юбилейното издание на SIAL, по повод петдесетата
годишна от неговото създаване. Българският щанд е и един от малкото, които ще бъдат
включени в обиколката на френския министър, заедно с тези на Мароко, Тунис, Индия и
Швейцария.
Българският щанд е разположен на площ 300 кв. м., като в него участват над 40 фирми от
различни сектори на хранително-вкусовата промишленост. Това е най-голямата изложбена
площ, която има България на подобно изложение във Франция. Щандът на България е
финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е включена и търговска
мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат осъществени търговски
контакти с потенциални партньори. В рамките на изложението участват и 18 самостоятелни
изложители представени в специализираните секторни палати. Изложението e най-голямата
специализирана проява в областта на хранително-вкусовата промишленост и ще се проведе в
периода 19-23 октомври. Очакват се над 6 300 изложители от 105 страни от цял свят да
представят хранителни продукти като месо, колбаси, плодове и зеленчуци, риба и морски
дарове, млечни продукти, вино, деликатеси и деликатесни храни, дълбоко замразени
хранителни продукти, вино и др. Изложението SIAL дава възможност на изложители и
посетители да разберат специфичните характеристики на пазара на хранителни продукти в
зависимост от географските области, да открият най-продаваните продукти, и да получат
цялата информация, която им е необходима за определяне на една успешна стратегия за
износ.
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Дата: 20.10.2014
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=447295
Брой думи: 140
Резюме: Робот на БАН за инвитро процедури получи златен медал за иновативен продукт на
Пловдивския технически панаир, съобщиха от БАН. Очаква се до месец роботизираната
система да бъде инсталирана в инвитро клиника в България и да започне експериментална
работа в реални условия. Роботът е част от разработките на фирмата „Микрона” към Института
по механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът
получава финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Образование
Подзаглавие: Робот на БАН за инвитро получи златен медал
Автор:
Текст: Робот на БАН за инвитро процедури получи златен медал за иновативен продукт на
Пловдивския технически панаир, съобщиха от БАН. Очаква се до месец роботизираната
система да бъде инсталирана в инвитро клиника в България и да започне експериментална
работа в реални условия.
Системата позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита яйцеклетката в
работното пространство, да се запамети местоположението й и да се позиционира. С нейна
помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост. След това се маркира
най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации сперматозоидът се инжектира в
яйцеклетката. Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид
е оставен в ръцете на оператор.
Роботът е част от разработките на фирмата „Микрона” към Института по механика и по него
екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът получава финансиране по
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: БУЛПЕК ще се проведе за 21-ви пореден път
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирмите от бранша си дават среща с партньори и клиенти от 5 до 8 ноември 2014 г. в
Интер Експо Център-София
Федерацията на хребопроизводителите и сладкарите в България отбелязва през 2014 г. 21
години от създаването си, доказателство за авторитет и значимост за специалистите и
производителите на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови и захарни изделия. В дните на
изложението БУЛПЕК, на което Федерацията е съорганизатор, и тази година
професионалистите от бранша ще имат възможност да намерят решения за цялостния цикъл
на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, да обменят опит със свои колеги както
от България, така и от чужбина, да намерят нови партньори, да участват в деловата програма.
„БУЛПЕК е мястото, в което ние премерваме пулса на времето, мястото, на което разговаряйки
с търговците, разбираме накъде върви пазарът в България“, подчерта Мариана Кукушева,
председател Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
Тази година БУЛПЕК ще е с професионален акцент върху постиженията на техниката на
пакетиране от разградими материали, вкусове на регионални продукти, нови сладкарски
изделия и видове хляб, иновативни продукти с нетрадиционни пълнежи и категорично ще се
коментира визията на бранша за следващата година. В деловата програма е включено
провеждането на кръгла маса „Хлябът – храна на боговете и на хората от 21 век“.
Инициативата, която за първи път се провежда в България, е съпътствана от гост-експерти като
проф. Донка Байкова от Съюза на диетолозите, доц. Веселка Дулева от Института по хигиена
на храненето, представители на Министерството на здравеопазването, много производители.
Всички те ще декларират с научни обосновки, че хлябът е в основата на пирамидата на
човешкото хранене.
Да си част от изложението е въпрос на професионална чест и възможност да покажеш, че
присъстваш на пазара. Мариана Кукушева благодари на Интер Експо Център, без които
БУЛПЕК би бил невъзможен. По думите й това е изключително лоялен партньор, с
изключително добра база за професионално представяне.
През последните години в предприятията от бранша са направени значителни инвестиции в
технологично оборудване. За съжаление обаче, иновациите са съсредоточени предимно в
големите предприятия. В малките работилници няма как това да се случи, защото те нямат
финансовите ресурси, за да подходят с иновативни решения. Иновациите им основно са до
разнообразяване на рецептурите, обновяване на асортимента или до усъвършенстване на
традиционните методи за приготвяне на продуктите. Затова браншовата организация в работни
групи ще отстоява през следващия програмен период малките хлебопроизводители и сладкари
да намерят своето място като бъдещи бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност“ и по
ПРСР. В новия програмен период от 2015 г. ще се акцентира върху мерките, които предвиждат
развитие на кооперации, на клъстери. Тези мерки касаят основно малките предприятия,
създаване на логистични складове, на единни щандове, на които производителите да
присъстват със своя регионална продукция. Браншовата организация на хлепопроизводителите
и сладкарите ще бъде гарант за реализацията на такъв тип мерки. Този модел е познат в
Гърция, както и в Италия. По този начин фирмите, имащи капацитета, методиката и продукта,
който могат да поднесат на пазара като традиционно регионален със защитено качество, ще
бъдат селектирани. А създаването на такъв тип икономически единици е много необходимо.
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Резюме: Федерацията на хребопроизводителите и сладкарите в България отбелязва през 2014
г. 21 години от създаването си, доказателство за авторитет и значимост за специалистите и
производителите на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови и захарни изделия. Браншовата
организация в работни групи ще отстоява през следващия програмен период малките
хлебопроизводители и сладкари да намерят своето място като бъдещи бенефициенти по ОП
„Конкурентоспособност“ и по ПРСР. В новия програмен период от 2015 г. ще се акцентира
върху мерките, които предвиждат развитие на кооперации, на клъстери.
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Уникално за България през последните години е създаването на утвърден стандарт, който
касае трите пшенични хляба - бял, типов и Добруджа, и към който интересът на потребителите
неимоверно бързо нараства. Постижение за хранително-вкусовата индустрия е въвеждане на
задължително етикетиране.
На 13 декември 2014 г. след тригодишен гратисен период ще влезе в сила регламентът за
етикетиране. Акцентите в него са няколко. На първо място информираността на потребителите
за съставките на продуктите и дали съдържат алергени и оцветители. Край на Е-тата. Те ще
трябва вече да се изписват с популярните им наименования. Регламентът ще сложи край на
създаването на имитационни храни и на кражбата на търговски марки. Регламентът предвижда
огромни санкции. В рамките на 5 000 лв. е глобата на един етикет, на един продукт. Това важи и
за хляба. На етикета му ще е изписано освен съдържанието, но и с по-ярък шрифт алергенът
глутен, който се съдържа не само в пшеницата, но и в ръжта и лимеца. Големите неизвестни са
пред сладкарите. Има цехове, в които все още се бъркат разни пълнежи в гаражи, не с
тестомесачки, нито с миксери, а с обикновени бор машини, твърди г-жа Кукушева. Всъщност
сивата икономика работи със суровини, част от тях произвеждани на тъмно и опасността идва
от недобри хигиенни условия, от неинформираност на потребителя какво съдържа този
пълнеж, особено при сиропираните и сладкарски изделия. Ще отпаднат обекти, които нямат
юридическо представителство. Обикновено обществото знае за тяхното съществуване, но не
подозира за това и за тях оборотът е чиста печалба.
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Резюме: Френският министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите и
говорител на френското правителство Стефан Льо Фол посети българския щанд на
изложението за хранително-вкусова промишленост SIAL 2014. Щандът на България е
финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е включена и търговска
мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат осъществени търговски
контакти с потенциални партньори.
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Заглавие: Френският министър на земеделието Стефан Льо Фол посети българския щанд
на SIAL 2014
Подзаглавие: По време на обиколката министрите Грудев и Льо Фол дегустираха традиционни
български продукти
Автор:
Текст: Френският министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите и
говорител на френското правителство Стефан Льо Фол посети българския щанд на
изложението за хранително-вкусова промишленост SIAL 2014. Той беше посрещнат от
българския министър на земеделието и храните Васил Грудев и българския посланик в Париж
Н. Пр. Ангел Чолаков. По време на обиколката министрите Грудев и Льо Фол дегустираха
традиционни български продукти, както и иновативни екопроизводства. На изложението
министър Грудев се срещна и с неговия чешки колега Мариан Юречка. Заедно с Льо Фол те
обсъдиха прилагането на Общата селскостопанска политика, както и политиката в млечния
сектор.
Българският щанд беше един от петте, които бяха включени в обиколката на Льо Фол. Той е
разположен на площ 300 кв. м., като в него участват над 40 фирми от различни сектори на
хранително-вкусовата промишленост от България. Това е най-голямата изложбена площ, която
страната ни е имала на подобно изложение във Франция. Освен традиционните български
продукти присъстваха и производители на биопродукти, като българска фирма беше удостоена
и с номинация за иновативен продукт от организаторите на изложението. Щандът на България
е финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е
включена и търговска мисия, в която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат
осъществени търговски контакти с потенциални партньори. В рамките на изложението участват
и 18 самостоятелни изложители представени в специализираните секторни палати.
Изложението SIAL e най-голямата специализирана проява в областта на хранително-вкусовата
промишленост. За периода 19-23 октомври се очакват над 6 300 изложители от 105 страни.
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