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Медиен мониторинг – обобщение
18.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
12

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

1



интернет издания и блогове

10



Общо за деня

12
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

4

Телевизии и радиостанции

Медиен мониторинг | 7/18/2012

Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 16.07.2012
Източник: в. Зов, Враца
Страница: 2
Брой думи: 161
Резюме: Видинска област е взела от европейски фондове 46 788 389 лв. проекти, финансирани
от оперативните програми. Най-много проекти е предложила община Видин. В момента тя
изпълнява 23 от тях на обща стойност 24 872 лв. С европейски средства общината в
Белоградчик реализира пет свои предложения на обща стойност 3 723 809 лв. В Кула и Ново
село изпълняват по четири. Само общините в Макреш и Грамада не са успели да вземат и лев
от програмите. В статистиката не влизат средствата, усвоявани чрез програмите за
трансгранично сътрудничество и за развитие на селските райони.
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Заглавие: BPAЦA ПЪРВЕНЕЦ В СЕВЕРОЗАПАДА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Видинска област е взела от европейски фондове 46 788 389 лв. проекти, финансирани
от оперативните програми. Най-много проекти е предложила община Видин. В момента тя
изпълнява 23 от тях на обща стойност 24 872 лв. С европейски средства общината в
Белоградчик реализира пет свои предложения на обща стойност 3 723 809 лв. В Кула и Ново
село изпълняват по четири. Само общините в Макреш и Грамада не са успели да вземат и лев
от програмите. В статистиката не влизат средствата, усвоявани чрез програмите за
трансгранично сътрудничество и за развитие на селските райони.
Видинска област изостава в сравнение със съседните Монтана и Враца. За същия период - от
2007 година до днес, област Монтана е усвоила 72 035 991 лв, а област Враца - 205 486 747
лева.
Най-активни в предлагане на проекти са неправителствените организации, но общините
печелят с по-високи стойности на разработките. Частният бизнес е най-активен в програмите
"Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на икономиката".
16.07.2012 г.
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Периодични печатни издания
Дата: 18.07.2012
Източник: сп.Bulgaria On Air
Страница: 25,26
Брой думи: 1499

Заглавие: "КООПЕРАЦИЯ" НЕ Е ЛОША ДУМА
Подзаглавие: Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюз "Произведено в България",
пред Bulgaria On Air
Автор: Константин ТОМОВ
Текст: Г-н Грозданов, Съюз "Произведено в България" обединява почти 230 членове със
сумарен годишен оборот над 6 млрд. лева...
Всъщност компаниите вече са над 670, като обхващат доста широк спектър от икономически
дейности. Това разрастване стана буквално за последните два месеца. Съюзът е вече на 18
години, но през април в него настъпиха промени, прие се нов устав. Сега организацията си
поставя доста по-сериозни цели свързани най-вече със защита на българското производство,
развитие на възможностите за малкия и средния бизнес в нашата страна.
Общоприето е, че малкият и средният бизнес, тоест средната класа, е прекият носител на
демокрацията в едно общество. След две десетилетия преход можем ли да говорим вече за
установена средна класа в България?
Без съмнение се движим към създаването на средна класа. Но обособена такава класа - в
смисъла, в който я имат Германия, Великобритания, Франция, с формирана ценностна система
и ясно изразени позиции - ние нямаме. Прав сте, че средната класа е в основата на всички
демократични ценности. Просто защото тези хора имат какво да губят и те ще отстояват
правата си, така че нито монополи, нито политици да могат безнаказано да правят каквото
поискат.
Ако финансовата криза доказа нещо, то е, че най-устойчиви на сътресения са икономиките,
построени върху реалното производство и износа на стоки с добавена стойност. И съответно
най-уязвими са тези с акцент върху услугите. Българската бе по-скоро от втория тип допреди
десетина години, има ли промяна днес?
Имаше един период, В който нашето промишлено производство растеше, дори стигнахме в
един момент нивата от 1989 година. За съжаление обаче в последните години не се забелязва
тази тенденция. А добавената стойност намалява на годишна база, което е много тревожен
показател. Една страна, която не произвежда, е обречена. Добавената стойност е онова, което
формира богатството на една нация. Развиването на услуги също е вид производство. Но
реалното производство е много по-съществено.
Как стои въпросът с финансирането на малкия и средния бизнес? Мнозина се оплакват от
затегнатото банково кредитиране, но има и европейски програми, средства по
Конкурентоспособност. Защо не се използват в достатъчна степен?
Реално пари В банковата система има около 46-47 милиарда лева спестявания, на граждани и
компании. От една страна, задържането на такъв огромен ресурс в банковата система й дава
стабилност. Но, от друга, то показва, че нещо в икономиката не е наред. Пари, които не работят
- това е лош показател.
Кредитирането действително се сви, но този процес е двустранен. Банките са по-взискателни
при отпускането на кредити, но и бизнесът е много по-Внимателен при кандидатстване и
получаване. Това е свързано с общата бизнес среда. В България става все по-трудно да се
произвежда, защото пазарите се свиват. Покрай кризата намаляха
Възможностите за износ. Рязко се сви и Вътрешното потребление - заради психологически
причини, но и защото безработицата се увеличи доста, до 13 процента. През лятото, с
наемането на сезонна работна ръка, тя ще намалее до 11%, но да не забравяме, че
статистиката отчита само регистрираните безработни. Според експерти реалната безработица
е над 16 и дори 18 процента.
Изнесохте наскоро данни, че българските производители трябва да плащат поне по 30
различни такси на големите търговски вериги, преди продукцията му да стигне до магазините.
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Резюме: Г-н Грозданов, Съюз "Произведено в България" обединява почти 230 членове със
сумарен годишен оборот над 6 млрд. лева...
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Според някои изчисления през големите вериги минават две трети от потреблението. Къде ни
поставя това в сравнение с другите европейски страни?
Първо трябва да отчетем, че веригите са позитивен пример в развитието на модерната
търговия. Те до голяма степен изсветлиха икономиката ни в момента, в който Влязоха на
българския пазар. Освен това създадоха условия за по-модерна търговия, с по-голямо
разнообразие на стоки. Всичко това е чудесно...
Въпросът е дали има баланс между тях и производителите...
Точно това е Въпросът, и затова ние толкова настоявахме да се Внесат тези изменения в
Закона за защита на конкуренцията, които вече са публикувани на сайта на икономическото
министерство.
Казахте 30 такси, но всъщност са много повече - експертната група изброи над 100 различни
такси, намаления, санкции, които веригите налагат на производителите. Веригите са полезни
дотогава, докато има баланс между производител, търговец и потребител. В един момент
големите магазини дори помогнаха цените да бъдат натиснати леко надолу.
Но когато се наруши този баланс и веригите започнат да оказват прекалено голям натиск върху
производителя, започват проблемите: той е принуден да уволнява работници, да намалява
заплати, да ограничава инвестициите за развитие... В такъв момент веригите стават вредни.
Затова ние казваме, че трябва да има правила, да има регулация, която да поддържа баланса.
Ако българските производители са принудени да дават по-голяма търговска отстъпка от
западните си конкуренти, това значи, че за магазините е по-изгодно да продават български
стоки. И съответно, ако вносните продължават да се търсят, не е ли другаде причината?
Примерно в качествени разлики?
Просто големите западни производители са наложени в световен мащаб. Една международна
верига, работеща В десетки страни - като Metro например - обикновено сключва с
производителите глобални договори, за целия свят. В тях са уговорени не само отстъпките, но
дори и мястото, което стоките на конкретния производител ще получат Върху рафтовете. За
това един колега често казва, че западните компании имат 30 метра преднина пред
българските още на старта на стометровата права. Ясно е кой ще е победителят.
Да, не можем да изключим компании като Coca-Cola. Procter&Gamble, Henkel - те са вече част
от битието на света. Но тяхното присъствие не значи, че не може да има място и за българския
производител.
Но при същото качество ли?
Въпросът е дали качеството е по-ниско при нас, или просто нашите стоки са много noпроверявани. Никой не подлага на контрол - защото това е вътрешноевропейска търговия качеството на продуктите, внасяни от други страни. Дали във Вносните сирена например има
палмово масло, или няма. Аз съм сигурен, че има.
Българите имаме особена психология, ние непрекъснато говорим колко са лоши нашите
производители. Това го няма никъде по света. Навсякъде се водят обществени кампании в
подкрепа на местното производство. Точно това е целта, която ние си поставяме с
пропагандирането на "Избирам българското". Да накараме хората да се замислят какво
означава да си купят българска стока. Означава 30 процента от цената да останат като данъци
у нас - което пък означава по-висок бюджет, по-добро здравеопазване и образование, по-добри
старини за нашите бащи и майки, повече възможности за личностна реализация.
В Гърция напоследък производители масово създават тържища, заобикаляйки не само
веригите, но и огромното звено от посредници-прекупвачи. Възможно ли е подобно нещо и у
нас?
Това е тема, по която също започнахме да работим много сериозно. В много европейски страни
икономическият интерес е накарал производителите да се обединят, за да противодействат и
на прекупвачите, и на мощните търговски вериги. В България също трябва да се отиде към
това, но първо трябва да се промени обществената нагласа. У нас думата "кооперация" има
много негативно значение, свързано с близкото минало, с ТКЗС, с начина, по който
функционираше кооперативното движение при социализма.
А Всъщност, ако се върнем към 20-те и 30-те години, България е имала една изключително
развита кооперативна система...
Една от най-развитите в Европа, всъщност.
Точно така, и много страни са се учели от нас. Тъкмо тази система има заслугата за разцвета в
края на 30-те, когато България отчита едни от най-добрите си икономически показатели. Има
огромни възможности в тази посока. Кооперирането е единственият начин да се
противопоставиш на монополите.
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Вие доста години бяхте посланик на България в Русия - страната, която десетилетия бе
основен потребител на българското производство. Ясно е, че българските производители не
могат да разчитат само на вътрешното потребление и на сравнително малкия български пазар.
Къде виждате възможностите за износ, накъде трябва да гледаме?
Мисля, че трябва да гледаме навсякъде, където има надежда да продаваме стоки, и да не
пропускаме нито една възможност. По начало външната политика има за цел не само да
защитава суверенитета на страната и да гарантира сигурността й, но и да осигурява
възможности за икономическото й развитие. По мои наблюдения може би 70-80 процента от
дейността на посланиците е свързана със защита на икономическите интереси на страните им
и опити за създаване на нови пазари за тяхното производство.
Специално в Русия ние имахме огромни възможности. Там все още има и сантимент към
българските стоки - особено що се отнася до регионите. Големият проблем е, че това вече е
един изключително конкурентен пазар. Там, където ние сме се оттеглили, веднага са се
настанили други - не кой да е, а унгарци, поляци, чехи. Пък и самата Русия стана мощен
промишлен производител в сферите, в които ние бяхме силни. Сега имаме напредък, за шест
години износът ни за Русия скочи над три пъти, но все още е далеч под потенциала ни.
Другият проблем е В мащабите - Русия е твърде голям пазар. За да успеят на него,
българските производители трябва да са обединени, да действат заедно.
И накрая трябва да разглеждаме Русия, както и всяка друга страна, прагматично. Да се отърсим
от идеологическите предразсъдъци и да гледаме на пазарите просто като на пазари.
***
Текст под снимка
Пламен Грозданов е бивш посланик на България В Русия (2006-2012) и Туркменистан.
Завършил е Висшия икономически институт в София и московската Дипломатическа академия.
Работил е в Министерство на външните работи, в ООН, в банковия сектор, бил е директор на
винарската компания "Домейн Бойар".
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Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/07/17/news11583744.html
Брой думи: 334
Резюме: Българската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в Седмото редовно
заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад. Стефан
Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
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Заглавие: Бизнесът поиска от БАН отчет за проектите с пазарна стойност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в Седмото редовно
заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад. Стефан
Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на
глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията. Очакването
ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокоят - изразено
от новото ръководство на БАН - не може да се приеме за вярно – каза Тодоров. В реалната
икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста
тежка. В този смисъл едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и
иновации, насочени към подпомагането развитието на икономиката, може да бъде спокойна.
Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и
преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който
може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта,
който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата
конкурентоспособност – и това трябва да бъде цел номер едно, каза още Тодоров.
Ние от БТПП знаем, че най-трудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране
от фирмите, но е ясно, че само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се
вгледаме в отчета по изпълнение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”
усвояемостта по схемите за технологична модернизация е висока, но по отношение на
Приоритетна ос 1, където са иновациите, резултатите са ниски. И това е показателно за
ефективността на научната система у нас, допълни той.
В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и
броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса – завърши
Тодоров.
В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, участваха и двамата представители на
изпълнителната власт, министрите проф. Сергей Игнатов – министър на образованието,
младежта и науката и Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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Брой думи: 52
Резюме: Осем публични дружества или техни дъщерни компании ще получат безвъзмездно
18,4 млн. лв. за зелени проекти на обща стойност 36,8 млн. лв., сочат изчисления на Investor.bg.
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Заглавие: Осем публични дружества ще получат безвъзмездно 18,4 млн. лв. за зелени
проекти
Подзаглавие: Одобрени са проекти на 30 компании, като общата безвъзмездна помощ достига
77 млн. лв.
Автор:
Текст: Осем публични дружества или техни дъщерни компании ще получат безвъзмездно 18,4
млн. лв. за зелени проекти на обща стойност 36,8 млн. лв., сочат изчисления на Investor.bg.
Общо одобрените проекти са на 30 компании със сумарна безвъзмездна помощ от 77 млн. лв.,
показва обявление в уеб страницата на управляващия орган по Оперативна програма
Конкурентоспособност.
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Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател
акад. Стефан Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
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Заглавие: БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките внедрени от бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в Седмото
редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад.
Стефан Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на
глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията. Очакването
ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокоят - изразено
от новото ръководство на БАН - не може да се приеме за вярно - каза Тодоров. В реалната
икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста
тежка. В този смисъл едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и
иновации, насочени към подпомагането развитието на икономиката, може да бъде спокойна.
Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и
преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който
може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта,
който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата
конкурентоспособност - и това трябва да бъде цел номер едно. Ние от БТПП знаем, че найтрудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че
само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се вгледаме в отчета по изпълнение
на Оперативна програма «Конкурентоспособност” усвояемостта по схемите за технологична
модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите,
резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас.
В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и
броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса - завърши
Тодоров.
В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, участваха и двамата представители на
изпълнителната власт, министрите проф. Сергей Игнатов - министър на образованието,
младежта и науката и Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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18,4 млн. лв. за зелени проекти на обща стойност 36,8 млн. лв., сочат изчисления на Investor.bg.
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Заглавие: Осем публични дружества ще получат безвъзмездно 18,4 млн. лв. за зелени
проекти
Подзаглавие: Одобрени са проекти на 30 компании, като общата безвъзмездна помощ достига
77 млн. лв.
Автор:
Текст: Осем публични дружества или техни дъщерни компании ще получат безвъзмездно 18,4
млн. лв. за зелени проекти на обща стойност 36,8 млн. лв., сочат изчисления на Investor.bg.
Общо одобрените проекти са на 30 компании със сумарна безвъзмездна помощ от 77 млн. лв.,
показва обявление в уеб страницата на управляващия орган по Оперативна програма
Конкурентоспособност.
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Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател
акад. Стефан Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
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Заглавие: БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките внедрени от бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в Седмото
редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад.
Стефан Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години.
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на
глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията. Очакването
ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокоят - изразено
от новото ръководство на БАН - не може да се приеме за вярно – каза Тодоров. В реалната
икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста
тежка. В този смисъл едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и
иновации, насочени към подпомагането развитието на икономиката, може да бъде спокойна.
Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и
преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който
може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта,
който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата
конкурентоспособност – и това трябва да бъде цел номер едно. Ние от БТПП знаем, че найтрудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че
само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се вгледаме в отчета по изпълнение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност” усвояемостта по схемите за технологична
модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите,
резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас.
В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и
броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса – завърши
Тодоров.
В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, участваха и двамата представители на
изпълнителната власт, министрите проф. Сергей Игнатов – министър на образованието,
младежта и науката и Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на
БГНЕС.
Димитров заедно с колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и Шарън
Бъроу, ген. секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха
двудневна среща с представители на Международния валутен фонд, Международната
организация на труда, както и представители на бизнеса.
На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП "Конкурентоспособност", Банката за развитие и средствата от европейския
фонд "Джереми" да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати
и пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност. В следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим
мерките за постигане на растеж, но като запазим финансовата стабилност, допълни
президентът на КНСБ.
Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа
стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът
да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.
92% от българите казват, че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви
ген. секретар на МКП Шарън Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството
да генерира нови работни места и развитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1
евро, което да спестят, допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите
хора от пазара на труда са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според
европейските статистики 40 % от българското население са застрашени от това да попаднат
под прага на бедността, това не сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се
осигурят достъпни кредити за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието им.
"Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния
професионализъм и отдадеността на проблемите на икономиката и работниците в България",
заяви Бъроу.
ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен
прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва
сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои въпроси вижданията на
синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение вследствие на
вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през по-студените месеци. Ако
има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена от какъвто и да е повод,
допълни Тренчев.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
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Резюме: 3 години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на
БГНЕС.
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продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната
работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо
потребление, допълни Шарън Бъроу. /БГНЕС /
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка:
http://www.3enews.net/show/25644_v%20otchetite%20na%20ban%20da%20se%20vijdat%20razrabokite%20vnedr
eni%20ot%20biznesa%20predlagat%20branshovici_bg/
Брой думи: 186
Резюме: В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да
се вижда и броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса.
Това каза главният секретар на Българската търговско промишлена палата (БТТП) Васил
Тодоров, който взе участие в Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН.
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Заглавие: В отчетите на БАН да се виждат разрабоките внедрени от бизнеса, предлагат
браншовици
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се
вижда и броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса. Това
каза главният секретар на Българската търговско промишлена палата (БТТП) Васил Тодоров,
който взе участие в Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН.
Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и
преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който
може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта,
който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата
конкурентоспособност – и това трябва да бъде цел номер едно. Ние от БТПП знаем, че найтрудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че
само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се вгледаме в отчета по изпълнение
на Оперативна програма "Конкурентоспособност" усвояемостта по схемите за технологична
модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите,
резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас,
завърши Тодоров.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.desant.net
Връзка: http://www.desant.net/show-news/25016/
Брой думи: 268
Резюме: 5 юли (четвъртък), 9.30 ч - Б.Б. „закрива“ пожара на Витоша. Придружен е от
вътрешния министър Цветан Цветанов.
Двамата пристигат на мястото на „събитието“ с военен хеликоптер „Кугър“.
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Заглавие: Работният ден на един премиер
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 5 юли (четвъртък), 9.30 ч - Б.Б. „закрива“ пожара на Витоша. Придружен е от вътрешния
министър Цветан Цветанов.
Двамата пристигат на мястото на „събитието“ с военен хеликоптер „Кугър“.
6 юли (петък), 12.00 ч. - Пламъците са потушени, така че спокойно отлита за среща на
премиерите на страните-членки на Европейския съюз в Дубровник. С правителствения самолет
„Еърбъс 319“.
7 юли (събота), 9.00 до 15.00 ч. - Продължава „ескурзията“, наречена среща на върха на ЕС.
Завръщане в България - 17.00 ч.
8 юли (понеделник), 13.00 ч. - Б.Б. държи реч на отчетно-изборно събрание на младежката
организация на ГЕРБ в НДК. За целта изминава разстоянието от „Дондуков“ 1 до „Витошка“
придружен от кортеж от 4 автомобила на НСО и полицейски мотоциклети „Сигма“.
17.30 - 19.00 ч. - „Изповед“ пред масите. Б.Б. и министрите Симеон Дянков, Делян Добрев,
Цветан Цветанов отговарят на въпросите на собствениците на politikat.net.
10 юли (вторник), 10.00 ч. - Б.Б., Цветан Цветанов и еврокомисарят Кристалина Георгиева
откриват новата сграда на Главната дирекция „Национална полиция” в София. Компания им
правят председателят на Народното събрание Цецка Цачева, и председателят на
Европейските студенти демократи (ЕСД) Юрай Антал.
11 юли (сряда), 8.30 ч. – Б.Б. участва в редовно заседание на Министерски съвет, а малко покъсно, в 17.00 ч. излита с правителствения „Фалкон“ за Брюксел за среща с председателя на
Европейската комисия Жозе Барозу. Взима за ескорт външния министър Николай Младенов.
12 юли (четвъртък), 11.00 ч. - Присъства на връчването на договори по оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в сградата на правителството.
В 14.30 ч. пък следва рязане на лентата на Лот 3 на автомагистрала „Тракия“, заедно с
министрите Лиляна Попова, Ивайло Московски и Томислав Дончев.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.radiovarna.bnr.bg
Връзка: http://radiovarna.bnr.bg/News/Varna/Pages/sybitiq_17.07.2012.aspx
Брой думи: 320
Резюме: От 13:30 ч. в зала Варна на Община Варна ще се проведе Пети студентски конкурс за
най-добър ландшафтен проект. Форумът ще отрази традиционното участие на студентите по
архитектура, ландшафтна архитектура, дизайн и пластични изкуства на Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър” и Лесотехническия университет София. Основните теми на
проектите са свързани с политиката за охрана на природната среда, екологията, регионалното
развитие, качеството на градската среда, проектирането и изграждането на откритите
пространства – ландшафта на Варна.
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Заглавие: Предстоящи събития във Варна и региона на 17 юли
Подзаглавие: Редовният брифинг на кмета на Варна Кирил Йорданов е в 11.00 часа. В 13.30
отново в Община Варна ще заседава ПК „Младежки дейности и спорт“
Автор:
Текст: От 13:30 ч. в зала Варна на Община Варна ще се проведе Пети студентски конкурс за
най-добър ландшафтен проект. Форумът ще отрази традиционното участие на студентите по
архитектура, ландшафтна архитектура, дизайн и пластични изкуства на Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър” и Лесотехническия университет София. Основните теми на
проектите са свързани с политиката за охрана на природната среда, екологията, регионалното
развитие, качеството на градската среда, проектирането и изграждането на откритите
пространства – ландшафта на Варна.
Върнатото дело срещу Диян Станчев, за смъртта на Лора е насрочено за 11:00 ч. във Варна.
Днес се навършва и една година от нейната смърт. На делото ще присъстват и други родители,
загубили децата си на пътя.
Тържествен Водосвет на храмовия празник на варненския храм „Св. Марина” (в района на
Вятърна мелница)ще отслужат от 16:00 часа Негово Високопреосвещенство Варненският и
Великопреславски митрополит Кирил в съслужение със свещеници от гр. Варна. От Варненска
и Великопреславска Св. Митрополия и Обществен комитет за православни ценности „Св. Цар
Борис - Михаил” призовават всички християни да вземат молитвено участие в това тържество.
Новата структура на Общинската администрация в Балчик се очаква да бъде приета на
заседание на Общински съвет насрочено за 17 юли, което ще започне в 9.00 часа в
заседателната зала на местната управа. Предвижда се да бъде попълнен съставът на
постоянните комисии, след като в редиците на местния парламент постъпи нов общински
съветник от ГЕРБ. Ще бъде предложена и промяна в Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, съобразена с изменения в Закона за местното самоуправление и
местната администрация. Голяма част от точките, включени в дневния ред, касаят
разпореждане с общинско имущество.
Областният информационен център – Добрич, ще представи в Балчик процедурата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”. Организира се среща между представители на бизнеса, на
банковия сектор, на консултантски компании, неправителствени организации и медии за
представянето на стартиралата схема по Оперативна програма „Конкурентоспособност
2007-2013“. Срещата ще се проведе от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Мистрал” в
Балчик.
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Дата: 17.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11584293
Брой думи: 604

Заглавие: Бъроу: 92% от българите искат работа, работа и пак работа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 3години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на
БГНЕС.
3години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения, комбинирани
с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност от социални
взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на БГНЕС.
Димитров заедно с колегите си д-р Константин Тренчев, президент на КТ Подкрепа и Шарън
Бъроу, ген. секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), проведоха
двудневна среща с представители на Международния валутен фонд, Международната
организация на труда, както и представители на бизнеса.
На конференцията е поставен въпросът дали в условията на започваща рецесия в ЕС
разчитането на износа е устойчива стратегия, или тя да бъде допълнена с ярки мерки, които да
стимулират вътрешното потребление, продължи Димитров. Той предложи към съществуващите
механизми на ОП Конкурентоспособност, Банката за развитие и средствата от европейския
фонд Джереми да се добавят около 1.2 млрд. за разходни политики, увеличаване на заплати и
пенсии. По този начин ще се стигне и до бюджетен дефицит от 2%, който обаче е одобрен от
финансовия пакт за стабилност. В следващите няколко месеца трябва да обсъдим и договорим
мерките за постигане на растеж, но като запазим финансовата стабилност, допълни
президентът на КНСБ.
Ние разглеждаме тези мерки не само като социална политика, но и като икономическа
стратегия. Напрежението наистина расте, ние не искаме да плашим никого, но сега е моментът
да договорим различни действия и стъпки, които да съживят икономиката, допълни Димитров.
92% от българите казват, че искат работа, работа и работа, според проучване на МКП, заяви
ген. секретар на МКП Шарън Бъроу. Хората искат работни места, те настояват правителството
да генерира нови работни места иразвитие. 79% от българите заявяват, че те нямат дори 1
евро, което да спестят, допълни Бъроу. Степента на безработица и изключването на младите
хора от пазара на труда са много сериозни проблеми. Като се има предвид, че според
европейските статистики 40 % от българското население са застрашени от това да попаднат
под прага на бедността, това не сочи към възможност за устойчиво бъдеще, заключи Бъроу.
Според нея правителството трябва да потърси начин да увеличи вътрешното потребление чрез
подкрепа на всички мерки, свързани със социална защита, както и повишение на минималната
работна заплата, продължи генералният секретар. Сред предложените от Бъроу мерки са да се
осигурят достъпни кредити за малки и средни предприятия, които да осигурят развитието
им.Подкрепяме и инвестиране в инфраструктурата, за тази цел настояваме за изграждане на
Национален съвет за устойчиво развитие. Поздравявам синдикатите в България за техния
професионализъм и отдадеността на проблемите на икономиката и работниците в България,
заяви Бъроу.
ЕС е много уязвим. Това, което излезе още вчера като статистики е, че ще има отрицателен
прираст, трудно ще се достигне стойност от 1% за следващата година. Затова България трябва
сега да начертае своя план за развитие, допълни Бъроу.
Българският бизнес също беше представен частично, от там бяха повдигнати също много
въпроси, допълни д-р Константин Тренчев. Оказа се, че по някои въпроси вижданията на
синдикатите и бизнеса не са противоположни. Социалното напрежение вследствие на
вдигането на цените се изостря, това ще се почувства осезаемо през по-студените месеци. Ако
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Резюме: 3години замразени доходи и пенсии, средства към безработните, и обезщетения,
комбинирани с новите цени на ток и газ ще доведат до много социално напрежение и опасност
от социални взривове. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на
БГНЕС.
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има съответния градус, социалната обстановка може да бъде взривена от какъвто и да е повод,
допълни Тренчев.
Трудно е да се прецени колко работни места ще се създадат, но чрез подобна на предложената
финансова инжекция от около 1.5% от БВП със сигурност ще увеличи потреблението,
продължи Пламен Димитров. Директно парите, които ще отидат за увеличение на минималната
работна заплата и пенсиите, ще се отразят и на бизнеса, защото ще има по-голямо
потребление, допълни Шарън Бъроу. /БГНЕС
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