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Медиен мониторинг – обобщение
15.10.2012 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
9

вестници, от които:

7

- национални

7

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

2



Общо за деня

9
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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.

4

Национални печатни медии
Дата: 15.10.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 131
Резюме: От първото тримесечие на следващата година малките и средните фирми ще могат
да кандидатстват за отпускане на нисколихвени кредити от нов инструмент на холдинговия
фонд по инициативата "Джереми", съобщиха от министерството на икономиката.
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Заглавие: Дават 300 млн. евро за евтини бизнес кредити
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От първото тримесечие на следващата година малките и средните фирми ще могат да
кандидатстват за отпускане на нисколихвени кредити от нов инструмент на холдинговия фонд
по инициативата "Джереми", съобщиха от министерството на икономиката.
За целта са предвидени 300 млн. евро. 150 млн. от тях са от програма
"Конкурентоспособност". Още толкова като съфинансиране ще бъдат осигурени от кредитни
институции. Те се избират от Европейския инвестиционен фонд, който управлява "Джереми" у
нас.
Заемите ще са достъпни до края на 2015 г. Те ще могат да се теглят в евро и в левове.
Максималният им срок ще е 10 г. Кредитите ще имат и по-ниски нива на обезпечение и такси за
обслужване.
Малките и средните фирми ще могат да използват нисколихвените кредити както за
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за оборотни средства.
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Дата: 15.10.2012
Източник: в. Класа
Страница: 2
Брой думи: 104
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на
достъпа до заемен ресурс от страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите
лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения
процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането
предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции.
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Заглавие: Предоставят още €150 млн. за подкрепа на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на
достъпа до заемен ресурс от страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите
лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения
процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането
предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции.
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Дата: 15.10.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 260
Резюме: Строежът на първите сгради в технологичния център "София Тех Парк" ще започне
още в началото на следващата година. За тогава е планирано да стартират търговете за
изпълнение на сградите в центъра, който ще изникне на площ от 270 дка на мястото на бившия
военен комплекс на бул. "Цариградско шосе" срещу спортната зала "Арена Армеец", научи в.
"Сега". До дни се очаква правителството да одобри и прехвърлянето на терена от военното
министерство към икономическото, както и апортирането му в "София Тех Парк" ЕАД. Теренът
ще бъде предоставен на икономиката срещу 5 млн. лв., макар цената му да е по-висока.
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Заглавие: Правителството форсира амбициозния "София Тех"
Подзаглавие: Паркът ще заработи още догодина с форуми, лекции и семинари за подобряване
на комуникацията между бизнеса, науката и образованието
Автор: Румяна Гочева
Текст: Строежът на първите сгради в технологичния център "София Тех Парк" ще започне още
в началото на следващата година. За тогава е планирано да стартират търговете за
изпълнение на сградите в центъра, който ще изникне на площ от 270 дка на мястото на бившия
военен комплекс на бул. "Цариградско шосе" срещу спортната зала "Арена Армеец", научи в.
"Сега". До дни се очаква правителството да одобри и прехвърлянето на терена от военното
министерство към икономическото, както и апортирането му в "София Тех Парк" ЕАД. Теренът
ще бъде предоставен на икономиката срещу 5 млн. лв., макар цената му да е по-висока.
Въпреки че паркът все още е само идея, към него вече проявяват интерес български и чужди
компании. Кои са те обаче, ще стане ясно едва след като икономическото министерство
подпише с тях договори за съвместно сътрудничество.
Идеята е "София Тех Парк" да заработи още в началото на 2013 г. с форуми, лекции, семинари,
с които да се подобри комуникацията между наука, образование и бизнес, обобщават от
министерството на икономиката. Проектът е на стойност 50 млн. евро, а парите идват от
програма "Конкурентоспособност". Те обаче съвсем няма да стигнат за неговото завършване,
затова ще се разчита и на европарите през следващия програмен период.
ФАКТ
Макар още да не е построен, "София Тех Парк" изненадващо попадна в правителствения трети
Национален план за климата 2013-2020. Изграждането на технологичен парк и бизнес
инкубатор е мярка с косвено влияние върху намаляването на емисиите на парникови газове.
Идеята е чрез насърчаване на иновативните фирми да се постигне по добра енергийна
ефективност и използване на алтернативни източници на енергия.
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Дата: 15.10.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 258
Резюме: Въпреки високите си сметки за ток около 30% от българските фирми не са обмисляли
възможностите за повишаване на енергийната ефективност или просто нямат отношение към
различните мерки. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата,
направено в периода 1-4 октомври сред компании от промишлеността, търговията и селското
стопанство. Причината за това са липсата на пари и сложните административни процедури.
Около 1/5 от фирмите не са убедени в ползите от мерките за пестене на ток и смятат, че те
нямат кой знае какъв ефект, а други 6% се оплакват от липсата на обучен персонал. Поголямата част от фирмите нямат енергиен одит заради липсата на пари. Почти 1/3 просто
нямат интерес към това, а още толкова все пак планират да направят подобен анализ.
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Заглавие: 1/3 от фирмите изобщо не мислят как да пестят енергия
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: Въпреки високите си сметки за ток около 30% от българските фирми не са обмисляли
възможностите за повишаване на енергийната ефективност или просто нямат отношение към
различните мерки. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата,
направено в периода 1-4 октомври сред компании от промишлеността, търговията и селското
стопанство. Причината за това са липсата на пари и сложните административни процедури.
Около 1/5 от фирмите не са убедени в ползите от мерките за пестене на ток и смятат, че те
нямат кой знае какъв ефект, а други 6% се оплакват от липсата на обучен персонал. Поголямата част от фирмите нямат енергиен одит заради липсата на пари. Почти 1/3 просто
нямат интерес към това, а още толкова все пак планират да направят подобен анализ.
Средно около 27% от компаниите имат намерения да пестят от ток и разчитат най-вече на
парите от Брюксел. Фирмите залагат на изолация на сградите и смяна на дограмата,
оптимизация на отоплението и осветлението и др. Именно такива дейности могат да се
финансират с пари от програма "Конкурентоспособност", но въпреки желанието на фирмите
към края на август само една е подала документи за европари.
По мярката за енергийна ефективност бизнесът може да кандидатства за общо 600 млн. лева.
Половината от парите идват директно от Брюксел, а още толкова ще бъдат отпуснати от
Европейската банка за възстановяване и развитие чрез 6 банки, които ще кредитират бизнеса
при по-добри условия. С тях компаниите могат да си купят енергоспестяващи производствени
машини, да санират или да сменят дограмата на предприятията си, а максималната сума, за
която могат да кандидатстват, е 2 млн. лв.
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Дата: 15.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 8
Брой думи: 149
Резюме: Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще предостави допълнително 150 млн.
евро на холдинговия фонд по инициативата JEREMIE за въвеждането на нов финансов
инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.
Основната цел е подобряването на достъпа на МСП до кредити чрез значително намаление на
лихвите по заемите от страна на банките. Предвижда се да не се начислява лихва върху частта
от финансирането, предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта,
предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно
намаление наполовина на лихвите за бизнеса. Парите ще могат да се използват за
финансиране на инвестиционни проекти и за оборотни средства. Максималният срок на
заемите е 10 г. Те ще са и с по-ниски обезпечения и такси за обслужване. Банките посредници
ще трябва да осигурят още 150 млн. евро съфинансиране по инструмента. Така кредитният
ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн. евро.
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Заглавие: Още €150 млн. за JEREMIE
Подзаглавие:
Автор: Валерия СТОЙКОВА
Текст: Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще предостави допълнително 150
млн. евро на холдинговия фонд по инициативата JEREMIE за въвеждането на нов финансов
инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.
Основната цел е подобряването на достъпа на МСП до кредити чрез значително намаление на
лихвите по заемите от страна на банките. Предвижда се да не се начислява лихва върху частта
от финансирането, предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта,
предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно
намаление наполовина на лихвите за бизнеса. Парите ще могат да се използват за
финансиране на инвестиционни проекти и за оборотни средства. Максималният срок на
заемите е 10 г. Те ще са и с по-ниски обезпечения и такси за обслужване. Банките посредници
ще трябва да осигурят още 150 млн. евро съфинансиране по инструмента. Така кредитният
ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн. евро.
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Дата: 15.10.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 16
Брой думи: 479

Заглавие: VMware ще помага за "София тех парк"
Подзаглавие: Изпълнителният директор на компанията заяви, че тя ще участва активно в
създаването на концепцията за технологичния център
Автор: Асен ГЕОРГИЕВ
Текст: Световният лидер в сферата на виртуализацията VMware ще помага с ноу-хау за
създаването на "София тех парк", коментира днес изпълнителният директор на компанията Пат
Гелсингър. Той е обсъдил с президента Росен Плевнелиев различни възможности за
сътрудничество в сферата на образованието и конкретно за проекта за технологичен парк
"София тех парк" по време на своето първо посещение в България.
Към момента няма официална договорка, но се ангажираме да помагаме активно в
създаването на "София тех парк", каза Пат Гелсингър за "Капитал". Той сподели, че е
впечатлен от ентусиазма на президента Плевнелиев по отношение развитието на високите
технологии в България, а също така, че VMware има богат опит в създаването на подобни
проекти в много държави по света.
Пат Гелсингър зае поста изпълнителен директор на VMware на 1 септември тази година. Той
има повече от тридесетгодишен опит в технологични компании като Intel и EMC. По време на
визитата си в България той посети звеното на компанията в София, където работят над 350
софтуерни специалисти.
"За мен бе удоволствие да посетя развойния център в България и да се срещна с талантливите
софтуерни инженери, които работят в него. Екипът в София има стратегическа роля в
осъществяването на нашата визия за имплементиране на дейта центрове, управлявани
автоматично от софтуерни приложения", коментира Пат Гелсингър.
Развойният екип на VMware - България, се занимава с разработване на ключови продукти в
сферата на управлението на cloud среди и автоматизацията, казват още от компанията.
Софийският офис е и най-големият център за разработки на VMware в региона на Европа,
Близкия изток и Азия, който по думите на Диана Стефанова, която е негов изпълнителен
директор, ще продължи да се разраства със средно 20% годишно и занапред.
***
Технологичният парк в София
Паркът ще се намира на 4-ти километър, в част от военния парцел между новата зала "Армеец"
и ИПК "Родина", където се помещаваше бившият щаб на Първа българска армия. В началото
на другата година трябва да започнат обществените поръчки за план и после за строителство,
като
са
заделени
50
млн.
евро
финансиране
по
оперативна
програма
"Конкурентоспособност". Първият етап от изграждането му трябва да свърши през 2015 г.,
когато ще са готови сгради, инфраструктура и първите наематели вече ще са вътре. Една от
целите на новия парк е да се обедини разпокъсаният научен и технически потенциал в
страната, като същевременно осигури на учените така важната реална връзка и интерес от
страна на бизнеса.
***
Кои са VMware
Американската VMware е лидер в областта на виртуалните машини, като държат пазарен дял
от близо 80%. Виртуализацията е софтуерен процес, в който се използват свободните ресурси
на дадено устройство за симулиране на втора операционна система, на отделни компоненти
или на цели цифрови машини. Виждайки потенциала в този бизнес, и други технологични
гиганти като IBM, Microsoft, Oracle и Sun Microsistems започват да предлагат конкурентни услуги.
VMware отчита ръст от 22% на приходите през второто тримесечие до 1.12 млрд. долара и
брутна печалба от 358 млн. долара.
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Резюме: Световният лидер в сферата на виртуализацията VMware ще помага с ноу-хау за
създаването на "София тех парк", коментира днес изпълнителният директор на компанията Пат
Гелсингър. Той е обсъдил с президента Росен Плевнелиев различни възможности за
сътрудничество в сферата на образованието и конкретно за проекта за технологичен парк
"София тех парк" по време на своето първо посещение в България.
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Заглавие: ЕБВР финансира производител на олио
Подзаглавие:
Автор: Кирил КИРЧЕВ
Текст: Предприятието в Кнежа "Олива" ще получи 22 млн. евро, с които ще разшири бизнеса си
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска заем от 22 млн. евро на
"Олива" - Кнежа, за разширяване на производството, съобщиха от пресслужбата на банката. С
парите от заема "Олива", който е един от най-големите производители на слънчогледово олио
в България, ще построи ново съоръжение за пресоване на слънчогледовото семе, ще купи ново
оборудване за извличане на олио, ще изгради нов силоз и ще подобри връзките с местните
фермери. Програмата за модернизация на предприятието в Кнежа също така ще спести
енергия и ще повиши преработвателната ефективност. Основни акционери в дружеството с
почти по 50% от капитала от 2 млн. лв. са софийската компания за търговия със зърно
"Билдком" ЕООД и "ПИК-2003" от Оряхово.
9 млн. евро от заема ще бъдат капиталова инвестиция, а останалите пари ще бъдат
използвани като оборотни средства. Компанията е спечелила проект по оперативна програма
"Конкурентоспособност" за модернизация на производството, става ясно от годишния доклад
за дейността й.
По-добри резултати Резултатите на дружеството се подобряват, показват данните от
финансовия отчет за 2011 г. Приходите от продажби се увеличават с над 40 процента и в края
на миналата година достигат малко над 148 млн. лв. Пазарът на ЕС осигурява 58.51 на сто от
постъпленията, вътрешният - 32.45%, а експортът в трети страни дава 9.04 на сто от
постъпленията. Основните клиенти на компанията в чужбина са "Тампико трейдинг" от
Германия, "Фюръл" от Австрия, гръцката "Хелас", италианските "Якил" и "Агротики" и др.
Чистата печалба в края на 2011 г. достига 11.08 млн. лв. при 10.7 млн. лв. година по-рано.
ЕБВР продължава финансирането
С отпускането на този заем от ЕБВР продължават инициативата си да развиват обещаващия
агробизнес сектор на България, като осигуряват дългосрочно финансиране на местни
производители и износители. Разрастването на агробизнес сектора, който в миналото
допринасяше с много по-голям дял за брутния вътрешен продукт на
България, изисква по-широк достъп до финансиране както за капиталовите разходи, така и за
подобряване на свързаната инфраструктура, смятат от ЕБВР.
Европейската банка за възстановяване и развитие е отпуснала над 8 млрд. евро финансиране
за проекти в областта на земеделието в региона на Централна и Източна Европа, Западните
Балкани, Турция и централна Азия. В България банката е инвестирала повече от 2.5 млрд. евро
в над 200 проекта в различни сектори на икономиката. Общата стойност на проектите е 8 млрд.,
което показва, че получателите на средствата са успели да привлекат допълнително 5.5 млрд.
евро, за да реализират инвестиционните си намерения.
Сектор под прицел
В последните години производителите на олио в страната периодично привличат интерес към
своята работа. Наскоро стана ясно, че Комисията за защита на конкуренцията отново е
започнала проверка на производители на олио. Разследването е срещу фирмите "Бисер
Олива", "Звезда" и "Калиакра", която вече изнесе производството си от България. То е
вследствие на секторен анализ на комисията за пазара на олио през есента на 2010 г., когато
имаше сериозно покачване на цените на продукта.
Комисията твърди, че трите фирми са имали клаузи в договорите си с дистрибутори, за които
може да се смята, че са вертикални ограничения на конкуренцията. От анализа на пазара се
вижда, че такива са например определяни максимални отстъпки, които могат да бъдат
предлагани на търговци на дребно, като тази клауза е съществувала и във вариант за
препоръчителни цени към магазинната мрежа. Така според комисията се "ограничава
свободата на дистрибутора да изработва собствена маркетингова стратегия" и да има "
свободен избор на клиенти при продажбите на слънчогледовото олио".
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Резюме: Предприятието в Кнежа "Олива" ще получи 22 млн. евро, с които ще разшири бизнеса
си
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В началото на 2008 г. Комисията за защита на конкуренцията глоби 13 фирми за олио и
браншовото им сдружение за картел. Тогава от антимонополния орган съобщиха, че фирмите
са договаряли изкупни цени на слънчогледа, както и повишение на цените на олиото. След
обжалване на решението съдът намали глобите от близо 1.9 млн. лв. на 893 хил. лв. за всички
фирми.

12

Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 14.10.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/News/Read/article/213446_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%89%D0%B5+150+%D0%BC%
D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%
D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0
Брой думи: 262
Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
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Заглавие: Предоставят още 150 млн. евро за подкрепа на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на
достъпа до заемен ресурс от страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите
лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения
процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането
предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения
процент за бизнеса. Българските малки и средни предприятия ще могат да използват
нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за
нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред
със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и
такси за обслужване. Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни
институции, които трябва да осигурят 50% съфинасиране по инструмента. По този начин
кредитният ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще
отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от Европейският Инвестиционен Фонд,
който управлява Джереми инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за
МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г.
Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро, уточниха от министерството
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Дата: 14.10.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка: http://www.3e-news.net/show/27928_op konkurentosposobnost predostavya dopylnitelno
150 mln. evro po iniciativata jeremie _bg/
Брой думи: 311
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.
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Заглавие: ОП Конкурентоспособност предоставя допълнително 150 млн. евро по
инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от
страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на
кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни
предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни
лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде
постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса.
Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на
свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на
заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също
по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинасиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще бъде
удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия
инструмент, се избират от Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми
инициативата в България.
Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и
отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е
обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.
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