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Медиен мониторинг – обобщение
26.10.2012 г.
Вид медия
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

5

Телевизии и радиостанции
Дата: 25.10.2012
Източник: Нова телевизия
Предаване: Новини
Място на материала: 19.00 часа
Продължителност в мин.: 1,30
Брой думи: 172
Резюме: Продължава информационната кампания на МИЕТ за представяне на откритата
процедура за подбор за проекти Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Текст: Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013.
Продължава информационната кампания на МИЕТ за представяне на откритата процедура за
подбор за проекти Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.
Велина Попова: Могат да кандидатстват малки и средни предприятия. Трябва да са
регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите и да са юридически лица.
Репортер: На събитието присъстваха представители на бизнеса, както и представители на
малките и средни предприятия в района.
Велина Попова: Процедурата предоставя подкрепа за нови технологии в предприятията, които
да доведат до енергийни спестявания и които да благоприятстват околната среда.
Инж. Симеон Христов: Просто по-ефективни машини. Парни котли, слънчеви колектори. Не са
модерни, а са просто ежедневие навсякъде.
Репортер: Общият бюджет на процедурата е малко над 293 млн.лв, а максималният размер на
помощта за един проект е 2 млн.лв. В началото на следващата седмица кампанията ще
продължи във Видин, Плевен и Благоевград.
Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013
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Национални печатни медии
Дата: 26.10.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 48
Резюме:
с
евросредства
през
следващия
програмен
период
на
програма
"Конкурентоспособност", каза министърът на икономиката Делян Добрев на бизнес закуска с
Британско-българската търговска камара. Работи се активно за стартиране на електронното
правителство, в началото на 2013 г. ще бъдат предоставени първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса.
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Заглавие: Ориентираните към износ компании ще бъдат подкрепени
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
С
евросредства
през
следващия
програмен
период
на
програма
"Конкурентоспособност", каза министърът на икономиката Делян Добрев на бизнес закуска с
Британско-българската търговска камара. Работи се активно за стартиране на електронното
правителство, в началото на 2013 г. ще бъдат предоставени първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса.
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Дата: 26.10.2012
Източник: в. Класа
Страница: 2
Брой думи: 233
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП ""Конкурентоспособност"". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест. Работим активно за
стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим
първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той. По време на
дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за кандидатстване по ОП
"Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и въведения сертификат
за качество в туризма.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепяме експортно ориентираните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест. Работим активно за
стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим
първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той. По време на
дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за кандидатстване по ОП
„Конкурентоспособност“, промените в Закона за инвестициите, както и въведения сертификат
за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост“,
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви пред българските
фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили преференциални
условия за участие на българския бизнес на международното инженерно изложение India
Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за 15 български
участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и преференциални цени
за щандовете на изложението. Организирането на делегация от български компании за участие
в това изложение ще даде отлични възможности за сътрудничество между България и Индия,
каза още Добрев.

8

Дата: 26.10.2012
Източник: Български транспортен вестник
Страница: 3
Брой думи: 340
Резюме: Приет е Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в
България за периода 2012-2014 г. Това съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
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Заглавие: Насърчават производството на ековозила с национален план
Подзаглавие: Въвеждат се и нови "зелени" обществени поръчки
Автор:
Текст: Приет е Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в
България за периода 2012-2014 г. Това съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
Чрез плана се цели стимулиране на производството на електрически и други екологични
превозни средства в България, включително на окомплектоващи изделия и части за тях.
Задача на правителството е и насърчаването на научноизследователската и развойната
дейност за екологичните превозни средства и системите за зареждане чрез финансова
подкрепа. В плана е разписано още, че ще се извърши стимулиране на потреблението и
търсенето на новите екологични превозни средства. Предвижда се помощ за ускорено
изграждане на зарядна инфраструктура за ЕПС (електрически превозни средства) и ХПС
(хибридни превозни средства). Цел на плана е и повишаването на осведомеността и
капацитета на заинтересуваните страни и населението за ползите от развитието на устойчива
мобилност.
Въз основа на Закона за насърчаване на инвестициите се предвижда стимулиране на
производството на електрически и други екологични превозни средства. Това ще стане чрез
въвеждане на по-ниски прагове за клас инвестиция и допълнителни стимули за приоритетни
проекти. По отношение на иновациите ще бъде въведена нова регулативна рамка за
инвестиционния процес. Националният иновационен фонд ще се превърне в институция за
провеждане на дългосрочна иновационна политика, се посочва още в съобщението на МС.
По ОП "Конкурентоспособност" е осигурена финансова подкрепа за развитие на стартиращи
иновативни предприятия, за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, а по
Норвежката програма за сътрудничество е в процес на подготовка осигуряването на финансова
подкрепа за стимулиране на екоиновациите и иновативните производства в сектора.
Предвижда се да бъдат въведени всички изисквания за стандартизация на електрическите
съединители
за
зареждане
и
техническа
съвместимост, за електробезопасността,
електромагнитната съвместимост и др.
В плана е посочено, че ще бъдат въведени и т.нар. "зелени" обществени поръчки с екологични
изисквания. Ще се предприемат и действия в посока проучване и анализ на възможностите и
въздействията от въвеждането на преференции за годишния данък на автомобилите в
зависимост от екологичните характеристики на превозните средства. Ще бъдат въведени и
преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите ЕПС и
ХПС.
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Регионални печатни медии
Дата: 25.10.2012
Източник: в. Вяра, Благоевград
Страница: 19
Брой думи: 383

Заглавие: На Десислава Атанасова и 200 млн. няма да й стигнат
Подзаглавие: По думите на Борисов 140-150 млн. лева стоят в общините за общински болници
Автор:
Текст: Колкото и пари да иска здравният министър Десислава Атанасова, все няма да й
стигнат. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който откри обновеното
отделение по нуклеарна медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски".
Той посочи, че преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1
милиард лева.
В рамките на десет години се е увеличил на над 3 милиарда лева.
Според Борисов много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.
"Така че министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска - все няма да й стигнат. 140-150 млн.
лева стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още", каза още премиерът Борисов по повод настояването на здравния
министър за отпускане на 21 млн. лева допълнително за здравеопазване.
"За капиталови разходи становището и на министъра на финансите, и на премиера е, че следва
да се ползват възможностите, които дават оперативните програми. Аз също съм на това
мнение", заяви от своя страна здравният министър.
Тя призна, че общинските болници наистина имат сериозни проблеми. По думите й много е
сериозно забавянето с решението на общинските съвети по отношение на одобряването на
документациите.
"Надявам се, че след многократните напомняния от моя страна, от страна на министър Павлова
и от страна на премиера наистина всички общини много по-активно ще започнат да работят по
проекти", смята Десислава Атанасова.
Тя е поискала допълнително 6 млн. лева за фонда за лечение на деца. Министърът изрази
надежда, че между първо и второ четене в парламента на Закона за държавния бюджет тези
пари ще станат факт.
В обновеното отделение по нуклеарна медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски" вече
работи една от най-съвършените гамакамери в света, каза още премиерът Борисов, като
уточни, че тя дава с-40 на сто по-точна диагноза.
Апаратът струва 2,4 млн. лв., като 50 процента от финансирането е осигурено чрез
безвъзмездна финансова помощ по проекта "Технологично обновление на отделението по
нуклеарна медицина" по оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика - 2007-2013 г.", съфинансиран чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Борисов поздрави директора на болницата д-р Дечо Дечев и персонала на лечебното
заведение и изрази задоволството си, че са се възползвали от възможностите на европейското
финансиране - за разлика от доста общински болници.
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Резюме: Колкото и пари да иска здравният министър Десислава Атанасова, все няма да й
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Дата: 25.10.2012
Източник: в. Шуменска заря
Страница: 5
Брой думи: 529

Заглавие:
Велина
Попова,
гл.
експерт
в
ГД
"Европейски
фондове
за
конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: "Ако по
проекта ce извършва одит, то той трябва да доказва минимум 10 % средно енергийни
спестявания"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 15 млн. евро се предоставят на микро, малки и средни предприятия, за да внедрят
мерки и производствени технологии, благоприятни за опазването на околната среда в рамките
на конкурсната процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна
програма "Конкурентоспособност". Експерти от Министерство на икономиката енергетиката и
туризма представиха условията за кандидатстване пред шуменски фирми. Освен закупуването
на производствено и непроизводствено оборудване се осигурява и финансова подкрепа за
извършване на енергиен одит, необходим в проекти, планиращи по-мащабни инвестиции".
- Какви са стъпките, ако една фирма реши да кандидатства за мащабна инвестиция, изискваща
още в процеса на подготовка на проекта да се направи енергиен одит?
- Кандидатът първо трябва да проведе процедура за избор на енергиен одитор. Трябва да
консултира с него инвестициите, които мисли да предприеме в рамките на проекта.
Енергийният одитор трябва да направи необходимата оценка, за това дали с инвестицията ще
бъдат изпълнени изискваните 10 % енергийни спестявания. Времето за енергиен одит зависи
от големината на производството и на фирмата - може да отнеме 2 дни, може да отиде и
седмица. Като цяло по процедурата образеца на енергиен одит е опростен и е различен от този
по закон и времето необходимо за него е доста по-малко.
- Допустими ли са тези предварителни разходи за енергиен одит?
- Да, те се признават и се възстановяват, в случая, че проектът бъде одобрен и бъде подписан
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
- Дайте пример за инвестиция по проектите, която задължително трябва да мине енергиен
одит?
- Например това би била една цялостна производствена линия. Тук въпросът е това, което се
закупува или се предприема като мярка по проекта - да води или до повишаване на
енергийната ефективност, като понижава общото потребление на енергия, или чрез закупеното
ново оборудване, да се постигне понижаване на потреблението на енергия за единица
продукция. По този начин се подобрява енегийната интензивност като резултат от проекта.
- Фирма, регистрирана в град, но с производствени цехове в селски общини, допустим кандидат
ли е по процедурата?
- Тя би била допустима първо ако основната й икономическа дейност попада в позволените по
процедурата кодове, съгласно НКИД 2008 г. Второ тук не трябва да става въпрос за
микропредприятие. Иначе няма проблем ако една фирма има на няколко места производствени
помещения да кандидатства за закупуване на оборудване, което да бъде поставено на
различните места.
- Дори и тези помещения да са в селски общини?
- Това ограничение е само ако кандидатства микропредприятие, което е регистрирано и на
територията на селска община и извършва своята дейност на територията на селска община.
Ако само едно от двете условия е изпълнено, тогава микропредприятието е допустимо.
- Какви са критериите за оценка?
- Всички критерии трябва да бъдат изпълнени. Едно от изискванията е, ако по проекта трябва
да бъде извършен одит, то той трябва да доказва минимум 10 % средно енергийни
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спестявания. Другите изисквания са свързани с допустимостта на дейностите и разходите,
които трябва да са съобразени с изискванията в насоките за кандидатстване. Важно
специфично изискване е кандидатът да докаже наличие на средства в размер на 80% от
общите допустими разходи по проекта. Това се доказва или с банково извлечение, или с
договор за кредит в една от 6-те банки - партньори по процедурата.
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Източник: в. Шуменска заря
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Заглавие: Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" бе представена в
Шумен
Подзаглавие:
Автор: Пламен ГЕОРГИЕВ
Текст: Информационен ден от кампанията на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ) за популяризиране на програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"
се състоя вчера в Шумен. Кампанията привлече интереса на представители на строителния и
хотелиерския бизнес, на банковия сектор, както и на собственици на малки и средни
предприятия в района. Бяха обсъдени въпроси, свързани с особеностите при подготовката на
проектно предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, а също и процедурата за
избор на изпълнители.
Лектори бяха експертите от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Велина Попова, Маргарита
Хранова, Ина Бояджиева и Юлиян Стоичков, които представиха програмата и възможностите за
кандидатстване. Особени акценти бяха поставени върху процудерата за подбор на проектите,
дейностите и разходите, на енергийния одит и на списъка на допустимите материали и
оборудване, механизма на изпълнение и процедурите за избор на изпълнител.
Главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕТ е управляващ
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013", както и договарящ орган по процедурата.
Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на МИЕТ и
на Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейната основна цел е да насърчава
устойчивите енергийни решения за малките и средните предприятия. Ключовите параметри на
процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за реализиране на инвестиции в
енергоспестяващи технологии и технологии от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),
технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното
екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията,
свързани с енергийния мениджмънт. Общият бюджет на процедурата е 293 374 500 лева, като
от тях 249 368 325 лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 44 006 175 лева
национално съфинансиране.
Максималният размер на помощта за всеки проект е 2 000 000 лева, а минимален размер няма.
Допустимите кандидати могат да бъдат юридически лица или еднолични търговци,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите - микро, малки и средни
предприятия със седалище в България, които да бъдат пряко отговорни за изпълнението на
дейностите по проекта, а не да действат в качеството си на посредник. Кандидатите трябва да
докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта в размер на
не по-малко от 80 на сто от стойността на общите допустими разходи по проекта.
Максималната продължителност на реализацията на проекта е 12 месеца. Крайният срок за
набиране на проектните предложения е 31 октомври 2013 година.
25.10.2012
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Заглавие: Ден на отворените врати в хлебозавода
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ се проведе на 18 октомври в троянския Хлебозавод
("Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД) - лидерът в производството на хляб и хлебни
изделия в района. Инициативата бе на изпълнителния директор Стаменка Дамянова, а
поводите бяха два: международният Ден на хляба (16 октомври) и представяне на новата
супермодерна поточна линия за заводски хляб, пусната през лятото (25 юли).
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН - първата група влезе в 10:00 ч., последната в 16:00 ч. - желаещите имаха
възможност на живо да видят как се "ражда" насъщният на троянеца. Гостите бяха развеждани
от дългогодишната техноложка инж. Пенка Стоева (научихме, че наскоро тя е отбелязала 40
години непрекъснат стаж в Хлебозавода, нещо, което рядко се случва в този твърде тежък
бранш на леката промишленост - бел. Т21) и от инж. Цветан Славков, отговарящ за
техническото оборудване на новата линия. В промеждутъка на ангажиментите си при
посетителите бе и г-жа Дамянова.
КАКВО ВИДЯХМЕ и научихме в този пионерски Ден на отворените врати в троянския
Хлебозавод? Най-напред - че отвън заводът, който допреди няколко години имаше типичния
запуснат "лерестроечен" вид, вече изглежда много приветливо и съвсем модерно, в това число
цялото дворно пространство, административната сграда, гаражите и т.н. Ние бяхме в първата
група и имахме шанса да видим автоматизираното и компютъризирано изпразване на една 20тонна цистерна, докарала брашно за завода. После, вътре, видяхме и електронното табло,
откъдето се командва разпределението на суровината по силозите. Тази система е
реализирана с европейски пари чрез спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
ОСНОВНОТО ОБАЧЕ бе новата поточна линия за няколко вида от т.нар. заводски хляб •
основният и най-търсен продукт на троянския Хлебозавод.
Линията е финансирана със собствени средства на предприятието, като сумата е внушителна над 1,1 млн. лв. А основните й компоненти са: френски (месачката), холандски (хопърът събиращ и делящ тестото) и български (пекарната). Капацитетът на линията е 2400 хляба на
час, но засега този предел не е достиган. Тук г-жа Дамянова направи едно важно уточнение новата линия работи изцяло според европейските изисквания и стандарти и малко други
големи пекарни в региона могат
да се похвалят с такова техническо и технологично ниво. "Нека направят Ден на отворените
врати в плевенския хлебозавод. Тогава ще разберете защо качеството има цена",
многозначително коментира директорката. Подтекстът в думите й обаче не бе труден за
разчитане - в момента в Троян се предлагат определени количества плевенски заводски хляб,
който е на по-ниска цена; защо - стана ясно.
СРЕД ПОСЕТИТЕЛИТЕ в този отворен ден в троянския Хлебозавод бе и един ВИП гост дългогодишният директор на предприятието инж. Панко Панов, който е начело в годините
преди приватизацията през 2004 г. Г-н Панов не бе многословен в оценката си, но казаното,
макар и кратко, тежеше: "Много добро ниво!". Ексдиректорът припомни, че тази производствена
база (новият Хлебозавод) е открита на 29 април 1982 г., а предшественикът й (старият
Хлебозавод) е започнал работа на 26 октомври 1961 г. - точно преди 51 години.
24.10.2012
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Резюме: ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ се проведе на 18 октомври в троянския Хлебозавод
("Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД) - лидерът в производството на хляб и хлебни
изделия в района. Инициативата бе на изпълнителния директор Стаменка Дамянова, а
поводите бяха два: международният Ден на хляба (16 октомври) и представяне на новата
супермодерна поточна линия за заводски хляб, пусната през лятото (25 юли).
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Няма намерена информация.
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Брой думи: 245
Резюме: София. Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособнос т“.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим експортно-ориентираните компании през
следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на правителството,
свързани с намаляване на административната тежест. Работим активно за стартирането на
електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим първите 5000 карти за
работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“, промените в Закона за инвестициите, както и
въведеният сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост“,
организиран от Българската търговско-промишлена палата. Той запозна фирмите от
хранително-вкусовата промишленост с резултатите от 17-та сесия на българо-индийската
междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Делян Добрев обяви пред българските фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия
са договорили преференциални условия за участие на българския бизнес на международното
инженерно изложение India Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По
думите му за 15 български участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети,
нощувки и преференциални цени за щандовете на изложението. Организирането на делегация
от български компании за участие в това изложение ще даде отлични възможности за
сътрудничество между България и Индия, каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12270278
Брой думи: 198
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) организира семинар за повишаване на експортния потенциал на малките и средни
предприятия. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в конферентната зала на хотел
"България". Семинарът, на тема "Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?", е насочен
към фирми, които нямат експортен опит.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: Учат малки фирми как да правят износ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
организира семинар за повишаване на експортния потенциал на малките и средни
предприятия. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в конферентната зала на хотел
“България“. Семинарът, на тема “Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, е насочен
към фирми, които нямат експортен опит.
Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят
капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и
други пазари. Представителите на бизнеса ще получат подробна информация за оценка на
експортния потенциал на фирмата, за особеностите и специфичните рискове на външните
пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската
сделка.
По време на семинара ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта,
предлагани от държавни и частни институции. Пред участниците ще бъдат представени
предстоящите инициативи, организирани от Агенцията за насърчаване на малките и средни
предприятия в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските
договорености и информационните ресурси на ЕС. Форуми по темата се провеждат в цялата
страна. Те са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна
програма “Развитие на конкурентос пос обността на българската икономика“.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12270135
Брой думи: 245
Резюме: Проектът е финансово обезпечен с 50 милиона евро
Имоти в столицата са апортирани в капитала на «София Тех Парк” ЕАД. Те са отнети от
Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е променен от публична
в частна държавна собственост, съобщи вчера правителственият пресцентър.
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Заглавие: София Тех Парк ще се строи на “4-и километър“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът е финансово обезпечен с 50 милиона евро
Имоти в столицата са апортирани в капитала на «София Тех Парк” ЕАД. Те са отнети от
Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е променен от публична
в частна държавна собственост, съобщи вчера правителственият пресцентър.
Теренът е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. «Цариградско шосе”, 4-и
километър. В него ще започне изграждането на първия научно-технологичен парк в страната.
Целта на «София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите
и високите технологии в сферата на ИКТ, природните науки и зелената енергия. «Паркът" ще
подпомага създаването на партньорства и инициирането на съвместни проекти между бизнеса
и науката.
«София Тех Парк” ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании,
инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области,
обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна
на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на
науката и високите технологии и др.
Проектът е
финансово
обезпечен
с
50
млн. евро по оперативна програма
„Конкурентноспособност“. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще
създаде фирма, която е бенефициент на средствата по оперативната програма, за да
започне финансирането.
Очаква се още тази година да бъдат осигурени стратегически партньори и да започне
обучението на специалисти. В края на 2015 г. трябва да са завършени офисите, технологичният
център и музеят на технологиите, който ще носи името на Джон Атанасов, информира по-рано
президентът Росен Плевнелиев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12274215
Брой думи: 184
Резюме:
ОБЛАСТЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
–
ХАСКОВО
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
На 26 октомври 2012 г.
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Заглавие: Среща с бизнеса в Симеоновград
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център – Хасково организира информационна среща с
представители на бизнеса от община Симеоновград на 26 октомври 2012 г. /петък/
Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема:
“Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от
Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС“. Срещата е насочена към представителите
на бизнеса в община Симеоновград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ
на ЕС по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ чрез
отворена схема “Енергийна ефективност и зелена икономика“ и ОП “Развитие на човешките
ресурси“ чрез отворени схеми “Безопасен труд“, “Първа работа“ и “Ново начало – от
образование към заетост“. Срещата ще се проведе на 26.10.2012г. /петък/, от 13.00 ч. град
Симеоновград, Бистро “Кинг“, площад “3-ти Март“. ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28
информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз,
създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Центърът е създаден по проект “Изграждане и функциониране на областен информационен
център в община Хасково“ по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.Срещата е открита за
граждани и медии.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12272788
Брой думи: 278
Резюме: Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска
в рамките на инициативата вече е до 10 години, а с рочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: По-добри условия за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк предоставя кредити на малки и средни фирми при облекчени
изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 25.10.2012
Източник: http://www.economynews.bg
Връзка:http://www.economynews.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B5-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news38298.html
Брой думи: 277
Резюме: Райфайзенбанк предоставя кредити на малки и средни фирми при облекчени
изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане д о 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
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Заглавие: По-добри условия за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк предоставя кредити на малки и средни фирми при облекчени
изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малк и и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task= view&id=22182& Itemid= 2
Брой думи: 168
Резюме: На 26 октомври 2012 г.
/петък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на
тема: "Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от
Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС".
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Заглавие:
ОБЛАСТЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
–
ХАСКОВО
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННА
СРЕЩА
С
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА
БИЗНЕСА
ОТ
ОБЩИНА
СИМЕОНОВГРАД
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 26 октомври 2012 г. /петък/, Областен информационен център – гр. Хасково
организира информационна среща на тема: "Популяризиране на отворени схеми по
Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на
ЕС". Срещата е насочена към представителите на бизнеса в община Симеоновград, с цел
подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" чрез отворена схема "Енергийна
ефективност и зелена икономика" и ОП "Развитие на човешките ресурси" чрез отворени
схеми
"Безопасен труд“, "Първа работа“ и "Ново начало – от образование към заетост".
Срещата ще се проведе на 26.10.2012г. /петък/, от 13.00 ч. град Симеоновград, Бистро "Кинг",
площад "3-ти Март".
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект "Изграждане и
функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор №
BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.
Срещата е открита за граждани и медии.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1561375703
Брой думи: 241
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес закуска с Британо-българската
търговска камара, цитиран в съобщение до медиите от МИЕТ.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: Подкрепа за експортно-ориентираните компании обеща министър Делян
Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес закуска с Британо-българската
търговска камара, цитиран в съобщение до медиите от МИЕТ.
Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на правителството, свързани с
намаляване на административната тежест. Работим активно за стартирането на електронното
правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост",
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Делян Добрев обяви пред българските фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия
са договорили преференциални условия за участие на българския бизнес на международното
инженерно изложение India Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013 .
По думите му за 15 български участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети,
нощувки и преференциални цени за щандовете на изложението. Организирането на делегация
от български компании за участие в това изложение ще даде отлични възможности за
сътрудничество между България и Индия, каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1334895
Брой думи: 233
Резюме: /КРОСС/ През следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност"
планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британобългарската търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест.
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Заглавие: Добрев: Работим активно за намаляване на административната тежест
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ През следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност"
планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британобългарската търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест.
Работим активно за стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще
предоставим първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост",
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви пред българските
фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили преференциални
условия за участие на българския бизнес на международното инженерно изложение India
Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за 15 български
участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и преференциални цени
за щандовете на изложението. Организирането на делегация от български компании за участие
в това изложение ще даде отлични възможности за сътрудничество между България и Индия,
каза още Добрев.

24

Дата: 25.10.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=3D25-102012&news_filters[created_on][to
Брой думи: 137
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това е казал министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от пресцентъра на министерството, по време на
бизнес-закуска с Британо-българската търговска камара.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим експортно-ориентираните компании през
следващия програмен период на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това е казал министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от пресцентъра на министерството, по време на
бизнес-закуска с Британо-българската търговска камара.
Пред представители на бизнеса Добрев е коментирал и мерките на правителството, свързани с
намаляване на административната тежест. Работим активно за стартирането на електронното
правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса, е допълнил още той.
По време на дискусията са били обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма. След срещата с бизнеса министър Добрев
участвал в семинар на тема "Индия - перспективи в секторите енергетика, транспорт,
машиностроене и хранително-вкусова промишленост", организиран от БТПП.

25

Дата: 25.10.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40& oid=5235171#commentsBlock
Брой думи: 234
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност", каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британо-българската
търговска камара, съобщиха от МИЕТ.

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: Добрев: Ще подкрепим експортно-ориентираните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност", каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара, съобщиха от МИЕТ.
Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на правителството, свързани с
намаляване на административната тежест. Работим активно за стартирането на електронното
правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в с еминар на тема "Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост",
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви пред българските
фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили преференциални
условия за участие на българския бизнес на международното инженерно изложение India
Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за 15 български
участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и преференциални цени
за щандовете на изложението.
Организирането на делегация от български компании за участие в това изложение ще даде
отлични възможности за сътрудничество между България и Индия, каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=983840
Брой думи: 198
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) организира семинар за повишаване на експортния потенциал на малките и средни
предприятия. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в конферентната зала на хотел
"България". Семинарът, на тема "Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?", е насочен
към фирми, които нямат експортен опит.
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Заглавие: Учат малки фирми как да правят износ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
организира семинар за повишаване на експортния потенциал на малките и средни
предприятия. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в к онферентната зала на хотел
"България". Семинарът, на тема "Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?", е насочен
към фирми, които нямат експортен опит.
Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят
капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и
други пазари. Представителите на бизнеса ще получат подробна информация за оценка на
експортния потенциал на фирмата, за особеностите и специфичните рискове на външните
пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската
сделка.
По време на семинара ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта,
предлагани от държавни и частни институции. Пред участниците ще бъдат представени
предстоящите инициативи, организирани от Агенцията за насърчаване на малките и средни
предприятия в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските
договорености и информационните ресурси на ЕС.
Форуми по темата се провеждат в цялата страна. Те са финансирани от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика".
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=984242
Брой думи: 188
Резюме: Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща в
Гулянци. Акцент на събитието бяха отворените процедури по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси", насочени към работодатели и безработни.
Представени бяха мерките за борба с младежката безработица, които са заложени и в проекта
на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Медиен мониторинг | 10/26/2012

Заглавие: От ОИЦ-Плевен разясниха кандидатстването по ОП в Гулянци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща в Гулянци.
Акцент на събитието бяха отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси", насочени към работодатели и безработни.
Представени бяха мерките за борба с младежката безработица, които са заложени и в проекта
на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
На срещата присъстваха служители от общинската администрация, кметове на кметства,
работодатели, представители на граждански организации, граждани.
На събитието, експертите от ОИЦ - Плевен представиха и актуални процедури по ОП
„Административен капацитет", „Конкурентоспособност" и Българо - швейцарската програма за
сътрудничество.
Най-голям интерес предизвикаха схемите „Ново работно място" и „Без граници", а така също и
възможностите за повишаване на знанията и ученията по проект „Аз мога повече".
До края на 2012 година, ОИЦ - Плевен ще проведе още три информационни срещи в общини на
територията на област Плевен, където ще продължи своята дейност за популяризиране на
Кохезионната политика на ЕС в България.
ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.moreto.net
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n= 189902
Брой думи: 233
Резюме: През следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност" планираме да
подкрепим експортно-ориентираните компании. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест.
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Заглавие: Добрев: Работим активно за намаляване на административната тежест
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност" планираме да
подкрепим експортно-ориентираните компании. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест.
Работим активно за стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще
предоставим първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост",
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви пред българските
фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили преференциални
условия за участие на българския бизнес на международното инженерно изложение India
Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за 15 български
участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и преференциални цени
за щандовете на изложението. Организирането на делегация от български компании за участие
в това изложение ще даде отлични възможности за сътрудничество между България и Индия,
каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.technews.bg
Връзка: http://www.technews.bg/article-27914.html
Брой думи: 245
Резюме: Проектът е финансово обезпечен с 50 милиона евро
Имоти в столицата са апортирани в капитала на „София Тех Парк” ЕАД. Те са отнети от
Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е променен от публична
в частна държавна собственост, съобщи вчера правителственият пресцентър.
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Заглавие: София Тех Парк ще се строи на "4-и километър"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът е финансово обезпечен с 50 милиона евро
Имоти в столицата са апортирани в капитала на „София Тех Парк” ЕАД. Те са отнети от
Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е променен от публична
в частна държавна собственост, съобщи вчера правителственият пресцентър.
Теренът е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и
километър. В него ще започне изграждането на първия научно-технологичен парк в страната.
Целта на „София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите и
високите технологии в сферата на ИКТ, природните науки и зелената енергия. „Паркът" ще
подпомага създаването на партньорства и инициирането на съвместни проекти между бизнеса
и науката.
„София Тех Парк” ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании,
инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области,
обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна
на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на
науката и високите технологии и др.
Проектът е
финансово
обезпечен
с
50
млн. евро по оперативна програма
„Конкурентноспособност“. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще
създаде фирма, която е бенефициент на средствата по оперативната програма, за да започне
финансирането.
Очаква се още тази година да бъдат осигурени стратегически партньори и да започне
обучението на специалисти. В края на 2015 г. трябва да са завършени офисите, технологичният
център и музеят на технологиите, който ще носи името на Джон Атанасов, информира по-рано
президентът Росен Плевнелиев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.manager.bg
Връзка: http://www.manager.bg/news/delyan-dobrev-obesht a-podkrepa-za-eksportnite-kompanii
Брой думи: 181
Резюме: "Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през
програмен период на ОП „Конкурентоспособнос т“.

следващия
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Заглавие: Делян Добрев обеща подкрепа за експортните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност“. Това заяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британо-българската
търговска камара.
Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на правителството, свързани с
намаляване на административната тежест. Работи се активно за стартирането на електронното
правителство, като в началото на 2013 г. ще бъдат предоставени първите 5000 карти за
работа с електронни услуги на бизнеса, уточни той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“, промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
По-късно по време на семинар, организиран от БТПП министър Добрев обяви, че са договорени
преференциални условия за участие на българския бизнес на международното инженерно
изложение India Engineering Sourcing Show в Мумбай през март следващата година. За 15
български участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и
преференциални цени за щандовете на изложението. Организирането на делегация от
български компании за участие в това изложение ще даде отлични възможности за
сътрудничество между България и Индия, коментира министър Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214238_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D
0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2+%3A%D0%A9%D0%B5+%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BC%D0%B5+%D0%B5%D0%BA%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD% D0%BE-% D0%BE%D1
Брой думи: 232
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните
програмен период на ОП „Конкурентоспособнос т“.

компании

през

следващия
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Заглавие: Делян Добрев :Ще подкрепяме експортно-ориентираните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест. Работим активно за
стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим
първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той. По време на
дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за кандидатстване по ОП
„Конкурентоспособност“, промените в Закона за инвестициите, както и въведения сертификат
за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема „Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост“,
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви пред българските
фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили преференциални
условия за участие на българския бизнес на международното инженерно изложение India
Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за 15 български
участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и преференциални цени
за щандовете на изложението. Организирането на делегация от български компании за участие
в това изложение ще даде отлични възможности за сътрудничество между България и Инд ия,
каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/9079/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%
D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0
%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9E_% D0%B2_%D0%BA%D0%B0% D0%BF% D0%
Брой думи: 228
Резюме: Теренът е с площ 300 дка
Министерски съвет реши в сряда да отнеме от Министерството на отбраната (МО) имоти с
площ 300 дка до 4-ти километър. Причината е "отпаднала нужда" да бъдат в активите на
министерството и са апортирани като непарична вноска в капитала на "София Тех Парк" ЕАД.
То трябва да се заеме с изграждането на технологичния парк, идеята за който беше лансирана
това лято от президента на България Росен Плевнелиев.
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Заглавие: Правителствето апортира имоти на МО в капитала на София Тех Парк
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Теренът е с площ 300 дка
Министерски съвет реши в сряда да отнеме от Министерството на отбраната (МО) имоти с
площ 300 дка до 4-ти километър. Причината е "отпаднала нужда" да бъдат в активите на
министерството и са апортирани като непарична вноска в капитала на "София Тех Парк" ЕАД.
То трябва да се заеме с изграждането на технологичния парк, идеята за който беше лансирана
това лято от президента на България Росен Плевнелиев.
В средата на октомври стана ясно, че световният лидер в сферата на виртуализацията VMware
проявява интерес да сътрудничи при изграждането на технологичния парк.
По предварителни планове до края на 2015 година трябва да заработи първият етап от
проекта, който ще бъде финансиран с 50 млн. евро по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Наличнияткапитал на "София Тех Парк" след регистрирането на
дружеството е 3 млн. лева.
Целта на „София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите и
високите технологии в сферата на информационните и комуникационните технологии,
природните науки и зелената енергия, като ще подпомага създаването на партньорства и
инициирането на съвместни проекти между бизнеса и науката. Паркът ще предостави
платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране
създаването на нови предприятия в приоритетните области, обучителни програми,
лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните
среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на науката и високите
технологии.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка:
http://www.3enews.net/show/28267_delyan%20dobrev%20shte%20podkrepim%20eksportnoorientiranite%20kompanii%20prez%20sledvashtiya%20programen%20period%20na%20op%20konku
rentosposobnost_bg/
Брой думи: 232
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административната тежест.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим експортно-ориентираните компании през
следващия програмен период на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара. Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на
правителството, свързани с намаляване на административн ата тежест.
Работим активно за стартирането на електронното правителство, като в началото на 2013 г. ще
предоставим първите 5000 карти за работа с електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност", промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на тема "Индия - перспективи в
секторите енергетика, транспорт, машиностроене и хранително-вкусова промишленост",
организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата промишленост с
резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Делян Добрев обяви пред българските фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия
са договорили преференциални условия за участие на българския бизнес на международното
инженерно изложение India Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По
думите му за 15 български участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети,
нощувки и преференциални цени за щандовете на изложението. Организирането на делегация
от български компании за участие в това изложение ще даде отлични възможности за
сътрудничество между България и Индия, каза още Добрев.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&A rticle=469753
Брой думи: 283
Резюме: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови
по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително
споразумение по инициативата JEREMIE.
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Заглавие: Райфайзенбанк с нови по-добри условия за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови поизгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение
по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити,
които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни
кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може
да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период
на изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с
финансовите средства.
Максималният размер на отпускания заем по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/view.php?url= http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56939
Брой думи: 281
Резюме: Максималният размер на отпускания кредит е до 1 875 000 евро или левовата
равностойност
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Заглавие: Нови по-добри условия за кредитиране на малки и средни фирми по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малки и средни фирми могат да получат кредити при нови по-изгодни условия и
значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение, което
Райфайзенбанк (България) предлага по инициативата JEREMIE. Максималният срок на
изплащане на инвестиционните кредити вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити с а с
период на изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се
възползва от овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на
изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с
финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/view.php?url=http://www.economynews.bg/%D0%BF%D0%BE %D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B5-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news38298.html
Брой думи: 278
Резюме: Райфайзенбанк предоставя кредити на малки и средни фирми при облекчени
изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
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Заглавие: По-добри условия за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк предоставя кредити на малки и средни фирми при облекчени
изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите. От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=359629
Брой думи: 67
Резюме: Правителството направи непарична вноска от 300 дка терен в бъдещия
високотехнологичен парк „София тех парк”. Това прие на заседанието си вчера Министерският
съвет. Теренът се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър и досега беше
собственост на военното министерство, но то вече няма нужда от него.
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Заглавие: Дадоха 300 дка на „София тех парк”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството направи непарична вноска от 300 дка терен в бъдещия
високотехнологичен парк „София тех парк”. Това прие на заседанието си вчера Министерският
съвет. Теренът се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър и досега беше
собственост на военното министерство, но то вече няма нужда от него.
По ОП „Конкурентоспособност” се отпускат 50 млн. евро за изграждането му. Очаква се част
от високотехнологичния парк да заработи през 2015 г.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56939
Брой думи: 294

Заглавие: Нови по-добри условия за кредитиране на малки и средни фирми по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Максималният размер на отпускания кредит е до 1 875 000 евро или левовата
равностойност.
Малки и средни фирми могат да получат кредити при нови по-изгодни условия и значително
облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение, което Райфайзенбанк
(България) предлага по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
посредством
Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Резюме: Максималният размер на отпускания кредит е до 1 875 000 евро или левовата
равностойност
Малки и средни фирми могат да получат кредити при нови по-изгодни условия и значително
облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение, което Райфайзенбанк
(България) предлага по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от
овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3
години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
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Дата: 25.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12273426
Брой думи: 258
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП Конкурентоспособност,каза министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британо-българската търговска камара,
съобщиха от МИЕТ.
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Заглавие: Добрев: Ще подкрепим експортно-ориентираните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП Конкурентоспособност,каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на бизнес -закуска с Британо-българската
търговска камара, съобщиха от МИЕТ.
Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия програмен
период на ОП Конкурентоспособност,каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на бизнес-закуска с Британо-българската търговска камара,
съобщиха от МИЕТ.
Пред представители на бизнеса Добрев коментира и мерките на правителството, свързани с
намаляване на административната тежест. Работим активно за стартирането на електронното
правителство, като в началото на 2013 г. ще предоставим първите 5000 карти за работа с
електронни услуги на бизнеса, допълни още той.
По време на дискусията бяха обсъдени и темите, свързани с отворените схеми за
кандидатстване по ОП Конкурентоспособност,промените в Закона за инвестициите, както и
въведения сертификат за качество в туризма.
След срещата с бизнеса министър Добрев участва в семинар на темаИндия - перспективи в
секторите
енергетика,
транспорт,
машиностроене
и
хранително-вкусова
промишленост,организиран от БТПП. Той запозна фирмите от хранително-вкусовата
промишленост с резултатите от 17-та сесия на българо-индийската междуправителствена
Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Делян Добрев обяви
пред българските фирми, че заедно с министъра на индустрията на Индия са договорили
преференциални условия за участие на българския бизнес на международното инженерно
изложение India Engineering Sourcing Show в гр. Мумбай през месец март 2013. По думите му за
15 български участници ще бъдат осигурени безплатни самолетни билети, нощувки и
преференциални цени за щандовете на изложението.
Организирането на делегация от български компании за участие в това изложение ще даде
отлични възможности за сътрудничество между България и Индия, каза още Добрев.
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