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Медиен мониторинг – обобщение
30.10.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 29.10.2012
Източник: БНР - Програма "Христо Ботев"
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 722

Текст: Водещ: И този понеделник минутите преди новините в 8 часа са запазени за фирмите,
успели да спечелят финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
На 29 октомври Дарина Арнаудова ще ви разкаже за опита на фирма „Пен д’ор”, която успява
да спечели финансиране в размер на 195 хил. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”. С повече подробности по проекта, слушаме Кристина Димитрова,
управляващ директор на фирмата.
Кристина Димитрова: Фирма „Пен д’ор” е създадена през 1993 г. и всъщност от тогава
произвеждаме опакованите кроасани, с които най-напред бяхме познати на българския пазар.
Това продължи някъде до 98-а година, когато включихме в нашата продуктова листа и пресните
хлебни изделия, а малко по-късно, през 2000 и 2001 г. започнахме да произвеждаме и
замразени изделия, които включват замразени хлебни изделия, замразени закуски. И в
момента общо взето в това се състои и групата, с която работим.
Репортер: Оцеляхте на българския пазар въпреки конкуренцията?
Кристина Димитрова: Да, мога да кажа, че минахме доста трудни периоди. Машините, които
искахме да закупим по този проект бяха формулирани през 2007 г. 2008 г., знаете, започна
икономическата и финансова криза. Имахме, така, клиенти и проекти, които бяха включени в
идеите ни за проекта, които съответно пропаднаха. От 2007 година реално ние финализирахме
договора през 2010 г. От 2007 до 2010 г. един изключително дълъг период и в този период
могат да се случат много неща. И в тази връзка, на нас пък не ни бяха одобрени доста от
разходите. Не мога да кажа, че сме най-успешният проект, но все пак някаква много малка част
от това, което очаквахме да получим като грант, успяхме да получим.
Репортер: Бяха ли подменени някои машини с други, вече по-ново, съвременни, или поокрупнени? Какво се случи?
Кристина Димитрова: Да, точно това имам предвид, че някак си самата процедура тогава,
надявам се, е сега не е така, беше доста тромава, тоест нямаше възможност да се заменят
машини. Това, което си указал в първозаданието си трябва да се следва точно. Тоест нямаше
възможност да бъдем гъвкави и съответно пък тези разходи не ни бяха признати там, където
видяхме, че има по-добри и по-нови машини. Но все пак мога да кажа, че нашата цел в голяма
степен беше да подобрил конкурентоспособността си. И в тази връзка смятам, че успяхме да
постигнем това, което бяхме замислили – от една страна увеличихме капацитета си, от друга
страна успяхме да подобрим качеството на продукцията, успяхме да намалим много голям брой
от ръчните операции, които имахме до тогава, облекчи се работата на хората. Това, което
бяхме заложили, като например увеличение на пазарния дял, не можахме да го постигнем в
такава степен, каквато ние очаквахме, именно поради факта, че се случи периода точно в
момента на кризата и просто имахме човек от наша страна, слава Богу, че го имахме, който
движеше проекта, заедно с консултантската фирма, която ни помагаше, тъй като един такъв
проект е общо взето една твърда рамка, тоест не можеш да се движиш много. Това, което си
определил като параметри трябва да се спазва.
Репортер: След реализиране на проекта, тоест внедряването на новите машини, имаше ли
нужда от допълнително обучение на работниците, преквалифициране?
Кристина Димитрова: Първо, бих казала, че работниците определено бяха доволни от това,
което се случи, защото въвеждането на новото оборудване спести много ръчен труд, вдигане
на тежести, намали се монотоността на работата, спестиха се много операции. Мисля, че
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Резюме: И този понеделник минутите преди новините в 8 часа са запазени за фирмите, успели
да спечелят финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
На 29 октомври Дарина Арнаудова ще ви разкаже за опита на фирма „Пен д’ор”, която успява
да спечели финансиране в размер на 195 хил. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”. С повече подробности по проекта, слушаме Кристина Димитрова,
управляващ директор на фирмата.
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всички са доволни от това. И ние сме доволни, че успяхме да механизираме, автоматизираме
голяма част от производственото си оборудване. Но от друга страна един такъв проект винаги
иска да може да бъде подплатен с финансови резултати. И пак казвам, случихме лош период,
иначе разчетите ни бяха съвсем други. Но успяхме да преодолеем донякъде кризата и да се
справяме със задълженията, които поехме във връзка с изпълнението на проекта.
Репортер: Сега какво е положението – от 2010 до 2012?
Кристина Димитрова: 2010 г. беше сравнително трудна година, тъй като имаше свиване на
пазара и в България, и извън страната. Тъй като ние работим в голяма степен и за износ. И
общо взето ситуацията беше еднаква и у нас, и навън. За тази година мога да кажа, че е малко
по-стабилен пазарът, или по-скоро малко по-предвидим. Но се надяваме догодина резултатите
да бъдат още по-добри и съответно с това, което произвеждаме да можем да стъпим и на нови
пазари, което е и целта ни, и което общо взето е ежедневната ни работа.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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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: 29.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=619274
Брой думи: 204
Резюме: Бургас Областен информационен център - Бургас и Комисията за подпомагане на
малки и средни предприятия към Община Бургас за пореден път събраха представители на
бизнеса на информационна среща за "Възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на
човешките ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". С
нея приключи цикълът от събития в подкрепа на бизнеса, проведени през последните три
месеца. Това съобщават от общината.
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Заглавие: Бургаският бизнес се запозна с актуалните схеми по две оперативни програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас Областен информационен център - Бургас и Комисията за подпомагане на малки
и средни предприятия към Община Бургас за пореден път събраха представители на бизнеса
на информационна среща за "Възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките
ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". С нея
приключи цикълът от събития в подкрепа на бизнеса, проведени през последните три месеца.
Това съобщават от общината.
Представителите от дирекция "Бюро по труда" - Бургас и от регионалния сектор на
Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" разказаха за актуални схеми и конкретни
проектни идеи. Най- голям интерес за поканените предизвикаха схемите "Ново начало", "На
път" и "Енергийна ефективност и зелена икономика".
Освен за възможностите по оперативните програми, присъстващите бяха запознати с
основните дейности на Комисията за подпомагане на малки и средни предприятия, между които
- взаимодействие с различни институции, консултиране по разработване на проекти и
провеждане на разнообразни семинари. Участниците получиха информация и за
новосъздадения "Бизнес инкубатор" - Бургас.
ОИЦ - Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 "Създаване и
функциониране на Областен информационен център - Бургас" и е част от мрежата от 27-те
Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12298890
Брой думи: 260
Резюме: 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, съобщи
министърът.
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Заглавие: Добрев: Ще подкрепим експортните компании
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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, съобщи
министърът.
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.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1934687
Брой думи: 680

Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европейската комисия одобри придобиването на "Виваком"
Одобрението е свързано с придобиването на "Българска телекомуникационна компания" АД с
търговска марка "Виваком" (Vivacom) от страна на българската Корпоративна търговска банка
(КТБ) и руската OAO VTB Bank. Двете банки придобиват около 70% от "Виваком", а настоящите
кредитори отписват дълг в размер на 1 млрд. евро. Миналата седмица от "Виваком" съобщиха,
че компанията е отчела ръст на печалбата си в размер на 34% за деветмесечието на 2012 г.
спрямо същия период на миналата година. Чистата печалба на телекома за третото
тримесечие на годината е 32.9 млн. лв.
***
Siemens планира да продаде соларния си бизнес
Немската компания ще продаде соларния си бизнес като част от програмата си за намаляване
на разходите, обявена този месец. Към момента се водят преговори с потенциални купувачи,
съобщи Reuters.
Променените условия, слабият растеж и силният ценови натиск на тези пазари са част от
причините, които изтъкват от Siemens по отношение на взетото решение. Компанията ще
продължи да присъства в сектора за възобновяема енергия чрез вятърните и водните си
централи, пише "Капитал".
***
"Миг инженеринг" взе Златния отвес на КСБ - Пловдив
Годишните награди на Пловдивското областно представителство на Камарата на строителите
бяха връчени за шестнадесета поредна година по повод Деня на строителя.
С големия приз "Златен отвес" за 2012 г. пловдивските строители удостоиха "Миг инженеринг" с
управител инж. Митко Горчов за значителен принос за повишаване авторитета на бранша, за
собствен фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други
строителни структури. Достойни претенденти за отличието бяха "Сиенит" ООД и "Драгиев и Ко"
ООД.
***
Наградата "Почетен майстор на отвеса" беше присъдена посмъртно на инж. Димитър Язов.
В категория "Строителна перспектива" беше отличена фирма "Импулс пропърти груп ООД, а в
"Строителна традиция" – "Кофражна техника" АД. Oще на www.stroitelstvo.info
***
Райфайзенбанк с нови по-добри условия по JEREMIE
Райфайзенбанк (България) излиза с нови по-изгодни условия и значително облекчени
изисквания по 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 оборотни средства с период на
изплащане до 3 години. 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.
***
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Резюме: Райфайзенбанк с нови по-добри условия по JEREMIE
Райфайзенбанк (България) излиза с нови по-изгодни условия и значително облекчени
изисквания по 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 оборотни средства с период на
изплащане до 3 години. 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.
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Philips и Haworth ще разработват съвместно решения за офиси
Philips и Haworth обявиха, че са сключили споразумение за съвместна работа при създаването
на подобрена офис среда. Двете компании ще предлагат комбинирани решения за осветление
и обзавеждане на офиси. Двете фирми ще разработват различни решения за офиси като
мебели и екрани, които интегрират LED осветление. Те ще покриват изискванията за устойчиво
развитие, зелено строителство и енергийна ефективност.
***
ВАТО БГ с цялостни програми за намаляване загубите на вода до 20%
ВАТО БГ официално откри предприятието за водопроводна арматура в Южна индустриална
зона, гр. Казанлък. По този начин изцяло българската компания, която работи в сферата на
ВиК, делегира желанието си за участие в създаването на устойчива водна инфраструктура в
България. В последните две години са инвестирани близо 3 млн. лева в създаването на
предприятието. Основна част от производството е за контролна и регулираща арматура по
лиценз на един от най-добрите световни производители.
***
Сделка между Carrefour и Cencosud за 2.6 млрд. долара
Френската верига за търговия на дребно Carrefour продава всичките си активи в Колумбия на
чилийската Cencosud, съобщи Reuters. В сделката са включени 72 хипермаркета, 16 магазина и
4 кеш-енд-кери магазина. Това е поредно оттегляна от второстепенен пазар на веригата, която
се съсредоточава върху основния си бизнес във Франция и Испания, както и върху бързо
разрастващите се пазари на Бразилия и Китай. Carrefour, която е втората най-голяма търговска
верига от този тип в света и има бизнес в България, предприе мащабно преструктуриране под
ръководството на новия изпълнителен директор Жорж Пласа. Cencosud от своя страна наскоро
придоби бразилската верига супермаркети Prezunic и чилийския конкурент Johnson's, а освен
това има операции и в Аржентина и Перу. Компанията вече има над 900 обекта в Южна
Америка.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.pcworld.bg
Връзка: http://pcworld.bg/20254_stolichnite_lyulin_i_nadezhda_vlizat_v_mrezhata_na_net1
Брой думи: 292
Резюме: Към момента са покрити 50% от домакинствата в Надежда, Свобода и Толстой, а
плановете на компанията са да ги покрие на 100% до април 2013 г., докато Люлин ще бъде
покрит изцяло до декември тази година.
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Заглавие: Столичните Люлин и Надежда влизат в мрежата на НЕТ1
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Към момента са покрити 50% от домакинствата в Надежда, Свобода и Толстой, а
плановете на компанията са да ги покрие на 100% до април 2013 г., докато Люлин ще бъде
покрит изцяло до декември тази година.
Компанията НЕТ1, която име претенциите да е сред най-бързо развиващите се телекоми у нас,
обяви, че разширява покритието на мрежата си за частни и бизнес клиенти в столичните
комплекси Люлин, Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой (с два нови офиса в жк. Надежда, и
един в жк. Люлин), с което мрежата на оператора вече покрива 54 софийски квартала. Общият
брой на домакинствата в Надежда, Свобода и Толстой е 16 000, като към момента са покрити
50% от тях, а плановете на компанията са да ги покрие на 100% до април 2013 година. В Люлин
общият брой на домакинствата е 40 750, като предстоящото покритие в Люлин 8 и 9 е 70%, а в
Люлин 5 и 6 – 50%. Очаква се те да бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 година.
Скоростта на интернет услугата в цялата мрежа на оператора е до 65 Mbps, уточняват от NET1.
Покритието на НЕТ1 в София към момента
Разширяването на мрежата на НЕТ1 в два от най-големите жилищни комплекси в София, се
осъществява изцяло чрез изграждане на собствена инфраструктура. Това включва поставяне
на оптика до сградата (fiber-to-the-building), както и използване на най-новите технологии за
управление на трафика. Компанията е спечелила и проект за финансиране по Оперативна
програма „Конкурентоспособност", за разширяване на своята инфраструктура. Цялата мрежа
на НЕТ1 е под земята и компанията няма нелегални, висящи по дърветата или стени на сгради
кабели, подчертава още официалната информация.
Според NET1, в новопокритите квартали клиентите вече също могат да се възползват от
пълния набор от услуги, включително и най-изгодните оферти.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.computerworld.bg
Връзка: http://computerworld.bg/41845__net1_navleze_v_lyulin_i_nadezhda
Брой думи: 300
Резюме: Софийският телеком е увеличил покритието си в столицата до общо 54 столични
квартали
НЕТ1 обяви, че разширява покритието на мрежата си за частни и бизнес клиенти в столичните
комплекси Люлин, Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови
офиса в жк Надежда, както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54
софийски квартала, твърдят от телекома.
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Заглавие: НЕТ1 навлезе в Люлин и Надежда
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Софийският телеком е увеличил покритието си в столицата до общо 54 столични
квартали
НЕТ1 обяви, че разширява покритието на мрежата си за частни и бизнес клиенти в столичните
комплекси Люлин, Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови
офиса в жк Надежда, както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54
софийски квартала, твърдят от телекома.
Общият брой домакинства в кварталите Надежда, Свобода и Толстой е 16 000, а към момента
са покрити 50% от тях, като плановете на компанията са да обхване 100% до април 2013 г. В
Люлин общият брой на домакинствата е 40 750, като НЕТ 1 планира да осигури покритие в
Люлин 8 и 9 от около 70%, а в Люлин 5 и 6 – 50%. Очаква се всички микрорайони в Люлин да
бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 г., добавят от компанията. „Скоростта на
интернет услугата в цялата мрежа е до 65 Mbps", твърдят още от телекома.
И в двата комплекса НЕТ1 изгражда собствена инфраструктура, включително оптика до
сградата (FTTb) и използване на най-новите технологии за управление на трафика. Компанията
е спечелила проект за финансиране по ОП „Конкурентоспособност" за разширяване на
своята инфраструктура. „Цялата мрежа на НЕТ1 е под земята и компанията няма нелегални,
висящи по дърветата или стени на сгради кабели", твърдят от телекома, който предлага ТВ и
интернет услуги. Пакетът от 103 ТВ канала (60 аналогови, 92 цифрови, 11 HD канала) се
продава на цена 11,9 лв. месечно при сключване на 18-месечен абонаментен договор, а
подобен договор за услугите Интернет + телевизия (25 Mbps + споменатите 103 канала) излиза
по 19,9 лв. на месец.
„Разширяването на покритието в няколко ключови столични квартала ни позиционира като един
от водещите доставчици на интернет и телевизия", заяви Стефан Войнов, управител на
телекомуникационната компания.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0
%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-news3835
Брой думи: 232
Резюме: Планираме да подкрепим експортно-ориентираните компании през следващия
програмен период на ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Добрев: Ще подкрепим експортните 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.
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.press.dir.bg
Връзка: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=345018&df=45&dflid=3
Брой думи: 436

Заглавие: НЕТ1 разширява покритието на мрежата си в Люлин и Надежда
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Разширяването на мрежата на НЕТ1 в два от най-големите жилищни комплекси в
София, се осъществява изцяло чрез изграждане на собствена инфраструктура
Най-бързо развиващият се телеком НЕТ1 обяви, че разширява покритието на мрежата си за
частни и бизнес клиенти в столичните комплекси Люлин, Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и
Толстой. Компанията открива и два нови офиса в жк. Надежда, както и един в жк. Люлин. С това
мрежата на НЕТ1 вече покрива 54 софийски квартала. Общият брой на домакинствата в
Надежда, Свобода и Толстой е 16 000, като към момента са покрити 50% от тях, а плановете на
компанията са да ги покрие на 100% до април 2013 година. В Люлин общият брой на
домакинствата е 40 750, като предстоящото покритие в Люлин 8 и 9 е 70%, а в Люлин 5 и 6 –
50%. Очаква се те да бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 година. Скоростта на
интернет услугата в цялата мрежа на оператора е до 65 Mbps.
Разширяването на мрежата на НЕТ1 в два от най-големите жилищни комплекси в София, се
осъществява изцяло чрез изграждане на собствена инфраструктура. Това включва поставяне
на оптика до сградата (fiber-to-the-building), както и използване на най-новите технологии за
управление на трафика. Компанията е спечелила и проект за финансиране по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“, за разширяване на своята инфраструктура. Цялата мрежа
на НЕТ1 е под земята и компанията няма нелегални, висящи по дърветата или стени на сгради
кабели. Вече и в новопокритите квартали клиентите могат да се възползват от пълния набор от
услуги, включително и най-изгодните си оферти: достъп до 103 телевизионни канала (60
аналогови, 92 цифрови, 11 безплатни HD канала) на цена от 11.90 лв. месечно, при 18 месечен договор, както и Интернет + Телевизия (25 Mbps + 60 аналогови, 92 цифрови, 11
безплатни HD канала ) на цена от 19.90 лв. месечно, при 18-месечен договор.
„Разширяването на покритието в няколко ключови столични квартала ни позиционира като един
от водещите доставчици на интернет и телевизия. В основата на успешното ни разрастване е
нашата политика да предлагаме услуги без никакъв компромис в качеството, да спазваме
всички секторни регулации и да предлагаме на клиентите си богат набор от продукти и услуги с
добавена стойност – от високоскоростен интернет и телевизия, през застраховки, до лаптопи и
други хардуерни устройства“ - посочва Стефан Войнов, управител на телекомуникационната
компания.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Повече за НЕТ1
НЕТ1 е телекомуникационен оператор от ново поколение. Компанията предоставя интегрирани
решения за бизнес и корпоративни клиенти на територията на цялата страна и е сред найголемите доставчици на интернет и телевизия за крайни клиенти на територията на град
София.
http://www.net1.bg/
За Контакти:+ 359 885 90 52 99
Източник: http://www.net1.bg/
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Резюме: Разширяването на мрежата на НЕТ1 в два от най-големите жилищни комплекси в
София, се осъществява изцяло чрез изграждане на собствена инфраструктура
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Дата: 29.10.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/33688
Брой думи: 2104

Заглавие: България се справя по впечатляващ начин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Росен Плевнелиев, президент
Президентът Росен Плевнелиев е роден на 14 май 1964 г. в Гоце Делчев. Завършил е
изчислителна техника в ТУ - София.
През 1990 г. основава и управлява "Ирис Интернешънъл" АД. По-късно създава "Линбългария"
OOД, а през 1998 г. - "Линднер Ирис Имобилиен" OOД. През 1999 г. основава и управлява
"Бизнес Парк София" EOOД и "Линднер България" ООД.
Бивш строителен министър (2009-2011). Женен, с 3 деца.
- Г-н президент, как изглеждаше животът ви през тази една година от избирането ви за
държавен глава?
- Много динамичен, кризата създава много проблеми, но и много възможности. Това, което
виждам, е, че държавите са разделени на две - в едната група са тези, които са потънали в
проблеми, не търсят сами решения, а само се оплакват и чакат наготово някой да ги спаси и
затъват още повече. В другата група са държавите, които работят здраво, не се плашат от
реформите и съзнават, че по начина, по който минават през кризата, програмират какво ще се
случи с тях след нея.
- България къде е?
- Много ми се иска да е в групата на вторите.
- Но?
- България категорично е в тази категория, но може да е по-бърза и по-смела. Въпреки кризата
обаче държа да подчертая, че ние се справяме по един впечатляващ начин.
- Защо смятате така - ние все така сме най-бедната страна в ЕС, тези дни излезе и статистика
на Световната банка - на 66-о място сме, т.е. с две позиции по-надолу от м.г. по бизнес климат.
Това е лош маркер за чуждите инвеститори, които и без това ги няма?
- Абсолютно сте права. Има три маркера, които светът следи много внимателно - "дуинг бизнес"
на Световната банка, индекса за прозрачност на "Трансперънси интернешънъл" и индекса за
конкурентоспособност на Уърлд икономик форум, където се изкачихме с 12 места нагоре бяхме на 74-то, а сега сме на 62-ро място. Това е постижение.
- Обаче с "прозрачността" сме зле - и там има регрес, както и по отношение на бизнес средата.
- Много бих искал и правителството, и институциите да си поставят за цел да подобрим
положението си и по тези два показателя. Когато имаме тенденция за напредък, светът ще го
познае и инвестициите ще дойдат. Пак ще повторя, страната ни върви в правилната посока, за
разлика от много други държави, които са свикнали да растат на база планини от кредити. Сега
е моментът България да се позиционира по пътя на истински стратегическите инвестиции - помалко шопинг молове и много повече фабрики. Между другото през последните няколко месеца
имах възможността да открия няколко знакови фабрики в България, а при моето последно
посещение в Бавария ние договорихме три нови фабрики.
- Казвате - договорихме откриването на три нови фабрики, но по същото време сигурно са
затворили 30. Всеки ден на улицата остават десетки хора, на много места пък работодателите
бавят с месеци заплатите...
- Ситуацията в икономиката е тежка, основно трудности срещат малките и средните
предприятия, където са около 70% от работните места. Затова те трябва да се подкрепят и
това се прави от правителството, доколкото е възможно - например вече е факт националната
програма за енергийна ефективност, която е директно насочена в тяхна подкрепа. В ход е и
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Резюме: Росен Плевнелиев, президент
Президентът Росен Плевнелиев е роден на 14 май 1964 г. в Гоце Делчев. Завършил е
изчислителна техника в ТУ - София.
През 1990 г. основава и управлява "Ирис Интернешънъл" АД. По-късно създава "Линбългария"
OOД, а през 1998 г. - "Линднер Ирис Имобилиен" OOД. През 1999 г. основава и управлява
"Бизнес Парк София" EOOД и "Линднер България" ООД.
Бивш строителен министър (2009-2011). Женен, с 3 деца.

17

Медиен мониторинг | 10/30/2012

гаранционната програма по "Джереми", по която малките и средните предприятия получават
кредити при по-ниски лихви и с по-малки обезпечения. Националната програма за
конкурентоспособност - тя също тръгна. В същото време обаче крайно време е парламентът
да одобри два важни закона - единият е законът за инвестициите, който ще даде допълнителни
облекчения на инвеститорите и ще направи България по-привлекателно място за бизнеса.
Вторият е законът за иновациите, който ще структурира националната рамка за финансиране и
приоритизиране на иновации, това ще е много добър инструмент в подкрепа на малките и
средните предприятия, които са гръбнакът на всяка икономика.
- Колко пъти през тази една година стиснахте зъби заради случващото се в държавата?
- Аз съм позитивно настроен човек, колкото ми е по-тежко, толкова по-мотивиран съм да
работя. Много ми се иска по-бързо да се развиваме, да сме по-ефективни. Само когато имаме
големи и смислени национални приоритети - като тези в България 2020, които следваме
неотклонно, можем да дръпнем напред. Не се върви една крачка напред, една наляво, една
надясно, една назад и после пак мъничко напред, и след това пак назад. Начинът за успех е
този - позитивизъм и много работа по ясно начертан план. Аз не вярвам в доносите, не
участвам в политически битки и интриги.
- Този начин на мислене не ви ли прави лесно уязвим?
- Не, а и не бива да се подценява интелигентността на българите. Хората не се впечатляват от
агресията и от партийните игри - това го забелязах и на изборите. Те очакват от политиците
смислени дебати и надграждане на добрите идеи. Хората избраха мен сред 18 кандидати и
нямам намерение да променям нито начина си на мислене, нито на действие.
- Но се ядосахте, когато вицепремиерът Цветан Цветанов заяви, че не сте разбрали казуса с
бившата шефка на съдиите у нас Мирослава Тодорова и сте се изказали неподготвен, като я
защитихте, когато бе уволнена от стария състав на ВСС?
- Всеки усети тогава напрежението, по важното е, че моята позиция е много принципна и
категорична. Аз съм за принципните решения. Не знам какво е да водиш персонални битки,
никога не съм го правил в живота си, няма да го правя и занапред. Като министър доказах, че
мога да работя с всички - и със сини, и с червени, с жълти и т.н. И постигнахме много заедно.
Така е и сега в президентството. Тук нямаме задни мисли, не водим персонални войни, защото
имаме кауза. И тя е за модерна България и прогрес. Затова съм отвъд агресията, негативната
енергия и битката един срещу друг. Това е загуба на време. Смятам, че това ни отклонява от
смисъла на нещата, който не е във войната. Тя дори не е и средство. Смисълът е в това, което
искаш да постигнеш. И персоналните отношения нямат нищо общо. Аз съм обещал десет
големи приоритета при влизането си на "Дондуков" 2 и ще ги постигна. Това е моят подход отворен, с ясни аргументи. Задкулисието ми е непознато. В този конкретен случай, за който ме
попитахте, аз не спестих моите аргументи и ги казах на българските граждани. И ще
продължавам да го правя по честен и откровен начин, без да спестявам аргументи и без да
защитавам партийни позиции.
-Тази ви позиция впрочем доста дразни депутатите от ГЕРБ - малко са ви обидени, че като
ходите на събития в регионите им, не ги каните да са около вас...
- Това, което мога да кажа, е, че посещенията ми са публични и всички знаят за тях. Програмата
ми е абсолютно прозрачна и когато пътувам из страната, всички знаят къде отивам и защо.
Абсолютно всички депутати, от всички политически партии, са добре дошли. Мога да работя с
всички. Не може да има ревност. И се надявам, че представителите на политическа партия
ГЕРБ, която ме номинира и съм горд и благодарен за това, го разбират много добре.
- Не се ли подразнихте, когато премиерът Бойко Борисов ви изпревари и обяви, че ще наложите
вето на Закона за съдебната власт, излезе така, сякаш той ви е наредил, а вие го изпълнявате?
- Вето в президентството от днес за утре не може да има. Това е много обективен процес, в
който вземат участие десетки експерти. Едни от най-изявените експерти в областта на правото
работят в Правния съвет към президента, заседават и се аргументират преди използването на
този инструмент. Същият този екип внимателно следи и още редица рискови законопроекти - в
момента са около 26. Така че ветото не може да бъде наложено, защото някой ми е вдигнал
телефона, а само когато има обективни аргументи. Аз съм екипен играч и вярвам на екипа си и
неговата преценка. Смятам, че е много лош подход, когато един или двама души в държавата
се нагърбват с решението на всичките проблеми. Трябва всички да работим, а решенията на
правителството, както и на президентството да са платформа за развитието на страната.
- Г-н президент, последното ви посещение бе в Израел. Очаквахме, че там ще съобщите
някакви резултати от работата на службите по атентата на летището в Бургас. Преди време
казахте, че до 15 септември ще има много висока доза на публичност по тази тема, но това не
стана. Защо, буксува ли разследването?
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- Не, разследването е много напреднало, нашите служби си вършат много добре работата и
това се признава и от партньорите ни навън. Сигурен съм, че не сме далеч от времето, когато
резултатите ще се сложат на масата. А за датата 15 септември - винаги съм смятал, и като
министър, и сега като президент, че публичността помага. Аз очаквах и окуражавах
правителството и компетентните органи, дори и да не са на 100% готови, но са на 30 или 50%
напреднали, да излязат и да съобщят междинни резултати. Това бе моята идея и за 15
септември. Още повече че някои министри тогава индикираха, че имат готовност за това към
тази дата.
- Кои министри?
- При разговорите ми с различни представители на изпълнителната власт бяха изразени
очаквания, че по-бързо ще стигнат до междинни резултати. Така че тогава окуражих
правителството да покаже прогреса, независимо че не са стигнали до края, важното е, че са на
прав път. Този отчет дължим както на българските граждани, така и на световното
демократично семейство.
- Ами ако няма какво да покаже...
- Разследването е напреднало и аз очаквам скоро резултатите от него.
- Обявихте, че сте удовлетворен от новата формулировка на въпроса за референдума, след
като от него отпадна "Белене", и няма да сезирате Конституционния съд. Така допитването
според БСП е много общо, казват, че със същия успех можем да попитаме и дали България да
развива космонавтиката...
- Щеше да е абсурдно, антидемократично и щяхме да създадем изключителен проблем в
бъдеще на българската демокрация, ако бяхме провели референдум с въпроса на БСП - по
един конкретен казус. След това вероятно трябваше да питаме и за "Козлодуй", и за магистрала
"Хемус", и за "Южен поток" и т.н. Не може да подменяме държавността. Така, както е зададен
въпросът в момента, е много логичен, особено на фона на дебата, който се води в Европа след
Фокушима. Някои държави казаха - "не" след случилото се в Япония. И затова е много логично
да питаме българските граждани - а вие искате ли да изграждаме нови ядрени мощности. Това,
което ме притеснява, е, че хората не са получили още максималната информация, за да
направят своя избор. И още нещо, дори отговорът на референдума да е "да", това няма да
освободи министерския съвет от отговорността.
- Казахте "дори отговорът да е "да" - това означава ли, че вие се съмнявате?
- Ще си спестя отговора на този въпрос. Нека, вместо аз да коментирам, българите да го
направят, като гласуват. Това е само в интерес на държавата ни. Този проект е нещо много
съществено за страната ни. Той е сериозна стъпка и хората трябва да си дадат сметка, че ще
се отрази на живота и на децата ни. Пак ще кажа - тепърва трябва да започнем дебата - имаме
ли нужда, колко ще струва, има ли възвръщаемост, какви са рисковете и т.н. Готов съм и аз да
инициирам дебати, ако те не стартират навреме.
- Не е тайна, че сте заможен човек, а според вицепремиера Симеон Дянков данъкът върху
лихвите на депозита ще се отрази само върху спестяванията на богатите хора. Вие
пресметнахте ли с колко ще обеднеете?
- Като човек, който е живял доста години в Германия, знам много добре как работи този данък.
Също така, като човек, на когото имотната декларация е публична, всеки може да види, че една
част от парите, с които разполагам, е в имоти, а другата - в банкови сметки в България и в
Австрия, където е въведен такъв данък. Така че считам, че това е една добра, премерена
европейска практика. Но смятам, че решението да се наложи такъв налог трябваше да се
обясни малко по-добре, с качествен дебат.
- Ще дадете ли посмъртно орден "Стара планина" на ген. Делов, идеята е на ГЕРБ и е
подкрепяна от БСП?
- Аз вече посочих в речта си в Кърджали изключителната заслуга на ген. Делов не само като
един изключителен пълководец и национален герой, но и като символ на толерантност. И
решението на общинските съветници от ДПС е необяснимо, да не кажа скандално. Относно
ордена - разбира се, ще се съобразя с решението на Министерския съвет. Но тук е мястото и за
по-сериозен дебат и анализ - ако дам отличието на ген. Делов, връщайки се 100 години назад,
не трябва ли да дам и на Васил Левски и Христо Ботев? Темата е много дълбока и важна по
същество и я дължим дори и в името на паметта на ген. Делов.
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