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Медиен мониторинг – обобщение
23.11.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
21

вестници, от които:

7

- национални

6

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

14



Общо за деня

21
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

4

Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация
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Национални печатни медии
Дата: 23.11.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 3
Брой думи: 140
Резюме: Държавната администрация започва разговори с Асоциацията на банките в България за
процедурите по усвояване на еврофондовете за следващия програмен период от 2014 до 2020 г.
Това обясни вчера Кирил Гератлиев, директор на дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
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Заглавие: Асоциацията на банките ще помага за европроектите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Държавната администрация започва разговори с Асоциацията на банките в България за
процедурите по усвояване на еврофондовете за следващия програмен период от 2014 до 2020 г.
Това обясни вчера Кирил Гератлиев, директор на дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Европейската комисия иска институциите за разпределяне на еврофондовете да бъдат укрепени,
включително да бъдат извадени от администрацията. Органите за усвояване трябва да работят в
много по-различен формат и заедно с банките да постигнат добро усвояване на средствата,
коментира Гератлиев.
Той обясни още, че има една година, през която трябва да бъдат изчистени процедурите, по
които ще се кандидатства за финансиране през следващия програмен период. Редът, по който
сега се усвояват средствата, е много сложен, а за времето след 2014 г. трябва да бъде опростен.
Това може да стане, като банките бъдат привлечени в усвояването на еврофондовете.
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Дата: 23.11.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 458

Заглавие: Чиновниците бавели европарите заради ниски заплати
Подзаглавие: Бизнесът отново настоя за намаляване на данъка за ЕТ и за бързо
възстановяване на ДДС
Автор: Румяна Гочева
Текст: Чиновниците в икономическото министерство получават малко пари и затова не работят
добре по проектите, финансирани от Евросъюза. Това стана ясно от обясненията на шефа на
Главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към ресорното министерство
Кирил Гератлиев. "Когато Делян Добрев встъпи в длъжност, имаше заплати от 433 лв. на
служители по усвояване на еврофондовете, при което е абсурд да има добро усвояване на
еврофондове. Органите за усвояване трябва да работят в много по-различен формат и банките
заедно с тези управляващи органи да постигнат добро усвояване на еврофондовете", заяви той,
цитиран от investor.bg.
Гератлиев обаче пропусна да отбележи, че работещите с европари получават "втора заплата".
През целия период от 2007 г. насам чиновниците, ангажирани например с иновациите в МИЕТ и в
агенцията за малкия бизнес - общо 254 души, всеки месец са прибирали допълнително
възнаграждение, въпреки че работата им бе под всяка критика. По мярката за иновации по
единствената програма за бизнеса - "Конкурентоспособност", към момента са одобрени
разходи само за 3.2% от общия бюджет от 482 112 095 лв. За да не бъдат загубени пари,
правителството на Бойко Борисов прехвърли средства към инициативата "Джереми". Става дума
за 300 млн. лв., които трябваше да подкрепят малките предприятия да въвеждат иновации. А
новината бе обявена в последния момент, и то като постижение, тъй като така повече фирми
щели да имат достъп до евтини кредити през "Джереми".
Бизнесът също смята бавното административно обслужване за проблем номер 1 в усвояването
на парите. "Наистина процедурите в момента са много сложни в България, но това е, защото за
дизайна им сме ползвали програма ФАР при преговорите за присъединяване през 2005-2006 г.
За следващия програмен период трябва да сме с много по-опростени процедури за
кандидатстване", признава и самият Гератлиев.
Според проучване на Българската търговско-промишлената палата сред факторите за несигурна
бизнес среда са най-вече мудните чиновници, липсата на квалифицирана работна ръка и
корупцията. Нелоялната конкуренция от страна на фирми в сивия сектор също е проблем, а
около 60% от бизнеса признава, че има затруднен достъп до финансиране. Шефът на палатата
Цветан Симеонов обяви 12 най-важни и спешни мерки за подобряване на бизнес средата. Сред
тях са запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък, премахване на 5-процентния
данък дивиденти и намаляване на данъка за ЕТ от 15% до 10%, както и бързото възстановяване
на ДДС и намаляването на регулаторните режими.
***
ЗАЯВКИ
В средата на годината министър Делян обяви, че лично ще следи за изпълнението на програма
"Конкурентоспособност". На няколко пъти той подчерта, че следи редовно мейла си и е
отворен към фирмите. Според него усвояването на парите е повече от важно. Държавата обаче
не помага особено на бизнеса, който в края на програмния период все още дори не може да
подава книжата си онлайн, което води до губене на време, излишни нерви и пари за път.
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Резюме: Чиновниците в икономическото министерство получават малко пари и затова не
работят добре по проектите, финансирани от Евросъюза. Това стана ясно от обясненията на
шефа на Главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към ресорното
министерство Кирил Гератлиев. "Когато Делян Добрев встъпи в длъжност, имаше заплати от 433
лв. на служители по усвояване на еврофондовете, при което е абсурд да има добро усвояване на
еврофондове. Органите за усвояване трябва да работят в много по-различен формат и банките
заедно с тези управляващи органи да постигнат добро усвояване на еврофондовете", заяви той,
цитиран от investor.bg.
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Дата: 23.11.2012
Източник: в. Телеграф
Страница: 2
Брой думи: 189
Резюме: България усвоява десетки пъти по-добре еврофондовете от предходното правителство.
Това е основният аргумент, с който премиерът Бойко Борисов ще отстоява искането на България
пред председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой за повече пари за пътища в
следващия програмен период. Вчера следобед Ромпой трябваше да разговаря с всеки един от
лидерите на страните членки, за да чуе исканията им. Очакваше се срещите да стартират след
редакционното приключване на броя. Съветът се събра на инфарктно специално заседание, за
да се опита да изглади разногласията си по финансовата рамка 2014-2020, която предвижда
сериозно орязване на парите. България обаче отиде с мисията да поиска даже повече за кохезия
- с 400 млн. евро отгоре към сегашните 13 млрд. евро. "Вече тези, които много работят, искат да
знаят всяко едно евро къде отива. И България е за пример в това отношение, защото направи
така, че бюджетният дефицит и финансовата рамка е стабилна и харчим парите само по
европейски проекти, които касаят цяла Европа -това са петте транспортни коридора,
магистралите, жп линиите, пречиствателните станции и конкурентоспособност, образование и
наука", посочи вчера сутринта Борисов. По думите му обаче надеждите за този съвет "не са
големи".
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Заглавие: ХВАЛИМ СЕ ПРЕД ЕС С УСВОЕНИТЕ ПАРИ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България усвоява десетки пъти по-добре еврофондовете от предходното правителство.
Това е основният аргумент, с който премиерът Бойко Борисов ще отстоява искането на България
пред председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой за повече пари за пътища в
следващия програмен период. Вчера следобед Ромпой трябваше да разговаря с всеки един от
лидерите на страните членки, за да чуе исканията им. Очакваше се срещите да стартират след
редакционното приключване на броя. Съветът се събра на инфарктно специално заседание, за
да се опита да изглади разногласията си по финансовата рамка 2014-2020, която предвижда
сериозно орязване на парите. България обаче отиде с мисията да поиска даже повече за кохезия
- с 400 млн. евро отгоре към сегашните 13 млрд. евро. "Вече тези, които много работят, искат да
знаят всяко едно евро къде отива. И България е за пример в това отношение, защото направи
така, че бюджетният дефицит и финансовата рамка е стабилна и харчим парите само по
европейски проекти, които касаят цяла Европа -това са петте транспортни коридора,
магистралите, жп линиите, пречиствателните станции и конкурентоспособност, образование и
наука", посочи вчера сутринта Борисов. По думите му обаче надеждите за този съвет "не са
големи".

8

Дата: 23.11.2012
Източник: в. Труд
Страница: 14
Брой думи: 296
Резюме: Управляващите трябва да прехвърлят на банките оценката на бизнее плановете, които
фирмите дават, за да получат финансиране по европейски проекти. За това призова вчера
председателят на БТПП Цветан Симеонов. Вместо в държавната администрация, оценката на
бизнес плановете трябва да се прави в кредитните отдели на банките, каза Симеонов. Така
много по-ефективно биха се усвоили европейските средства, смята той.
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Заглавие: Идея: Банките да одобряват европроекти
Подзаглавие: Администрацията признава, че не може да осигури стабилни кадри
Автор: Емил ПЕТРОВ
Текст: Управляващите трябва да прехвърлят на банките оценката на бизнее плановете, които
фирмите дават, за да получат финансиране по европейски проекти. За това призова вчера
председателят на БТПП Цветан Симеонов. Вместо в държавната администрация, оценката на
бизнес плановете трябва да се прави в кредитните отдели на банките, каза Симеонов. Така
много по-ефективно биха се усвоили европейските средства, смята той.
Сега оценката на проектите от банки се използва само за малките и средните предприятия по
програмата JEREMIE, но иначе идеята това да се приложи за всички оперативни програми не
среща институционална подкрепа.
"Трябва да създадем заедно модел за взаимодействие с банките, но това не означава, че всичко
трябва да минава през тях , заяви обаче Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски
фондове и конкурентоспособност" в икономическото министерство.
"Администрацията не може да осигури стабилен капацитет за усвояване на технически ресурс. В
нея се обучават млади хора, които после отиват в банки, консултантски фирми и
неправителствени организации. Министър Добрев завари заплати от 433 лв. в управляващия
орган. Как да бъдат привлечени специалисти при такива заплати", пита Гератлиев.
Според Кирил Величков, ръководител на управление "Европейски проекти и финансови
институции" в Сибанк, проектите няма да се оскъпят, ако банките участват в одобряването им.
Проблемът за финансирането от страна на банките е недостатъчното обезпечение, особено за
стартиращите фирми, смята той.
"Предложение банките да участват в одобрението на европроектите бе направено от
Асоциацията на българските банки още през 2009 г. Конкретно предложихме банките да
разглеждат Проекта за кредитиране и да издават нещо като сертификат на клиента, че
начинанието може да се финансира. След одобрението на самия проект той щеше да се връща в
банката, за да си получи кредита. Надяваме се тази идея да се реализира през новия програмен
период", коментира вчера пред "Труд" Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на
Българската банка за развитие.
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Дата: 23.11.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 14
Брой думи: 680

Заглавие: По-ниски лихви и за най-малките предприемачи
Подзаглавие: Банката за развитие ще намали цената на кредитите за микропредприятия под
10%
Автор: Валентина ИЛИЕВА
Текст: По - ниски лихви нива по заеми за микропредприятия, старт на гаранционната схема за
земеделски производители от началото на следващата година, усвояване на 100 млн. лв.
кредитна линия до края на годината. Това планира Българската банка за развитие (ББР). Целта
на институцията е да раздвижи малкия бизнес и кредитирането за него.
По-ниски лихви за повече кредити
Кредитите за микропредприятия, отпускани от Микрофинансираща институция "Джобс" (МФД),
ще са с лихви под 10% през следващата година. Дружеството, което е собственост на
Българската банка за развитие (ББР), ще намали лихвите с около 2 процентни пункта и за нови, и
за съществуващи кредитополучатели, съобщи Илия Караниколов, председател на съвета на
директорите на МФД. В момента лихвените нива са от 11.5% до 13.7% за инвестиционни
кредити, оборотни средства и лизинг в зависимост от рисковия профил на клиента. Това са трите
форми на финансиране, които микрофинансиращата институция предлага. За една година - от
създаването й, институцията е финансирала близо 200 микропредприятия. Общият размер на
отпуснатите средства е над 5 млн. лв. За следващите две години - до края на 2014 г., компанията
планира да предостави финансиране на над 600 малки фирми за общо над 20 млн. лв.
МФИ "Джобс" е създадена като наследник на проекта JOBS - заетост чрез подкрепа на бизнеса,
управляван от Министерството на труда и социалната политика и Програмата за развитие на
ООН. Основната деиност на компанията е финансиране на микрофирмите в България, които
страдат от силно ограничен достъп до кредитен ресурс, посочи Асен Ягодин, главен
изпълнителен директор на ББР. През маи тази година банката е увеличила капитала на МФД с
над 3 млн. лв. за развитие на деиността и. Компанията има сключена кредитна линия за 6 млн.
евро с Европеиския инвестиционен фонд, а ББР е осигурила още 2 млн. евро, така че да
разполага с 8 млн. евро ресурс, предназначен за микропредприятия. Надяваме се през
следващата година МФД да има възможност за участие в гаранционни схеми, като по този начин
ще се даде възможност за по-ниска цена на кредитите за микропредприятията, посочи още
Караниколов. Заемите и лизинговото финансиране, които дружеството отпуска, са с размер до 25
000 евро или левовата им равностойност. Срокът им е от 12 до 60 месеца (24 месеца за
оборотни кредити).
Старт и на гаранциите за селските райони
От началото на следващата година да започне финансирането на земеделски производители по
гаранционната схема с Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и Националния
гаранционен фонд към ББР, очакват от банката. Схемата осигурява 80% покритие от стойността
на отпуснатия кредит. По думите на Асен Ягодин до края на този месец или началото на
следващия ще приключи одобрението на банките, които ще кредитират по тази програма.
Кандидатствали са 17 кредитни институции. Надяваме се чрез тази схема одобрените вече
проекти, които според данни на МЗГ са за около 1.6 млрд. лв., да получат реализация, като е
логично предвид, че има 80% гаранционно покритие по заемите, две трети от средствата за
финансиране на проектите да се осигурят именно от кредитиране, каза още Ягодин. Наличието
на гаранция по кредитите би трябвало да доведе и до по-ниска цена на заемите. Според Асен
Ягодин при използване на схемите от Националния гаранционен фонд към ББР лихвите са с
около 1.5-2 процентни пункта по-ниски от средните за пазара заради гаранцията срещу загуба от
неплащане. Той посочи още, че заради неблагоприятната икономическа обстановка усвояването
на средствата от кредитната линия от 100 млн. лв., които ББР отпусна на банките за кредитиране
на малки и средни предприятия през пролетта, е по-бавно. Прогнозите са били до лятото
средствата да бъдат усвоени, но ревизираните очаквания сега са за края на тази година.
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Резюме: По - ниски лихви нива по заеми за микропредприятия, старт на гаранционната схема за
земеделски производители от началото на следващата година, усвояване на 100 млн. лв.
кредитна линия до края на годината. Това планира Българската банка за развитие (ББР). Целта
на институцията е да раздвижи малкия бизнес и кредитирането за него.
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Усвояването на средства по кредитни линии или гаранционни схеми е проблем като цяло в
банковия сектор заради намаленото търсене от бизнеса, а и по-ниския кредитен апетит от страна
на банките. Преди месец влязоха в сила нови условия по гаранционната схема JEREMIE на
Европейския инвестиционен фонд и пет банки, които отпускат заемите по тази инициатива.
Предоговарянето на условията с включване и на оборотни заеми освен на инвестиционни и
удължаване срока на инвестиционните от 6 на 10 години се е наложило именно поради липсата
на търсене на финансиране в сегашната ситуация на икономическа нестабилност.
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Дата: 23.11.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 134
Резюме: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца, съобщи
БТА. В момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир
Кирилов. По думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще
произвежда кори за яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и
Полша. Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - картонени
шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места. Кирилов има идея да разшири
продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки. Фабриката е изградена по проект
по оперативната програма "Конкурентоспособност". Общият размер на инвестицията е 705 000
лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.
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Заглавие: В Русе ще работи фабрика за кори за яйца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца, съобщи
БТА. В момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир
Кирилов. По думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще
произвежда кори за яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и
Полша. Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - картонени
шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места. Кирилов има идея да разшири
продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки. Фабриката е изградена по проект
по оперативната програма "Конкурентоспособност". Общият размер на инвестицията е 705
000 лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.
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Регионални печатни медии
Дата: 22.11.2012
Източник: в. Зов, Враца
Страница: 5
Брой думи: 127
Резюме: Областен информационен център Враца проведе серия от информационни събития в
областта. Бяха посетени общините Оряхово, Мездра, Мизия, Козлодуй и Хайредин. На срещите
екипът на центъра запозна представителите на бизнеса с възможностите, които им предоставят
ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика". На вниманието на участниците бяха представени процедурите: "Без граници" Компонент 1, "Безопасен труд", "Енергийна ефективност и зелена икономика". Най-голям интерес
за поканените предизвикаха схемите "Ново начало" и "На път", които дават възможност на
работодатели да наемат безработни младежи до 29 г. възраст или да организират транспорта на
служителите си. Срещите преминаха под надслов "Възможностите на оперативните програми в
нашия регион", като представители на бизнеса проявиха желание да научат повече за вече
изпълнени проекти и добри практики от областта.
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Заглавие: Запознаха бизнеса в региона с оперативните програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център Враца проведе серия от информационни събития в
областта. Бяха посетени общините Оряхово, Мездра, Мизия, Козлодуй и Хайредин. На срещите
екипът на центъра запозна представителите на бизнеса с възможностите, които им предоставят
ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". На вниманието на участниците бяха представени процедурите: "Без
граници" - Компонент 1, "Безопасен труд", "Енергийна ефективност и зелена икономика". Найголям интерес за поканените предизвикаха схемите "Ново начало" и "На път", които дават
възможност на работодатели да наемат безработни младежи до 29 г. възраст или да
организират транспорта на служителите си. Срещите преминаха под надслов "Възможностите на
оперативните програми в нашия регион", като представители на бизнеса проявиха желание да
научат повече за вече изпълнени проекти и добри практики от областта.
22.11.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и блогове
Дата: 22.11.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/22/1953108_v_ruse_shte_raboti_purvata_za_stranata_fabrika_z
a_kori/
Брой думи: 133
Резюме: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца, съобщи
БТА.
В момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов. По
думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще произвежда кори за
яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и Полша.
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Заглавие: В Русе ще работи първата за страната фабрика за кори за яйца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца, съобщи
БТА.
В момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов. По
думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще произвежда кори за
яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и Полша.
Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - картонени
шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места.
Кирилов има идея да разшири продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки.
Фабриката е изградена по проект по оперативната програма "Конкурентоспособност".
Общият размер на инвестицията е 705 000 лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1912482587
Брой думи: 125
Резюме: Първата и единствена в България фабрика за производство на кори за яйца заработи в
Русе. Това съобщи, цитиран от RuseInfo, собственикът на фирмата Бранимир Кирилов.
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Заглавие: Фабрика за кори за яйца заработи в Русе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата и единствена в България фабрика за производство на кори за яйца заработи в
Русе. Това съобщи, цитиран от RuseInfo, собственикът на фирмата Бранимир Кирилов.
Дружеството дава хляб на 12 работници.
Произвеждат се над 30 000 бр. кори за яйца на ден. Пазарът е осигурен засега в Русенска
област, но има проявен интерес и от чужбина за доставки. Поради това се налага да бъде
разширен капацитетът й.
Нововъведението е факт след подкрепа по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
В производството на опаковките се влага отпадъчна хартиена маса от основното производство
на фирмата, като по този начин се постига минимален разход на суровина, обясни управителят.
Стартирало е производството на четири нови продукта - кутии за яйца, кори за яйца, тарелки и
вложки за опаковане.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12466923
Брой думи: 203
Резюме: Удължава се максималния срок на заемите за инвестиции на малките и средните
предприятия от 72 на 120 месеца
ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни предприятия
по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и
средни предприятия).
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Заглавие: ПроКредит Банк подобрява условията за кредитите по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен, че отпуска кредитите за инвестиционни и за оборотни
средства с преференциални условия, сега вече банката дава възможност на фирмите да се
възползват от средствата и под формата на кредитни линии и овърдрафти.
В допълнение, ПроКредит Банк удължава максималния срок на кредитите за инвестиции от 72 на
120 месеца.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 000 евро, като банката отпуска заемите в лева и в евро. Искането за заема
се разглежда без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия
на банката.
JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по
инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа
до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните
фондове в периода 2007 - 2013 г. В България фондът JEREMIE се финансира от Европейския
регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12467959
Брой думи: 164
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ утре - 23 ноември в Хисаря.
Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
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Заглавие: ОИЦ Пловдив ще проведе семинар в Хисаря
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ утре - 23 ноември в Хисаря.
Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината. Фокусът на информационното събитие
ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и представители на широката
общественост, неправителствени организации, образователни институции и заведения, местната
власт, национални и регионални медии. Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика
на Европейския съюз и оперативните програми в България за следващия програмен период 2014
- 2020 година, отворени мерки по Програмата за развитие на селските райони, възможности на
работодатели за наемане на безработни, както и популяризиране на добри практики от
реализирани проекти по оперативните програми в област Пловдив, ще са част от разискваните
темите.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12467813
Брой думи: 96
Резюме: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия).
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Заглавие: Банка подобрява условията за кредитите по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия).
Банката удължава максималния срок на кредитите за инвестиции от 72 на 120 месеца.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 000 евро, като банката отпуска заемите в лева и в евро.
Целта на кредитите е да се облекчи достъпа до финансиране на малки и средни предприятия в
страни от ЕС по линия на структурните фондове в периода 2007 – 2013 г.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_287634771
Брой думи: 203
Резюме: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен, че отпуска кредитите за инвестиционни и за оборотни
средства с преференциални условия, сега вече банката дава възможност на фирмите да се
възползват от средствата и под формата на кредитни линии и овърдрафти.
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Заглавие: ПроКредит Банк подобрява условията за кредитите по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен, че отпуска кредитите за инвестиционни и за оборотни
средства с преференциални условия, сега вече банката дава възможност на фирмите да се
възползват от средствата и под формата на кредитни линии и овърдрафти.
В допълнение, ПроКредит Банк удължава максималния срок на кредитите за инвестиции от 72 на
120 месеца.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 000 евро, като банката отпуска заемите в лева и в евро. Искането за заема
се разглежда без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия
на банката.
JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по
инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа
до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните
фондове в периода 2007 - 2013 г. В България фондът JEREMIE се финансира от Европейския
регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5311011#commentsBlock
Брой думи: 190
Резюме: Първата фабрика в България за производство на кори за яйца заработи в Русе. Вече
има проявен интерес от чужбина за доставки, като дневно се произвеждат над 30 000 бройки от
специфичната стока, предаде кореспондентът на БГНЕС от крайдунавския град.
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Заглавие: Първата фабрика за производство на кори за яйца заработи в Русе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първата фабрика в България за производство на кори за яйца заработи в Русе. Вече има
проявен интерес от чужбина за доставки, като дневно се произвеждат над 30 000 бройки от
специфичната стока, предаде кореспондентът на БГНЕС от крайдунавския град.
Нововъведението е факт след подкрепа по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика". В производството на опаковките се
влага отпадъчна хартиена маса от основното производство на фирмата, като по този начин се
постига минимален разход на суровина, обясни управителят Бранимир Кирилов. Стартирало е
производството на четири нови продукта – кутии за яйца, кори за яйца, тарелки и вложки за
опаковане.
Стоките нямат конкуренция като производство в България, а конкурентните такива, внос от
Румъния и Гърция, са изработени по стара технология, която лишава изделията от атрактивност,
здравина, стабилност, каза още Кирилов. Това е дало възможност да се реализират повече
поръчки както на вътрешния, така и на външните пазари.
Предвижда се до една година 20% от продукцията да бъде за износ. С въвеждането на новата
производствена линия производственият капацитет на предприятието се е увеличил със 100%, а
приходите от продажби се очаква да се повишат с 30% през първата производствена година.
/БГНЕС /

21

Дата: 22.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/396942.html
Брой думи: 381

Заглавие: ОИЦ Пловдив представи в Брезово възможностите за еврофинансиране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кметовете от малките населени места в община Брезово, представители на широката
общественост, образователни институции, както и читалища от региона получиха
специализирана информация за възможностите за използване на средства по оперативните
програми. Това стана по време на информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно",
организиран и проведен от Областен информационен център - Пловдив, при голям интерес в
Брезово.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 10-годишната
стратегия за икономически, социален и интелигентен растеж "Европа 2020", отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по оперативните
програми в област Пловдив, бяха сред водещите разисквани теми.
На събитието бяха презентирани отворените все още схеми "Развитие на професионалното
образование и обучение в сътрудничество с работодатели", "Първа работа", "Подкрепа за
заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост", "Отново на работа",
"Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси".
Бе изнесена информация и за възможностите за кандидатстване по схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". Споделен бе опит от добри
практики и "научени уроци" по проекти, финансирани по оперативни програми.
По време на семинара бе подчертано, че община Брезово управлява успешно 5 проекта,
финансирани със средства от оперативните програми, на обща стойност близо 1,1 млн. лв.
Изплатените досега средства по тях са близо 917 000 лева. В информационното събитие активно
се включиха представители на Местната инициативна група "Брезово - Братя Даскалови", които
представиха отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони.
След семинара експерти от ОИЦ - Пловдив проведоха индивидуални срещи със заинтересовани
граждани, представители на професионалното образование, местната власт и бизнеса.
Това събитие в Брезово бе част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на
територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив".
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Резюме: Кметовете от малките населени места в община Брезово, представители на широката
общественост, образователни институции, както и читалища от региона получиха
специализирана информация за възможностите за използване на средства по оперативните
програми.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/396978.html
Брой думи: 341

Заглавие: ОИЦ Пловдив ще проведе семинар в Хисаря
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана от оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" утре - 23 ноември в Хисаря.
Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
Фокусът на информационното събитие ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и
представители на широката общественост, неправителствени организации, образователни
институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по оперативните
програми в област Пловдив, ще са част от разискваните темите.
Ще бъде изнесена информация и за отворените все още схеми "Първа работа", "Подкрепа за
заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост", "Отново на работа",
"Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси".
Експерти от Дирекция "Бюро по труда" и други специалисти ще дадат информация за
възможности за финансиране на проекти.
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място
индивидуални срещи със заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на територията на
18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив".
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Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на професионалното образование и
обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана от оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен информационен център - Пловдив на
информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" утре - 23 ноември в Хисаря.
Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.rousse.dir.bg
Връзка: http://rousse.dir.bg/news.php?id=12468626&nt=10
Брой думи: 133
Резюме: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца. В
момента сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов.
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Заглавие: Първата фабрика за кори за яйца ще е в Русе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До Нова година в Русе ще заработи фабрика за производство на кори за яйца. В момента
сме в тестови процес, съобщи управителят на предприятието Бранимир Кирилов.
По думите му фабриката ще бъде единствената, работеща в страната, която ще произвежда
кори за яйца. До момента се разчита на внос основно от Гърция, Румъния, Турция и Полша,
предаде БТА.
Русенската фабрика ще произвежда до 30 000 бройки на денонощие. Тя ще работи с
отпадъчната хартия, която се генерира от другото основно производство на фирмата - картонени
шпули и конуси. В нея са открити и 12 работни места. Кирилов има идея да разшири
продуктовата гама и да произвежда кутии за яйца и подложки.
Фабриката е изградена по проект по оперативната програма "Конкурентоспособност".
Общият размер на инвестицията е 705 000 лева, като безвъзмездната помощ е 458 000 лева.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.duma.bg
Връзка: http://www.duma.bg/node/43401
Брой думи: 180
Резюме: Проектът на МОМН за нова Оперативна програма "Наука и образование за
интелигентен растеж", която да бъде финансирана от ЕС в периода 2014-2020 г., не мина вчера
през МС.
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Заглавие: Кабинетът отложи приемането на ОП за наука и образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът на МОМН за нова Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж", която да бъде финансирана от ЕС в периода 2014-2020 г., не мина вчера през МС.
Кабинетът отложи приемането на програмата, за да може допълнително тя да бъде съгласувана
между министерствата. Документът е стратегически за страната, но както ДУМА писа подробно, в
него просветното министерство е включило всички дейности, с които се занимава, главно в
областта на образованието - от предучилищното до висшето и ученето през целия живот. Това
поставя под въпрос приемането й в ЕС, защото за образованието ЕС има други няколко
програми. Науката в проекта за нова ОП е оставена на втори план само с две дейности - проекти
за снабдяване с апаратура и дигитализиране на културно-историческото наследство. Освен това
в проекта на МОМН липсват изобщо финансови разчети.
За момента е сигурно, че в следващия програмен период България ще има пет оперативни
програми - транспорт, околна среда, регионално развитие, конкурентоспособност и човешки
ресурси. Програмата, свързана с образование и наука, ще бъде шестата, но министър Томислав
Дончев не е убеден, че броят на програмите трябва да се увеличи.
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Дата: 22.11.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470887
Брой думи: 203
Резюме: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия).
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Заглавие: ПроКредит Банк подобрява условията за кредитите по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен, че отпуска кредитите за инвестиционни и за оборотни
средства с преференциални условия, сега вече банката дава възможност на фирмите да се
възползват от средствата и под формата на кредитни линии и овърдрафти.
В допълнение, ПроКредит Банк удължава максималния срок на кредитите за инвестиции от 72 на
120 месеца.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 000 евро, като банката отпуска заемите в лева и в евро. Искането за заема
се разглежда без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия
на банката.
JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по
инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа
до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните
фондове в периода 2007 – 2013 година. В България фондът JEREMIE се финансира от
Европейския регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
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Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-podobrqva-usloviqta-za-kreditite-po-jeremie705886.html
Брой думи: 203
Резюме: Удължава се максималния срок на заемите за инвестиции на малките и средните
предприятия от 72 на 120 месеца.
ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни предприятия
по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и
средни предприятия)..
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Заглавие: ПроКредит Банк подобрява условията за кредитите по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк подобрява условията за отпускане на кредити на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен, че отпуска кредитите за инвестиционни и за оборотни
средства с преференциални условия, сега вече банката дава възможност на фирмите да се
възползват от средствата и под формата на кредитни линии и овърдрафти.
В допълнение, ПроКредит Банк удължава максималния срок на кредитите за инвестиции от 72 на
120 месеца.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 000 евро, като банката отпуска заемите в лева и в евро. Искането за заема
се разглежда без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия
на банката.
JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по
инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа
до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните
фондове в периода 2007 – 2013 година. В България фондът JEREMIE се финансира от
Европейския регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
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Връзка: http://economymagazine.bg/news/13447/1/1/ProKredit-udulji-do-10-godini-sroka-za-zaemitepo-jeremie.html
Брой думи: 273
Резюме: Максималната сума е 800 хил. евро или равностойността им в лева
Инвестиционните кредити по инициативата JEREMIE, които отпуска ПроКредит Банк са с
максимален срок на връщане 10 години, а не както досега 6, съобщиха от финансовата
институция.
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Заглавие: ПроКредит удължи до 10 години срока за заемите по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Максималната сума е 800 хил. евро или равностойността им в лева
Инвестиционните кредити по инициативата JEREMIE, които отпуска ПроКредит Банк са с
максимален срок на връщане 10 години, а не както досега 6, съобщиха от финансовата
институция. От банката са подобрили условията за отпускане на заемите на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен инвестиционни и оборотни средства, заемите вече могат да
се ползват и като кредитни линии и овърдрафти. JEREMIE, които отпуска ПроКредит Банк са с
максимален срок на връщане 10 години, а не както досега 6, съобщиха от финансовата
институция. От банката са подобрили условията за отпускане на заемите на малките и средни
предприятия по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на
малки и средни предприятия). Освен инвестиционни и оборотни средства, заемите вече могат да
се ползват и като кредитни линии и овърдрафти.
Максималната сума на инвестиционните кредити по линия на инициативата JEREMIE на
ПроКредит Банк e 800 хил. евро или равностойността им в лева. Искането за заема се разглежда
без такса, а лихвеният процент е преференциален спрямо стандартните условия на банката.
JEREMIE се реализира съвместно от Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка. Гаранционният фонд е един от финансовите инструменти по
инициативата, който се предоставя от европейските институции. Целта му е да облекчи достъпа
до финансиране на малки и средни предприятия в страни от ЕС по линия на структурните
фондове в периода 2007 - 2013 г. В България фондът JEREMIE се финансира от Европейския
регионален фонд за развитие и съфинансира от държавния бюджет по линия на Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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