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Медиен мониторинг – обобщение
02.12.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 01.12.2012
Източник: тв. ТВ7
Предаване: Уикенд с Миа Сантова
Място на материала:
Продължителност в мин.: 13
Брой думи: 1358

Текст: Фирма „Станков” е създадена през 1991 г. и е специализирана в производството на
мебели. Преди 3 г. собственикът на фирмата решава да кандидатства по оперативна
програма „Конкурентоспособност на българската икономика” 2007-2013 г. Целта на проекта е
модернизиране на техниката, намаляване на брака при производството на мебели, намаляване
на себестойността на готовата продукция., повишаване на безопасността на труд и повишаване
на конкурентността. Проектът е на стойност 1,2 милиона лева. 60 % от парите са европейско
финансиране, а 40 % е делът на съфинансирането от страна на фирмата.
Димитър Станков, собственик на фирмата: Никакви трудности не сме срещнали при
кандидатстване. Кандидатствахме за 1,2 млн.. Финансирането го получихме от ДСК. Те ни
финансираха. Благодарение на това, че агенцията доста добре си свършиха работата,
получихме техния дял, може би нямаше и 2 месеца, месец и половина. Благодарение на това
оцеляхме, защото лихвите не знам как щеше да стане.
С парите по ОП „Конкурентоспособност”, фирма „Станков” закупува високотехнологични
машини, гредови пакетен циркуляр, кантослепваща машина и робот за автоматично кроене.
Димитър Станков: Трите машини са много висококачествени. Дават високо качество на
продукцията. Много бързо се работи и така излизаме на външния пазар. Благодарение на тези
машини вече,една година ние работим само за външен пазар.
Георг Ставрев с една от машини, закупени с европейски пари. Доволен е, че произвежда
повече с по-малко усилия.
Георг Ставрев: Машината е уникална... която може да отреже страшно много плочи
едновременно. Облекчава работата на оператора. Сама си определя настройките спрямо
размерите, които са зададени еднократно вече.
Репортер: Един оператор работи?
Георг Ставрев: Да, един оператор работи на тази машина. Може да се нарежат до 5 плочи
едновременно, което намалява петкратно времето за работа.
Репортер: Дълго ли бяхте обучавани на тази машина?
Георг Ставрев: Сравнително горе-долу нормално.
Репортер: За колко време?
Георг Ставрев: В рамките на месец-два.
Благодарение на новата машина за автоматично кроене, се постига по-голяма икономия и помалко брак на скъпата естествена кожа, която се използва при тапицирането на мебели. При
закупуването на модерна техника с европейски средства, в годините работната ръка също се
оптимизира.

Медиен мониторинг | 12/02/2012

Резюме: Фирма „Станков” е създадена през 1991 г. и е специализирана в производството на
мебели. Преди 3 г. собственикът на фирмата решава да кандидатства по оперативна програма
„Конкурентоспособност на българската икономика” 2007-2013 г. Целта на проекта е
модернизиране на техниката, намаляване на брака при производството на мебели, намаляване
на себестойността на готовата продукция., повишаване на безопасността на труд и повишаване
на конкурентността. Проектът е на стойност 1,2 милиона лева. 60 % от парите са европейско
финансиране, а 40 % е делът на съфинансирането от страна на фирмата.
Димитър Станков, собственик на фирмата: Никакви трудности не сме срещнали при
кандидатстване. Кандидатствахме за 1,2 млн.. Финансирането го получихме от ДСК. Те ни
финансираха. Благодарение на това, че агенцията доста добре си свършиха работата,
получихме техния дял, може би нямаше и 2 месеца, месец и половина. Благодарение на това
оцеляхме, защото лихвите не знам как щеше да стане.
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Димитър Станков: В началото съм започнал сам. С всеки изминал ден един, двама, трима и
сме достигали до 200-230 човека. В момента имаме около 100 човека. Благодарение на
машините, които взехме се намали персонала и производството не е намаляло. Напротив се
вдигна и качеството и самата продукция вече е съвсем по-качествена. Вече сме
конкурентоспособни с новите машини. Например една кожена гарнитура днеска може да скрои
един човек.Машината, това нещо, което го крои за цял ден един човек, може да го скрои за
около 40 минути. Разликата е почти 8 пъти. Това говорим за центърът, който разкроява
естествена кожа. При пакетнообработващите, там нещата са много по-бързи. Може да кроим 56 плочи едновременно. Човек не пипа, той просто зарежда машината с мотокара, направо
палето влиза вътре в..., тя сама си тегли материала.
Най-големият проблем пред мебелния бранш е работната ръка, което с въвеждането на новите
технологии отчасти се решава.
Димитър Станков: Какво да ви кажа? В момента информацията, която ни е от
професионалните училища по дървообработване, просто нямат никаква подготовка. Нямат
информацията за тези машини. Там са нещата сигурно преди 30, 40, 50 г. Имат елементарни
машини. Не може да се говори изобщо за машини, които са трето поколение. Това са машини,
които изискват съвсем друго обучение.В едно такова професионално училище, трябва да има
такава техника, за да могат още като деца, да видят за какво става въпрос.
Не за първи път Димитър Станков кандидатства по европейски проекти. Той обаче определя
еврофинансирането като необходимата финансова инжекция във време на криза, когато
целият бранш търпи негативни последици.
Димитър Станков: С първия проект сме участвали по САПАРД преди 7-8 г. Мисля, че и двата
проекта са успешни. В момента работим много добре, така че щом сме на пазара в кризата и се
развиваме добре. Непрекъснато търсим хора.Строим,развиваме се.
Репортер: Добре ли ви дойде това финансиране, в условия на криза? Знаем, че и вашият
бранш е засегнат от кризата?
Димитър Станков: По принцип, да. Малко е риск, защото, ако не намериш пазар, с тези
машини, просто се иска пазар, който пазарът в България е много малък. Ако разчитаме на тези
машини да напълним капацитета, просто в България пазарът е малък. Трябва хората, които
кандидатстват и искат да работят с тези машини, трябва да са наясно къде може да продават и
дали може да продават. Ние сме участвали дълги години в Кьолн, имали сме износи и преди
това. И ние знаехме, че точно там ни е проблема, че без техника няма как да излезем на
външния пазар.
Репортер: Да ни кажете и за кризата, как ви се отрази като цяло? Имаше ли по-малки продажби
през последните няколко години?
Димитър Станков: Да ви кажа не знам дали от кризата или точно когато вкарахме машините,
ние имахме един период на 5-6 месеца обучение на персонал. Малко забуксувахме една
година, но пък тази година вече имаме малко ръст и мисля, че е добре.
Благодарение на модерното оборудване, мебели „Станков” вече покоряват гръцкия пазар.
Независимо от кризата в южната ни съседка, българските мебели вече имат място в гръцките
домове и офиси. Фирмата държи стабилни позиции и в други европейски страни. Над 70 % от
мебелите са насочени към чуждия пазар, а около 30 към българския.
Димитър Станков: Българинът в момента търси най-евтиното. Ние винаги сме се стремили да
произвеждаме нещо малко по-среден клас мебели. В момента се търси много евтино и на нас
това ни се отразява не много добре, защото ние бяхме свикнали да работим в друг клас
мебели. Сега вече се връщаме към по-нисък клас. Ние задоволяваме, да, българският пазар го
задоволяваме. Това, което е пред нас има като търсене, ние се справяме.
Репортер: Благодарение на европейските средства, мебелната фирма успява да стане
конкурентоспособна на висококачествените продукти в Европа. През годините ползва гръцки и
италиански дизайнери, за да отговори на търсенето на клиентите на модерно и функционално
обзавеждане. Качествените мебели на фирмата могат да бъдат видени в техните салони,
където клиентът винаги има право да направи поръчка и да се намеси в дизайна на мебелите,
които иска да притежава.
През следващия програмен период 2014 - 2020 г. на европейския бюджет България отново ще
има пари по ОП „Конкурентоспособност”. Това съобщи на семинар във Велинград
министърът на икономиката Делян Добрев. Този път средствата ще бъдат насочени в три
направления: енергийна ефективност на фирмите, иновации и подпомагане на експортно
ориентираните компании. До догодина страната ни трябва да усвои 150 млн. евро по проект
„Енергийна ефективност и зелена икономика”. Европейски пари за намаляване на
потреблението на ток в производството на фирмите ще има и след 2013 г.
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Делян Добрев: Има огромен потенциал за мерки в посока енергийна ефективност, защото
българските предприятия са пет пъти по-енергоемки, отколкото средните в ЕС. Хубавото е, че
означава, че те могат да стават пет пъти по-енергийно ефективни и по този начин да намалят
значително разходите си за енергия.
Парите от следващия програмен период ще бъдат целенасочени към най-нуждаещите се
сектори. Ще бъдат подпомогнати и иновациите в бизнеса.
Делян Добрев: Има идея да въведем една нова схема, наречена ваучерна схема, която
означава, че на всяка компания ще дадем определена сума пари, всяка компания, която иска да
инвестира в иновации, ще й дадем ваучер, не пари, ще й дадем ваучер за определена сума
пари. Например ще й дадем 50 или 100 хил.лв., или 200 хил.лв., сумата не е определена. Те с
този ваучер ще отидат в някой институт, или в някое развойно звено в България, защо не и в
Европа, и ще кажат: имаме едни средства, срещу тези средства искаме еди-такава иновация,
защото смятаме, че тя е подходяща за нашата компания.
ОП „Конкурентоспособност” ще стимулира и фирмите, които изнасят зад граница продукцията
си.
Делян Добрев: 72% от износа от България е за ЕС. Само 28% е за трети страни. Ние трябва
да насочим повече усилия към тези трети страни, към тези 28% да станат по-голям процент.
защото, от една страна, по този начин ще диверсифицираме риска, от друга страна, нашите
стоки ще се насочат към пазари, които традиционно растат с много по-високи темпове.
България ще настоява пред ЕС бюджетът за ОП „Конкурентоспособност” за следващия
програмен период да не се намалява. За периода 2007 – 2013 страната ни получи над 1,1 млрд.
евро. Очакванията са догодина да усвоим пълния размер на европейските средства.
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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
Дата: 02.12.2012
Източник: сп. Мениджър
Страница: 116,117
Брой думи: 1128

Заглавие: Бягане c препятствия за еврофондове
Подзаглавие: Оперативна програма "Транспорт" повежда преди финала, "Регионално
развитие" е най-видими резултати, а "Човешки ресурси" достигна до всеки десети българин
Автор: Лили ГРАНИЦКА
Текст: Бягане с препятствия на дълги разстояния - така може да се сравни усвояването на
структурните и Кохезионния фонд. Безвъзмездната помощ от ЕС за България е 6,67 млрд.
евро, а заедно с националното съфинансиране достига над 8 млрд. евро за периода 2007-2013
г. Решаваща за усвояването на средствата ще бъде следващата година по думите на Томислав
Дончев, министър по управление на средствата от ЕС Причината е, че това е последната
година от 7-годишния цикъл, в който трябва да се договори целият обем от тях. C днешна дата
България има шанса да изпълни тази задача, защото е договорила общо 94% от бюджета.
Предизвикателство има и то е дали ще успее да ги усвои. Към началото на ноември страната
ни е оползотворила около една трета от европарите. Крайният срок е 2015 г. Да видим как
напредва всяка от програмите.
Невероятно, но факт е, че първенец по разплащания е оперативна програма
"Конкурентоспособност" с над 40% усвояване на бюджета. Реално обаче до бизнеса са
достигнали не повече от 12% от средствата по думите на министъра на икономиката Делян
Добрев. Програмата за бизнеса върви най-трудно, макар да е лидер в усвояването на
средствата спрямо общия й бюджет. Това е така поради една чисто счетоводна операция местенето на пари от една сметка в друга. Става въпрос за средствата по програма JEREMIE.
В нея чрез два транша бяха прехвърлени първо 200 млн. евро, а през октомври и още 150 млн.
евро за създаването на няколко фонда за подпомагане на бизнеса - за растеж, мецанин, рисков
и гаранционен, както и инструмента за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска.
Гаранционният фонд стартира през септември 2011 г. и до средата на 2012 г. са отпуснати 401
заема за близо 50 млн. лв. Заради слабото финансиране през юни беше разрешено на банките
да дават и оборотни кредити с цел усвояване на повече средства по инструмента. Другите три
фонда все още са на етап на набиране на средства от частни инвеститори. От 2013 г. трябва да
заработи нов финансов инструмент със 150 млн. евро от програмата за финансиране чрез
споделяне на риска (FRSP). Той е предназначен за съфинансиране на нови банкови кредити.
От него ще се предоставят безлихвени заеми за приблизително половината от размера на
одобрените кредити за малки и средни предприятия. В момента тече процедурата по избора на
банки.
Схемата за технологична модернизация на предприятията се радва на най-голям интерес от
страна на бизнеса. По нея е договорен целият бюджет от над 500 млн. евро, а през тази година
допълнително бяха насочени още 43 млн. евро за фирмите. Разплатените пари обаче са една
пета от договореното. Най-трудно вървят иновациите, където са усвоени една 3% от
средствата. Поврат се очаква с договарянето на 50 млн. евро за "София техпарк". Беше дадено
и едно облекчение - за иновации да се признават не само собствени изобретения на
компаниите, но и вече направени, купени и внедрени от бизнеса. Надеждите са това да отпуши
програмата.
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Резюме: Бягане с препятствия на дълги разстояния - така може да се сравни усвояването на
структурните и Кохезионния фонд. Безвъзмездната помощ от ЕС за България е 6,67 млрд.
евро, а заедно с националното съфинансиране достига над 8 млрд. евро за периода 2007-2013
г. Решаваща за усвояването на средствата ще бъде следващата година по думите на Томислав
Дончев, министър по управление на средствата от ЕС Причината е, че това е последната
година от 7-годишния цикъл, в който трябва да се договори целият обем от тях. C днешна дата
България има шанса да изпълни тази задача, защото е договорила общо 94% от бюджета.
Предизвикателство има и то е дали ще успее да ги усвои. Към началото на ноември страната
ни е оползотворила около една трета от европарите. Крайният срок е 2015 г. Да видим как
напредва всяка от програмите.
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И макар на книга в разплащанията "Конкурентоспособност" да е номер едно, в договарянето
на средствата това е програма "Околна среда". Тя преизпълни със 120% заложения си бюджет
от 1,8 млрд. евро. Това се дължи основно на сключените договори в сектор "Води". Целта е да
не бъде загубено нито едно евро по програмата по думите на екоминистъра Нона Караджова. И
ако в договарянето "Околна среда" е шампион, то в разплащането е на опашката с усвоени над
15% от средствата. За да изпълни обещанието на Караджова, ведомството й трябва да плати
догодина около 500 млн. евро. За сравнение през тази година трябваше да бъдат разплатени
близо четири пъти по-малко, но дори и това няма да бъде постигнато. "Почти всички
обществени поръчки се обжалват, а това бави започването на строителството. Това е една от
основните причини проектите да не се изпълняват с темпото, което искаме. Другата е липсата
на административен капацитет в общините за управлението на такива проекти", коментира
Малина Кримова, ръководител на управляващия орган на програмата. Заради тези рискове
предстои отварянето на три нови схеми за близо 300 млн. евро за купуване на нови тролеи,
трамваи и метровлакчета за градския транспорт на пет големи града и на хеликоптер и пожарни
автомобили за борба с наводненията и пожарите.
Програма "Транспорт" се справя еднакво добре както в договарянето, така и в разплащането на
средствата. Това е програмата с най-голям бюджет от 2 млрд. евро, който е почти договорен. В
абсолютна стойност по нея са платени и най-много средства - близо 750 млн. евро. Столичното
метро е моторът, който задвижи програмата, и големият печеливш от липсата на готови жп
проекти.
Пътните магистрали са другите проекти, които дадоха тласък на програмата. Средствата за тях
вече са наддоговорени, а изпълнението им върви по план-график, с изключение на забавянето
при магистрала "Марица". Единственият рисков проект остава жп магистралата от Септември
до Пловдив, чието строителство все още не е започнало заради обжалването на търга за
надзор.
Най-видими са резултатите по програма "Регионално развитие". Това са обновени детски
площадки, паркове, градини, санирани училища, забавачки, театри и болници, ремонтирани
улици и пътища. Голямата цел бе парите да се договорят до края на 2011 г., но бе отложена за
края на тази.
Към момента договори за около 1 млрд. лв. са определени като рискови по думите на министър
Лиляна Павлова. Причината е, че по тях има натрупано закъснение от четири до шест месеца
от първоначално обявените срокове. В случай че проблемните договори не успеят да наваксат
темпото, те ще бъдат прекратени, а средствата ще се насочат към одобрени проекти от
резервния списък. Това ще се направи с цел да не се допусне загуба на средства, обясни
министър Павлова.
"Човешки ресурси" е програмата, която достига до най-много хора чрез мерките за обучения на
работещи и безработни, осигуряване на заетост и инвестиции в образованието. Така по един
или друг начин над 650 хил. души са били подпомогнати по нея, отчете зам.-министърът на
труда Зорница Русинова. През миналата година "Човешки ресурси" изостана значително с
плащанията и двама заместник-министри, отговарящи за програмата, бяха сменени. През тази
година се наблюдава троен ръст на разплатените средства. Според Русинова по-бавният темп
на разплащане се дължи на това, че мерките са много, а сумите - малки, и обработката на
документите отнема повече време. Най-бавно вървят плащанията в образованието.
Програма "Административен капацитет" забави значително темпото си през последните години.
През тази програмата отбеляза троен ръст на плащанията. Една от основните причини за
забързването е свързана с въвеждането на електронното управление, което се превърна сред
топприоритетите на правителството.
"Техническа помощ" е програмата с най-малък бюджет - близо 57 млн. евро. Тези средства са
изцяло за администрацията. Безспорният успех на министър Томислав Дончев е, че с пари по
нея направи публичния модул за информационен портал за управление на евросредствата.
Той дава възможност да се проследи изпълнението на всеки един проект, както и достъп до
друга статистическа информация. Другият успех по тази програма е пускането на 28-те
областни информационни центъра за еврофондовете.
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Интернет издания и блогове
Дата: 01.12.2012
Източник: www.frognews.bg
Връзка:
http://www.frognews.bg/news_49517/D_Dobrev_Dogovori_za_350_mln_evro_sa_skliucheni_po_OP_
Konkurentosposobnost/
Брой думи: 315
Резюме: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по оперативната програма
„Конкурентоспособност" от пролетта до сега.
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Заглавие: Д. Добрев: Договори за 350 млн. евро са сключени по ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по оперативната програма
„Конкурентоспособност" от пролетта до сега.
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив,
където участва в заседание на Комитета за наблюдение на програмата.
Министерството смята да наддоговори програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 8 на
сто, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти,
отново да успее да усвои 100 процента от парите. Добрев заяви, че срокът за разплащания към
фирмите е ускорен е значително. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени
средства.
От началото на януари е извършена реформа в министерството на икономиката, енергетиката
и туризма. Имаше две звена, които отговаряха по програмата. Управляващ орган дирекция в
министерството и агенция, която изпълняваше функциите на междинно звено. След като
сляхме тези две администрации, включително физически, резултатите са на лице, каза
министър Делян Добрев.
По думите му цифрите говорят сами за себе си. От 1 май до 30 ноември са сключени 492
договора на стойност 349 776 000 евро. Добрев представи тези данни пред участниците в
заседанието по време на неговото откриване. През последните месеци плащаме към бизнеса
реално влезли пари по оперативна програма в сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева
всеки месец, разясни той.
Делян Добрев направи сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца
към фирмите са платени повече пари отколкото за близо шест години от началото на
програмата през 2007 година.
„Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”. До края на
годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са „София тех парк” и газовата
връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за малкия и среден
бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро, каза Добрев.

11

Дата: 01.12.2012
Източник: www.moreto.net
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=193991
Брой думи: 356

Заглавие: Усвояваме 50 млн. лв. на месец за конкурентен бизнес, ЕК хвали България за
напредъка
Подзаглавие: 360 милиона евро договорени за седем месеца
Автор:
Текст: Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании.
Парите са осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30
ноември тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в
Пловдив икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати
е проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и
агенцията с функции на междинно звено.
„До края на 2012 година ще достигнем около 84% от договорените средства. Само през
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, отколкото за почти шест години
преди това от началото на програмата през 2007 г. Темпото ни е добро и затова сме уверени,
че към средата на 2013 г. тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, каза
министър Добрев.
Усвояването на парите за конкурентоспособност беше похвалено и от представителя на
Европейската комисия Реналдо Мандметс, който поздрави българското правителство за
напредъка. „Извършването на плащания на 30-ия ден е един много добър резултат. Забелязах,
като разговарям с хората по места, че има добра комуникация между управляващия орган и
изпълнителите. Комуникацията се е подобрила”, заяви Мандметс. Той уточни, че работата по
създаването на технологичен парк в София се движи в добро темпо. „Посетихме в Пловдив
хора, които са в началото на проект Фуд тех – високотехнологичен парк за земеделие и храни.
Мисля, че софийският и пловдивският проект биха могли да направят добра връзка между
научноизследователските университети и бизнеса”, каза представителят на ЕК.
Междувременно стана ясно, че срокът за плащания на държавните и общинските органи към
бизнеса ще бъде фиксиран на 30 календарни дни. Това ще стане с промени в Търговския закон,
обяви министър Добрев по време на петъчния парламентарен контрол. Ако в договорите между
публичния и частния сектор все пак е изрично упоменато, срокът за разплащане може да
достигне до 60 дни. При просрочване ще се начисляват солидни лихви, предупреди
министърът.
В момента междуфирмената задлъжнялост е близо 100 млрд. лв., държавата обаче почти
стриктно се разплащала с дружествата, уточни Добрев. Министърът отбеляза още, че в
периода от януари до октомври тази година броят на регистрираните търговци нараства с над
18% на годишна база.
Monitor.bg
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Резюме: Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании.
Парите са осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30
ноември тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в
Пловдив икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати
е проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и
агенцията с функции на междинно звено.
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Дата: 01.12.2012
Източник: www.press.dir.bg
Връзка: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=345683&df=45&dflid=3
Брой думи: 230
Резюме: Марпекс Агро , получи сертификат по системата за управление на качеството по ISO
9001:2008
с
финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“
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Заглавие: Русенска фирма оперираща в селскостопанския сектор със сертификат по ISO
9001
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Марпекс Агро , получи сертификат по системата за управление на качеството по ISO
9001:2008 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“
До момента в Русе има 105 регистрирани и сертифицирани фирми по стандарта ISO 9001 . Най
– голям брой на сертифицираните фирми е този на опериращите в бранша „Строителство“ ,
следвани от фирмите производители на „Метали и метални продукти“. Интересен е фактът, че
единствената регистрирана фирма оперираща в сектор „Търговия с машини и резервни части
за селското стопанство“ е русенската фирма „Марпекс Агро“ ЕООД. От фирмите работещи в
селскостопанския сектор, „Марпекс Агро“ е една от малкото фирми получила такъв сертификат.
За екипът на фирмата сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, чрез него те доказват
на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясно изградени и
формулирани правила и защитава интересите му. Въвеждането на този стандарт от фирмите ги
прави конкурентоспособни не само на нашият, но и на чуждият пазар.
Притежаването на сертификат по ISO 9001 често е изискване в търгове и обществени поръчки.
Ползата на организациите, внедрили ISO 9001 е в това, че системата налага строг
организационен ред, изясняващ кой, какво, къде и как извършва във фирмата, и всичко това се
описва в процедури и инструкции, който биват стриктно следени за спазването на им, това
гарантира недопускане на грешки от организационен характер.
За Контакти: Марпекс Агро
Източник: www.marpex-agro.com
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Дата: 01.12.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/36153
Брой думи: 207
Резюме: Седмата годишна среща на правителството с бизнеса ще бъде открита в понеделник
в столичния хотел "Шератон". По традиция форумът ще започне с обръщение премиера Бойко
Борисов. Поради посещението си в Америка обаче Борисов ще каже встъпителните си думи от
видео стена монтирана в залата. Така той ще подкрепи родния бизнес часове преди да се
срещне с американският президент Барак Обама. Срещата между двамата лидери е планирана
за следобеда на 3-ти декември.
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Заглавие: Правителството се среща с бизнеса
Подзаглавие: Премиерът с видео-обръщение преди срещата с Обама
Автор:
Текст: Седмата годишна среща на правителството с бизнеса ще бъде открита в понеделник в
столичния хотел "Шератон". По традиция форумът ще започне с обръщение на премиера Бойко
Борисов. Поради посещението си в Америка обаче Борисов ще каже встъпителните си думи от
видео стена, монтирана в залата. Така той ще подкрепи родния бизнес часове преди да се
срещне с американския президент Барак Обама. Срещата между двамата лидери е планирана
за следобеда на 3-ти декември.
По темите - Откъде ще дойде растежът на икономиката?, Какво ще прави правителството, за да
изпълни обещанията си за вдигане на доходите?, Какви ще са ролята и очакванията на
бизнеса?, Как да се постигне баланс в изборна година?, ще говорят еврокомисарят Кристалина
Георгиева, вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и икономическият
министър Делян Добрев.
В дискусията с родния бизнес ще се включи и президентът на Република България Росен
Плевнелиев.
Министрите Томислав Дончев и Лиляна Павлова пък ще обяснят на бизнесмените за новите
пари от Европа и накъде ще върви строителството след магистралите. Министърът по
управление на еврофондовете ще разкаже за разликите на новия програмен период с
настоящия, какви схеми могат да бъдат използвани и за какво да се готви бизнесът. Ще бъдат
обсъдени промените в програма "Конкурентоспособност". На дневен ред е и облекчаването
на процедурите за европарите.
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Заглавие: ЕК хвали България за напредъка
Подзаглавие: Усвояваме 50 млн. лв. на месец за конкурентен бизнес
Автор: ЕЛИ КРУМОВА
Текст: 360 милиона евро договорени за седем месеца
Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании. Парите
са осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30 ноември
тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в Пловдив
икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати е
проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и
агенцията с функции на междинно звено.
„До края на 2012 година ще достигнем около 84% от договорените средства. Само през
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари,
отколкото за почти шест години преди това от началото на програмата през 2007 г. Темпото ни
е добро и затова сме уверени, че към средата на 2013 г. тази програма ще е една от най-добре
работещите в България”, каза министър Добрев.
Усвояването на парите за Конкурентоспособност беше похвалено и от представителя на
Европейската комисия Реналдо Мандметс, който поздрави българското правителство за
напредъка. „Извършването на плащания на 30-ия ден е един много добър резултат. Забелязах,
като разговарям с хората по места, че има добра комуникация между управляващия орган и
изпълнителите. Комуникацията се е подобрила”, заяви Мандметс. Той уточни, че работата по
създаването на технологичен парк в София се движи в добро темпо. „Посетихме в Пловдив
хора, които са в началото на проект Фуд тех –
високотехнологичен парк за
земеделие и храни
Мисля, че софийският и пловдивският проект биха могли да направят добра връзка между
научноизследователските университети и бизнеса”, каза представителят на ЕК.
Междувременно стана ясно, че срокът за плащания на държавните и общинските органи към
бизнеса ще бъде фиксиран на 30 календарни дни. Това ще стане с промени в Търговския закон,
обяви министър Добрев по време на петъчния парламентарен контрол. Ако в договорите между
публичния и частния сектор все пак е изрично упоменато, срокът за разплащане може да
достигне до 60 дни. При просрочване ще се начисляват солидни лихви, предупреди
министърът.
В момента междуфирмената задлъжнялост е близо 100 млрд. лв., държавата обаче почти
стриктно се разплащала с дружествата, уточни Добрев. Министърът отбеляза още, че в
периода от януари до октомври тази година броят на регистрираните търговци нараства с над
18% на годишна база.
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Резюме: 360 милиона евро договорени за седем месеца
Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании. Парите
са осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30 ноември
тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в Пловдив
икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати е
проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и
агенцията с функции на междинно звено.
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Заглавие: Дунавският регион може да повиши конкурентоспособността в Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Силистра. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов участва в Първия годишен
форум за Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион, който се проведе в град
Регенсбург, Бавария. Дискутирани са настоящите и бъдещи възможности за подобряване на
мобилността и развитието на туризма, както и защитата на околната среда, инвестициите,
развитието на инфраструктурата и енергийната ефективност, конкурентоспособността на
икономиката. Д-р Юлиян Найденов заедно с българските представители от МРРБ са участвали
в две работни групи: „Модерно дунавско управление- Как да се организира работата на
региона?“ и „Подобрена и зелена мобилност - Кой път да се поеме?”. Основната дискусия във
втората работна група е фокусирана главно върху мобилността и достъпността. Участниците са
подкрепили тезата, че транспортните връзки в Дунавския регион и отвъд трябва да бъдат
модернизирани и надградени, липсващите връзки и пречките да бъдат премахнати. Горещо е
подкрепена и идеята за изграждането на Дунав мост 3 - Силистра – Кълъраш. Сред
участниците във форума са канцлерът на Германия – Ангела Меркел, комисарят на ЕС по
въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и Емилиа Мюлер, държавен министър на
европейските работи, Бавария. Българското правителство е представено от министър на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и зам.-министър Николина
Николова. Събитието е организирано съвместно от Европейската Комисия и германската
провинция Бавария под надслов: „Как Дунавският регион може да допринесе за поконкурентоспособна Европа”.
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Резюме: Силистра. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов участва в Първия
годишен форум за Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион, който се проведе
в град Регенсбург, Бавария. Дискутирани са настоящите и бъдещи възможности за
подобряване на мобилността и развитието на туризма, както и защитата на околната среда,
инвестициите,
развитието
на
инфраструктурата
и
енергийната
ефективност,
конкурентоспособността на икономиката. Д-р Юлиян Найденов заедно с българските
представители от МРРБ са участвали в две работни групи: „Модерно дунавско управление- Как
да се организира работата на региона?“ и „Подобрена и зелена мобилност - Кой път да се
поеме?”. Основната дискусия във втората работна група е фокусирана главно върху
мобилността и достъпността. Участниците са подкрепили тезата, че транспортните връзки в
Дунавския регион и отвъд трябва да бъдат модернизирани и надградени, липсващите връзки и
пречките да бъдат премахнати. Горещо е подкрепена и идеята за изграждането на Дунав мост 3
- Силистра – Кълъраш. Сред участниците във форума са канцлерът на Германия – Ангела
Меркел, комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и Емилиа
Мюлер, държавен министър на европейските работи, Бавария. Българското правителство е
представено от министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и
зам.-министър Николина Николова. Събитието е организирано съвместно от Европейската
Комисия и германската провинция Бавария под надслов: „Как Дунавският регион може да
допринесе за по-конкурентоспособна Европа”.
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