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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
5.12.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 3 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 37 

 вестници, от които: 10 

 - национални 4 

 - регионални 6 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 27 

Общо за деня 40 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата:04.12.2012  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: С помощта на проект за технологична модернизация, осъществен по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” бургаско предприетия за сладкарски изделия 
успя да реализира на пазара нова продукция. Инвестиция две иновативни производствени линии 
е в размер на 12 млн.лв., от които 4,6 млн. е безвъзмездната финансова помощ, предоставена от 
програмата.  
 
Текст: С помощта на проект за технологична модернизация, осъществен по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” бургаско предприетия за сладкарски 
изделия успя да реализира на пазара нова продукция. Инвестиция две иновативни 
производствени линии е в размер на 12 млн.лв., от които 4,6 млн. е безвъзмездната финансова 
помощ, предоставена от програмата.  
Пламена Анастасова, юрист-консулт: Получихме значителна по размер безвъзмездна 
финансова помощ и реализирахме проекта в мащаб, който не бихме успели да реализираме в 
условията на икономическа криза в България.  
Предприятието кандидатства с проекта през януари 2009 г. Година и половина по-късно проектът 
е финализиран, а новият асортимент успешно запълва незаета пазарна ниша в производството 
на сладкарски изделия.  
Пламена Анастасова Новото оборудване е в по-голяма степен автоматизирано, също така е 
енергийно ефективно и с това спомага за увеличаване на производствения капацитет и 
производствените възможности на дружеството. Част от съоръженията са на природен газ.  
Заводът работи от 1929 г., но това е първата му инвестиция с европейски пари. За доставчик на 
оборудването е избран международно утвърден производител, а за съпътстващото оборудване е 
определена българска фирма. Автоматизираното производство заменя част от работниците, но 
персоналът, който работи с новите машини, получава по-висока квалификация.  
Пламена Анастасова Работниците са по-квалифицирани, тъй като все пак работят с изцяло 
иновативно и ново оборудване и са обучени за това. те получиха обучение както при монтажите, 
така и при въвеждането в производството на оборудването.  
Изпълненият проект е част от дългосрочния план за развитие на предприятието, което 
предвижда да разшири дейността си като инвестира и в друго оборудване. Това ще му позволи 
да разшири допълнително асортимента и позициите си на пазара.  
Пламена Анастасова Надяваме се новите възможности да са най-вече свързани с пазара, да 
успеем да отговорим на новите тенденции на пазара и на потребителските вкусове. 
Препоръчваме кандидатстването програми за европейско финансиране, тъй като те са средство 
за подпомагане на бизнеса в България.  
С новите възможности, осигурени с помощта на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” предприятието отговаря на непрекъснато променящото се 
потребителско търсене, затвърждава позициите си на българския пазар като увеличава 
годишното си производство с около 30% и подкрепя експортната си политика.  
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Дата:04.12.2012  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4,50  
Брой думи: 606  
 
 
Резюме: 150 млн. евро за енергийна ефективност и зелена икономика ще могат да получат 
фирмите у нас. Парите са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие, ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и национално съфинансиране. 
Възможностите за кандидатстване бяха представени на семинар на тема „Енергийна 
ефективност и зелена икономика” във Велинград.  
Делян Добрев: Програмата я стартирахме в края на юни месец. Засега имаме получени 
сравнително малко на брой предложения. Това все още не ни е паникьосало съвсем, защото 
тази схема е по-различна от останалите схеми. Останалите схеми, знаете, първо се попълва 
апликационен формуляр, с него се кандидатства. Едва след като се сключи договор, тогава се 
търси финансиране, тогава се провеждат процедури за избор на подизпълнители, в някои случаи 
тогава се провежда енергийният одит. Тук е обратното. Тук първо се прави енергийният одит, 
избират се изпълнителите, подизпълнителите по проекта, осигурява се финансирането и едва 
след като си готов, буквално казано,  
 
Текст: 150 млн. евро за енергийна ефективност и зелена икономика ще могат да получат 
фирмите у нас. Парите са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие, ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и национално 
съфинансиране. Възможностите за кандидатстване бяха представени на семинар на тема 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” във Велинград.  
Делян Добрев: Програмата я стартирахме в края на юни месец. Засега имаме получени 
сравнително малко на брой предложения. Това все още не ни е паникьосало съвсем, защото 
тази схема е по-различна от останалите схеми. Останалите схеми, знаете, първо се попълва 
апликационен формуляр, с него се кандидатства. Едва след като се сключи договор, тогава се 
търси финансиране, тогава се провеждат процедури за избор на подизпълнители, в някои случаи 
тогава се провежда енергийният одит. Тук е обратното. Тук първо се прави енергийният одит, 
избират се изпълнителите, подизпълнителите по проекта, осигурява се финансирането и едва 
след като си готов, буквално казано, още утре да закупиш оборудването или да стартираш 
мерките за саниране, тогава кандидатстваш в оперативната програма.  
Целта на процедурата е да се подкрепят микро, малки и средни предприятия за инвестиции в 
нови енергоспестяващи технологии и такива, които биха могли да подобрят енергийната 
ефективност.  
Велина Попова, главен експерт на дирекция: Имаме 150 млн. евро бюджет по програмата, така 
че целта ни е да усвоим всичките средства, да сключим договори, така че 150-те млн. да се 
усвоят и разбира се, да постигнем енергийни спестявания. Едно от изискванията към 
кандидатите е, тези, които трябва да си направят енергиен одит, е той да доказва минимум 10% 
енергийни спестявания. А това разбира се, води и до намаляване на емисиите на въглероден 
двуокис.  
Делян Добрев: Енергийната ефективност в предприятията е нещо изключително важно, защото 
ако досега българските малки и средни предприятия разчитаха на това, че електроенергията е 
евтина, по-евтина в България, отколкото в ЕС, с увеличението тази година се увеличиха и 
техните разходи за електроенергия. Начинът те да останат конкурентоспособни, един от 
начините е да инвестират в енергийна ефективност.  
Финансовата помощ за един проект е до 2 млн.лв. Минимален размер на отпусканата сума няма. 
Кандидатите могат да получа 50% безвъзмездна помощ от стойността на своя инвестиционен 
проект. Могат да кандидатстват фирми от почти всички браншове.  
Велина Попова: Тази програма е доста широко отворена. Много сектори са допустими. До 
момента най-често имаме проекти от преработващата промишленост, от хотелиерството и 
ресторантьорството, има и от хуманното здравеопазване, има също и консултантски 
организации. Наистина е широко отворена.  
От началото на процедурата досега са постъпили 13 проекта на обща стойност 6 млн.лв., като се 
очаква тепърва още компании да се възползват от програмата. Вече се обсъждат и приоритетите 
за следващия програмен период.  
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Делян Добрев: Енергийната ефективност ще бъде приоритет и следващия програмен период, не 
само този. Но следващия програмен период знаете, че ние работим върху една стратегия за 
интелигентна специализация smart specialization strategy. Което означава, че за разлика от този 
програмен период, когато сравнително на всички даваме средства, програмите са отворени за 
всички и всички могат да кандидатстват, много на брой фирми, различни по вид фирми 
кандидатстват и всеки получава по малко финансиране от наличните средства. Идеята в целия 
ЕС, това е нещо, което ние правим е да имаме определена специализация за следващия 
програмен период. Ако през този програмен период сме хвърляли пари от хеликоптер, както има 
една икономическа теория за стимулиране на икономиката, за следващия програмен период ще 
специализираме, ще насочим част от средствата в определени сфери, където вярваме, че ще 
постигнем най-висок ефект.  
Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи по пощата до ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” на адрес гр. София, ул. 6-ти септември, №21. Крайният срок е 
31 октомври 2013 г. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на 
управляващия орган по програмата.  
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Дата:04.12.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 0,30  
Брой думи: 60  
 
 
Резюме: Бизнесът ще получи 150 млн. евро по схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” от ОП „Конкурентоспособност”. Еврофинансирането за един проект може да достигне 
2 млн.лв. Кандидатите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на своя 
инвестиционен проект. През март догодина ще бъде направен преглед на проектите и след 
предложения от страна на бизнеса процедурата по кандидатстване може да бъде опростена.  
 
Текст: Бизнесът ще получи 150 млн. евро по схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” от ОП „Конкурентоспособност”. Еврофинансирането за един проект може да 
достигне 2 млн.лв. Кандидатите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на 
своя инвестиционен проект. През март догодина ще бъде направен преглед на проектите и след 
предложения от страна на бизнеса процедурата по кандидатстване може да бъде опростена.  
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Национални печатни медии  
 
Дата:05.12.2012  
Източник: в. Земя  
Страница: 8  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Форумът "Инвестирай в България" бе организиран от Българската агенция за 
инвестиции и Shanghai Foreign Investment Development Board, съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Той е по проект на БАИ, финансиран от 
Оперативна програма "Конкурентоспособност", и цели да представи инвестиционните 
предимства на България пред потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.  
 
Заглавие: 150 КИТАЙСКИ ФИРМИ НА ФОРУМ "ИНВЕСТИРАЙ В БЪЛГАРИЯ"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Форумът "Инвестирай в България" бе организиран от Българската агенция за инвестиции 
и Shanghai Foreign Investment Development Board, съобщиха от пресцентъра на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма. Той е по проект на БАИ, финансиран от Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", и цели да представи инвестиционните предимства на 
България пред потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.  
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа 
промишленост, логистика и други се включиха в събитието, за да научат подробности за 
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската 
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus - 
компания, специализирана в производството на автобуси, чийто дневен капацитет е повече от 
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.  
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между 
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо 
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.  
Министър Делян Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг 
Ксин Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и 
Комисията.  
"Българското правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които 
намаляване на административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства", каза 
Ванг Ксин Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече 
контактите между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да 
получат още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.  
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда Стоянова, 
която също участва във форума, българският парламент работи активно за разширяване на 
търговскоикономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.  
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Дата:05.12.2012  
Източник: в. България днес  
Страница: 8  
Брой думи: 55  
 
 
Резюме: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средните предприятия у нас. Това 
обяви икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и ще помогнат за растежа на икономиката. "Поставили сме си за цел 
през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България да надскочат 3 млрд. 
евро", категоричен бе Добрев.  
 
Заглавие: 1,5 млрд. лв. влизат в дребния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средните предприятия у нас. Това 
обяви икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и ще помогнат за растежа на икономиката. "Поставили сме си за цел 
през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България да надскочат 3 млрд. 
евро", категоричен бе Добрев.  
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Дата:05.12.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 437  
 
 
Резюме: България очаква ЕК да ни възстанови близо 600 млн. до края на 2012 г.  
 
Заглавие: Парламентарната комисия по еврофондове: Проекти без добавена стойност 
нямат място в новите европрограми  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава ЛЕЩАРСКА  
Текст: България очаква ЕК да ни възстанови близо 600 млн. до края на 2012 г.  
Проекти без добавена стойност, без оценка за дългосрочния им ефект за бизнеса и обществото 
нямат място в новите оперативни програми за периода 2014 2020 г. Това са препоръките в 
традиционния годишен доклад на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на 
европейските фондове, представен във вторник.  
Сметката дотук  
От документа става ясно, че до края на октомври 2012 г. България е договорила близо 98% от 
ресурса по 7 оперативни програми, или общо 15.326 млрд. лв. За периода 2007 - 2013 г. 
България разполага с 22.98 млрд. лв., като в сметката влизат и програмите за трансгранично 
сътрудничество, селските райони и рибарство.  
Разплатените средства по оперативни програми са 5.05 млрд. лева - около 33%. Само през тази 
година до бенефициентите са стигнали 2.2 млрд. лева. Близо 600 млн. лева от тях обаче все още 
не са ни възстановени от Европейската комисия, отбеляза министърът, отговарящ за 
еврофондовете Томислав Дончев. Той се надява сумата да ни бъде преведена в предстоящите 
три седмици до края на годината. Двадесет и пет на сто е увеличението в обема на разплатените 
проекти по 7-те оперативни програми от 2011 г. до 2012 г., става ясно още от доклада.  
Последствията от лошото планиране  
Председателят на парламентарната комисия по европейски въпроси Моника Панайотова посочи, 
че еврофондовете трябва да се разглеждат като допълващ инструмент, гарантиращ 
дълготрайния ефект от дадена инвестиция, което в момента не се случва. Много проекти се 
пишат, колкото едни пари да се усвоят и отчетат, но те нямат никаква устойчивост и не 
насърчават инвестиционната активност.  
Проблемът със зле планираните проекти бе отчетен и от регионалния министър Лиляна Павлова 
по време на 7-ата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Икономедиа" в 
партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Тя 
даде за пример проект по програма "Регионално развитие" за ремонт на басейн в училище, чиято 
фасада и двор са в окаяно състояние. В същата категория попадат проекти за ремонт на 
общински улици, които трябва да се разбиват впоследствие за подмяна на водопроводната 
мрежа. Това е причината новата регионална програма да финансира само проекти за 
интегрирано градско развитие, отбеляза Павлова.  
Няма как да разглеждаме еврофондовете като допълващи публичните инвестиции средства, като 
сме ги превърнали в основни, на някои места и единствени, коментира депутатът от Коалиция за 
България Димчо Михалевски. През 2012 г. европейските инвестиции ще стигнат 66% от всички 
вложения на държавата и общините, каза още Михалевски. През 2008 г. делът им е бил около 
25%.  
***  
В таблица: договорени средства към 31.10.2012 / разплатени средства към 31.10.2012 
ОП "Транспорт" 96% / 39% 
ОП "Околна среда" 123% / 16% 
ОП "Регионално развитие" 90% / 31% 
ОП "Развитие на човешки ресурси" 80 %/ 28% 
ОП "Конкурентоспособност" 74 %/ 42% 
ОП "Административен капацитет" 72% / 37% 
ОП "Техническа помощ" 79% / 31% 
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Дата:05.12.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,11  
Брой думи: 934  
 
 
Резюме: След първата предприемаческа вълна от лятото на 2012 г. дойде ред за резултати. 
Двата фонда Eleven и LAUNCHub със средства по евроинициатива JEREMIE вече трескаво 
работят върху втората селекция от стартиращи бизнеси, чието развитие ще подкрепят чрез 
финансиране (като придобиват дялове в избраните компании).  
 
Заглавие: Готови за втори рунд финансиране  
Подзаглавие: Фондовете за стартиращ бизнес по JEREMIE представят първите си избраници и 
напредват с втората си селекция  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: След първата предприемаческа вълна от лятото на 2012 г. дойде ред за резултати. Двата 
фонда Eleven и LAUNCHub със средства по евроинициатива JEREMIE вече трескаво работят 
върху втората селекция от стартиращи бизнеси, чието развитие ще подкрепят чрез финансиране 
(като придобиват дялове в избраните компании).  
В същото време те представят и резултатите от първия подбор на проекти, проведен през лятото 
на тази година.  
С това колелото, което трябва да задвижи новата предприемаческа среда на България, вече се 
завъртя. Оттук нататък инерцията му ще зависи не само от проектите, които ще откриват двата 
фонда, а и от успеха на подкрепените бизнеси след намесата на финансовите инвеститори. Със 
сигурност обаче началният тласък вече е налице. Eleven и LAUNCHub разполагат с общо 21 млн. 
евро капитал, с който могат да финансират няколкостотин проекта до 2015 г.  
На втора предавка  
В края на миналата седмица единадестте екипа, подбрани в първия рунд от Eleven, направиха 
първата си публична изява пред широк кръг от публика инвеститори, ментори и всеки, 
интересуващ се от предприемачество. Някои от тях вече са спечелили първи клиент, други все 
още търсят пазарно доказване на идеята си. Важното е, че работата кипи трескаво.  
Отделно от това мениджърите на фонда са в процес на оценка на втората вълна от кандидатури, 
които получиха по време на отворения през октомври прозорец за кандидатстване. Скоро те ще 
обявят новите екипи, които да влязат под общия покрив на фонда (всички избрани предприемачи 
работят заедно в един офис) и да започнат работа по реализацията на идеите си.  
Междувременно и LAUNCHub започна втория си подбор на предприемачески идеи. Срокът е до 6 
януари 2013 г., като този път в процеса на оценяване на проектите, които да бъдат финансирани, 
екипът на фонда ще изисква от кандидатите да наблегнат още на старта на това кои са 
ключовите хора в екипа им, без които проектът не може да се реализира, и колко отдадени са 
тези хора на него. Друг основен въпрос още в началната фаза на селекция ще е доколко екипите 
осъзнават какво означава да получат минималните 30 хил. евро и за какво те могат да им 
послужат. Това коментира Тодор Брешков, един от основните мениджъри в LAUNCHub, по време 
на представянето на първите шест компании, получили seed финансиране (за вече стартирали 
проекти) от фонда.  
За разлика от Eleven обаче, който е фонд с 12 млн. евро и фокус основно върху финансирането 
на бизнеси на фаза акселерация, т.е. съвсем начална фаза, LAUNCHub има капитал от 9 млн. 
евро и основна част от него е по-скоро за компании, чийто бизнес модел вече има някаква форма 
на валидация, т.е. са една крачка напред в развитието си. Съответно поголяма част от задачата 
на LAUNCHub е за финансиране на фаза seed, а останалата е за акселераторска програма, за 
която да избира екипи на два-три пъти годишно. По линия на акселерацията в момента фондът 
развива осем компании.  
Seed финансирането обаче е и със значително по-висок инвестиционен праг от страна на фонда 
до 200 хил. евро на проект. Това не пречи фондът да помага на предприемачите да намират 
допълнително финансиране от различни инвеститори, които проявят интерес към компаниите. В 
същото време дялова инвестиция до 200 хил. евро е сериозна оценка за всяка стартираща 
компания, а изборът на подходящите за нея е още по-сложен.  
Първите големи печеливши  
Първите избраници, които са получили от LAUNCHub зелена светлина за инвестиция от 200 хил. 
евро, са шест. Това са Coherent Labs, DeskGod, Imagga, iMediaShare, Rankur и StorPool (виж 
карето). Всяка от тях е българска компания и вече има собствен продукт и първи клиент. Те 
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работят основно на чуждите пазари и със средствата на фонда ще целят основно повече 
маркетинг и намиране на нови пазари и клиенти.  
* Подробни разкази на всеки от финансираните проекти очаквайте всяка събота в "Капитал".  
***  
Първите "големи" избраници на LAUNCHub  
Coherent Labs разработва софтуер, който може да спестява между 30 и 50% от времето и 
ресурса на разработчиците на компютърни игри, нужни за визуализацията на потребителския им 
интерфейс. Компанията вече е пуснала първата версия на своя продукт и над 120 фирми го 
ползват.  
DeskGod разработва софтуер, насочен към малки компании, развиващи бизнес онлайн. 
Продуктът на дружеството включва различни уебинструменти за маркетинг и продажби, с които 
всеки малък бизнес може по-лесно да обслужва клиентите си. Екипът на компанията работи 
върху проекта вече три години, като първият им клиент е предприемач от Пловдив.  
Imagga разработва технологии и продукти, които позволяват по-ефективна организация на 
големи колекции от снимки както за крайния потребител, така и за бизнеси и организации, които 
трябва да менажират стотици хиляди снимки. Към момента компанията има както бизнес 
клиенти, прилагащи технологичните й решения, така и крайни потребители, използващи 
публично достъпните й услуги и инструменти.  
iMedia Share предлага мобилно приложение, което позволява на iPhone и Android потребителите 
дистанционно да управляват телевизорите от ново поколение и да възпроизвеждат на тях 
видеосъдържание от интернет, без за това да е необходим допълнителен хардуер или кабели. 
До момента приложението е инсталирано над 3 млн. пъти. Сред партньорите на iMediaShare са 
компании като Sony, MTel, Deutsche Welle & Vimeo.  
Rankur предлага инструмент за управление на онлайн репутация в социални медии, цифрови 
медии, блогове и сайтове за споделяне на мнения. В основата на Rankur стои технология за 
извличане на мнения и твърдения от текст в реално време. Продуктът на компанията вече се 
ползва от рекламни и PR агенции на банки, големи компании, политици и музикални групи в 
Латинска Америка.  
StorPool предлага софтуерно бизнес решение за съхранение на данни, което позволява на 
бизнеса да оптимизира разходите си в това направление и същевременно да увеличи 
производителността на вече закупения "складиращ" хардуер. Продуктът на компания е подходящ 
за фирми, които работят с големи обеми данни. В момента продуктът се тества от първи 
клиенти.  
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Регионални печатни медии  
 
 
Дата:03.12.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 502  
 
 
Резюме: Габровската компания за производство на полиетиленови тръби и фитиги работи за 
подобряване условията на труд. Това стана ясно по време на пресконференция за 
представянето на проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от 
Европейския социален фонд "Подобряване условията за безопасен труд в "Еко Проект" ООД. 
Управителят на дружеството Ралица Тотева информира, че фирменото предприятие е с модерно 
технологично оборудване и притежава всички необходими сертификати и разрешителни за 
дейността си и за произвежданите продукти.  
 
Заглавие: "Еко Проект" работи за подобрявано условията на труд  
Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: Габровската компания за производство на полиетиленови тръби и фитиги работи за 
подобряване условията на труд. Това стана ясно по време на пресконференция за 
представянето на проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от 
Европейския социален фонд "Подобряване условията за безопасен труд в "Еко Проект" ООД. 
Управителят на дружеството Ралица Тотева информира, че фирменото предприятие е с модерно 
технологично оборудване и притежава всички необходими сертификати и разрешителни за 
дейността си и за произвежданите продукти.  
"Копанията е инициатор, учредител и член на Българската асоциация на производителите на 
пластмасови тръби, член на Европейската асоциация TEPPFA - съобщи пред журналисти тя. - От 
тази година дружеството е и член на Българската Асоциация по Водите. "Еко Проект" е в челните 
места на класацията за най-динамично развиващите се малки и средни фирми в България", 
факта тя обясни с високите технически възможности, екипа от инженери и специалисти,  
постигнал значими икономически резултати. "В годините на криза и фалити на фирми от 
строителния бранш нашето дружество увеличава значително своите обеми, създава нови 
работни места, излиза на пазара с нови продукти" - подчерта Тотева. Като основни клиенти на 
фирмата тя посочи "Софийска вода", "Овергаз Инженеринг", "Булгаргаз", "Виваком", "Близу 
Медиа Енд Броудбенд", "Мегалан нетуърк", ВиК дружествата в Бургас, Севлиево, Сливен, Русе, 
Добрич, Плевен, Свищов. Освен това фирмата доставя тръби и материали и за голяма част от 
инфраструктурните обекти, изпълнявани по Оперативни програми на ЕС.  
До момента "Еко Проект" ООД е администрирало успешно два проекта по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", съфинансирани от Европейски фонд за 
Регионално развитие:  
"Разширение на производствената дейност на "Еко Проект" ООД чрез внедряване на 
екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри" на стойност 1 366 
500 лева и "Повишаване конкурентоспособността на "Еко Проект" ООД чрез допълване и 
обогатяване на продуктовия асортимент" за 702 700 лева. През лятото е стартирал и трети 
проект по същата оперативна програма - "Разширяване дейността на "Еко Проект" ООД с 
помощта на ново оборудване" за 1 125 250 лева.  
Проектът "Подобряване условията за безопасен труд в "Еко Проект" ООД по схемата "Безопасен 
труд" е първият проект, насочен конкретно към другия основен фактор на производствения 
процес - човешкия.  
Според ръководителя на проекта Пепа Петкова неговата основна цел е свързана с подобряване 
условията на труд на работното място във фирмата при спазване на законодателството за 
безопасност и здраве при работа чрез привеждането им в съответствие с нормите и 
изискванията на европейския пазар. За нейното постигане в проекта е залегнало изготвянето на 
Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност с цел повишаване ефективността на 
производството чрез рационалното използване на трудовите, материалните и финансови 
ресурси. Както и повишаване производителността на труда и превенция на трудовите злополуки 
и професионални заболявания чрез внедряване на BS OHSAS 18001-2007, осигуряване на лични 
предпазни средства и подобряване на работната среда в "Еко Проект".  
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Продължителността на проекта е 12 месеца и е на стойност 124 034 лева, а за успешното 
финализиране на проекта компанията ще разчита на тясно сътрудничество с Агенцията по 
заетостта в Габрово, както и с представителите на дирекция "Регионална служба по заетостта" в 
Ловеч.  
03.12.2012 г.  
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Дата:04.12.2012  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 19  
Брой думи: 427  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката Делян Добрев очаква чуждите инвестиции догодина да 
ударят 3 млрд. евро  
 
Заглавие: Дянков: Министрите да кажат какви реформи ще правят, ако останат на власт  
Подзаглавие: На среща с бизнеса финансист №1 очерта 7-те основни приоритета пред 
икономиката  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката Делян Добрев очаква чуждите инвестиции догодина да 
ударят 3 млрд. евро  
Всички министри да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста си в 
следващия кабинет, настоя финансовият министър Симеон Дянков. Той представи 7 основни 
приоритета пред икономиката ни.  
Дянков говори по време на седмата годишна среща на бизнеса с правителството. На форума са 
всички министри от правителството с изключение на премиера, Цветан Цветанов, Николай 
Младенов и Аню Ангелов, които са с него при посещението му в САЩ.  
"За да има сигурност и като се ходи на избори, всъщност да се знае ние за какво гласуваме", 
аргументира вицепремиерът призива си към членовете на кабинета.  
По думите му колкото по-рано това се направи, толкова по-добре, за да не е част от една 
популистка политическа кампания, както от време на време това се случва. "Да се каже: ние 
искаме това да направим, това направихме, това не успяхме , добави той.  
Дянков начерта седем основни приоритета, които са важни в следващите месеци. Първият от тях 
е и да имаме изпълним бюджет, което според него ще се случи още тази седмица. Второто 
важно нещо е правителството да се разплаща навреме, като в момента дълговете на държавата 
към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният ДДС - 210 млн. лева. Третият и четвъртият 
приоритет са да се намали бюрокрацията и да се подпомогне излизането на чужди пазари на 
българския бизнес.  
Туризмът е приоритет номер пет, обяви още министърът. Той допълни, че и спортният туризъм 
скоро ще бъде развит у нас, след като до края на следващата година ще има още една голяма 
спортна зала в Пловдив.  
Шестият важен приоритет е да се стимулира администрацията да работи добре с бизнеса.  
А седмият приоритет е именно министрите да декларират каква визия имат за ресорите си и 
какво биха направили, ако запазят постовете си.  
"Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България 
да достигнат над 3 млрд. евро", това пък заяви министърът на икономиката Делян Добрев по 
време на срещата. Според него, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е 
необходимо да има повече инвестиции. Това може, от една страна, да стане, като се използва 
ресурсът по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга възможност са промените в 
Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега страната ни активно се 
представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което също подпомага 
привличането на инвестиции.  
Според Добрев възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и пренасочването 
му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия, иновациите също ще допринесат за растеж 
на икономиката ни.  
04.12.2012 г.  
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Дата:30.11.2012  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 9  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Очаква се през следващия програмен период бюджетът на ОП "Конкурентоспособност" 
да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС. Според Добрев е възможно и да става 
въпрос за по-висока сума. От сега е ясно, че иновациите са една от приоритетните сфери, които 
ще получат финансиране от програмата. "Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви 
инвестиции, които гарантират необходимия за страната растеж на икономиката , подчерта 
Добрев. Министърът смята, че ограничения спрямо точно тези инвестиции няма.  
 
Заглавие: Добрев: Инвестициите в индустрия гарантират растежа на икономиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се през следващия програмен период бюджетът на ОП "Конкурентоспособност" 
да е най-малко толкова, колкото е и сега, заяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, предаде репортер на БГНЕС. Според Добрев е възможно и да става 
въпрос за по-висока сума. От сега е ясно, че иновациите са една от приоритетните сфери, които 
ще получат финансиране от програмата. "Инвестициите в иновации и индустрия са устойчиви 
инвестиции, които гарантират необходимия за страната растеж на икономиката , подчерта 
Добрев. Министърът смята, че ограничения спрямо точно тези инвестиции няма.  
Той коментира, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, заедно с 
Министерството на образованието, младежта и науката ще търсят възможности през 
следващата година да се увеличи приемът на студенти в технологичните и информационните 
специалности в българските университети. Добрев е убеден, че страната ни има голям 
потенциал в този сектор.  
30.11.2012 г.  
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Дата:04.12.2012  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 9,10  
Брой думи: 554  
 
 
Резюме: Седем мерки, които правителството ще приложи през 2013 г., ще помагат на бизнеса да 
преодолее слабия икономически растеж. С това обещание на финансовия министър Симеон 
Дянков стартира 7-ата Годишна среща между правителството и бизнеса вчера. Тя се проведе 
под мотото “Големите въпроси на 2013 г.".  
 
Заглавие: Големите отговори за 2013 г.: 7 стъпки на Дянков, 5 сектора на Добрев и 
инженерите на президента  
Подзаглавие: Управляващите се обединиха около шансовете да се увеличи експортът за 
Далечния изток  
Автор: Надя ПЕТРОВА  
Текст: Седем мерки, които правителството ще приложи през 2013 г., ще помагат на бизнеса да 
преодолее слабия икономически растеж. С това обещание на финансовия министър Симеон 
Дянков стартира 7-ата Годишна среща между правителството и бизнеса вчера. Тя се проведе 
под мотото “Големите въпроси на 2013 г.".  
Финансовият министър ще ускори плащанията. Първата стъпка, посочена от министър Дянков, е 
да се приеме и изпълни един оптимистичен бюджет. Във връзка с фиска, той вметна, че 
държавата дължи на бизнеса 135 млн. лева плюс 210 млн. за ДДС. Дългът е нищожен спрямо 
завареното през 2009 г.  
Втората стъпка на правителството ще е да се ускорят плащанията, особено там, където се 
реализират проекти.  
Трета - намаляване на бюрокрацията в полза на бизнеса. На този етап ще се въведе единно 
данъчно платежно, с което бизнесът ще може да покрие всички свои задълженията към 
държавата.  
Четвъртата стъпка е помощта, която правителството ще оказва на бизнеса, който има намерение 
да развива пазарите си, и най-вече в посока Югоизточна Азия.  
Петата е свързана с развитието на туризма. Като пример Дянков даде “Колодрума" в Пловдив, 
чието строителство се очаква да приключи догодина. Центърът ще раздвижи спортния туризъм в 
града.  
Шестата стъпка ще стимулира администрацията да работи за бизнеса. Броят на чиновниците ще 
намалява, а размерът на заплатите им ще расте.  
Седмата стъпка е и останалите министерства да разработят реформите, които смятат да 
направят през следващите 4 години.  
Делян Добрев ще насърчава инвестициите.  
Икономическият министър Делян Добрев вижда 5 области, които могат да изстрелят бизнеса 
напред през следващата година.  
Очаквам ръст с навлизането на повече инвестиции, каза Добрев. Като източник на средства той 
посочи ОП “Конкурентоспособност". По тази програма поне 1.5 млрд. лева могат да дойдат в 
помощ на иновациите.  
Насърчаването на инвестициите ще се случи и с приетите вече промени на Закона за 
инвестиции. Той предвижда държавата да поеме осигурителната тежест от 17.4% за компаниите, 
които влагат повече средства.  
Според икономическия министър ръстът ще дойде още от стимулиране на вътрешното 
потребление.  
Правителството ще работи за активизиране на износа, обеща Добрев. Той смята, че трябва да се 
промени структурата на износа и да бъдат подпомогнати експортно ориентираните предприятия.  
Туризмът може активно да участва в подема на страната, но проблемът в сектора е, че на много 
места привличането на туристи е ограничено. Слънчев бряг има леглова база за 250 000 туристи, 
а местата на плажа са далеч по-малко, даде пример Делян Добрев.  
Излизането на китайския пазар е огромна възможност за туристическия бранш, заяви 
министърът, който е още с пресни впечатления от посещението си в страната от Далечния изток.  
Росен Плевнелиев: Кризата ни дава страхотен шанс  
Потенциалът на страната е голям, ние сме технологичният хъб на Балканите, заяви на срещата 
президентът Росен Плевнелиев. Чакат ни 3 рекордно силни години за усвояване на 
еврофондовете от 2013-а до 2015 година. По повод проблема с кадрите, които произвеждат без 
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допитване до нуждите на бизнеса висшите училища, президентът каза: Професията на 21-ви век 
е тази на инженера. Той допълни, че кризата ни дава страхотен шанс и трябва да си произведем 
следващото поколение кадри.  
***  
Левон Хампарцумян:  
Въпреки добрия кредитен рейтинг на страната ни, непредсказуемостта на средата остава 
основен проблем, заяви банкерът Левон Хампарцумян по време на седмата среща на бизнеса с 
правителството, Той даде пример с инвестираните над 2 млрд. лева във възобновяеми 
енергийни източници, за които обаче средата се промени коренно след въвеждането на такса за 
достъп до мрежата.  
04.12.2012  
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Дата:03.12.2012  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: Община Пордим има три нови спечелени проекта и финансиране на стройност над 4 
млн. лв. Това е равносметката на общинската администрация за 2012 г. Към настоящия момент 
общината подготвя още един проект по схема "Живот в общността", съобщиха от Областния 
информационен център-Плевен. "Ще се възползваме от всички възможности, които предоставят 
Структурните и Кохезионния фондове", каза при откриването на срещата, инициирана от ОИЦ-
Плевен, Людмила Тодорова, секретар на Общината. "Поканените от Вас на информационните 
срещи, местни лидери и носители на обществено доверие, като кметове, директори на училища, 
секретари и председатели на читалища, собственици на малък бизнес, са проводници на 
поднесената от вас информация. Чрез тях казаното от вас достига до всеки дом в нашата 
община", е подчертала още Тодорова.  
 
Заглавие: Община Пордим с три спечелени проекта и Финансиране за над 4 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор: Елина КЮРКЧИЕВА  
Текст: Община Пордим има три нови спечелени проекта и финансиране на стройност над 4 млн. 
лв. Това е равносметката на общинската администрация за 2012 г. Към настоящия момент 
общината подготвя още един проект по схема "Живот в общността", съобщиха от Областния 
информационен център-Плевен. "Ще се възползваме от всички възможности, които предоставят 
Структурните и Кохезионния фондове", каза при откриването на срещата, инициирана от ОИЦ-
Плевен, Людмила Тодорова, секретар на Общината. "Поканените от Вас на информационните 
срещи, местни лидери и носители на обществено доверие, като кметове, директори на училища, 
секретари и председатели на читалища, собственици на малък бизнес, са проводници на 
поднесената от вас информация. Чрез тях казаното от вас достига до всеки дом в нашата 
община", е подчертала още Тодорова.  
На срещата в Пордим ОИЦ - Плевен е представил отворените процедури по  
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", насочени към работодатели и 
безработни. Представени са били и мерките за борба с младежката безработица, заложени и в 
проекта на новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", както и актуални 
процедури по "Конкурентоспособност" и Българо - швейцарската програма за сътрудничество.  
В залата са присъствали служители от общинската администрация, кметове на кметства, 
работодатели, представители на граждански организации, граждани и земеделски 
производители.  
Информационната среща в община Пордим е последна от втория цикъл събития за 2012г.  
03.12.2012  
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Дата:03.12.2012  
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 5  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: Представители на бизнеса в Генерал Тошево са проявили интерес към кандидатстване 
по процедура "Зелена икономика и енергийна ефективност" по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност на българската икономика". Това съобщиха от Областният 
информационен център - Добрич, след проведената среща за представяне на стратегия "Европа 
2020" в добруджанската община. На срещата са присъствали представители на общинската 
администрация, на неправителствени организации, на учебни заведения и на местния бизнес. 
Обсъдени са възможностите за обучение и придобиване на допълнителна квалификация на 
служителите в общинската администрация.  
 
Заглавие: Интерес към проекти за енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представители на бизнеса в Генерал Тошево са проявили интерес към кандидатстване по 
процедура "Зелена икономика и енергийна ефективност" по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност на българската икономика". Това съобщиха от Областният 
информационен център - Добрич, след проведената среща за представяне на стратегия "Европа 
2020" в добруджанската община. На срещата са присъствали представители на общинската 
администрация, на неправителствени организации, на учебни заведения и на местния бизнес. 
Обсъдени са възможностите за обучение и придобиване на допълнителна квалификация на 
служителите в общинската администрация.  
03.12.2012  
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Периодични печатни издания 
 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата:04.12.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/04/1961222_investicionni_forumi_za_bulgariia_shte_im
a_v_mjunhen_i/  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Възможностите за инвестиции в България ще бъдат представени на форуми в 
Германия и Великобритания тази седмица, съобщи Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
 
Заглавие: Инвестиционни форуми за България ще има в Мюнхен и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Възможностите за инвестиции в България ще бъдат представени на форуми в Германия и 
Великобритания тази седмица, съобщи Министерството на икономиката и енергетиката.  
Днес е събитието в Мюнхен, чието мото е "Инвестирайте в България - стратегическата бизнес 
дестинация в Централна и Източна Европа (Investing in Bulgaria – The strategic business 
destination in Central and Eastern Europe).  
Условията за бизнес в страната и ключовите сектори за растежа на икономиката й ще бъдат 
представени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Във форуми в 
Лондон на 5 и 6 декември ще участва и министърът на транспорта и информационните 
технологии Ивайло Московски.  
Събитията са организирани от Българската агенция за инвестиции, съвместно с "Файненшъл 
таймс" с финансовата подкрепа на оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/04/1961222_investicionni_forumi_za_bulgariia_shte_ima_v_mjunhen_i/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/12/04/1961222_investicionni_forumi_za_bulgariia_shte_ima_v_mjunhen_i/
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%
D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-
%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Софтуерът дава възможност на заинтересуваните компании, които правят бизнес в 
интернет, да превръщат посетителите на сайтовете си в клиенти Българският ИТ-специалист 
Даниел Христов е разработил революционен софтуер в полза на бизнеса, който е нов не само за 
България, но и за целия свят. Софтуерът дава възможност на заинтересуваните компании, които 
правят бизнес в интернет, да превръщат посетителите на сайтовете си в клиенти. 
 
Заглавие: Българин създаде революционен софтуер за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Софтуерът дава възможност на заинтересуваните компании, които правят бизнес в 
интернет, да превръщат посетителите на сайтовете си в клиенти  
Българският ИТ-специалист Даниел Христов е разработил революционен софтуер в полза на 
бизнеса, който е нов не само за България, но и за целия свят. Софтуерът дава възможност на 
заинтересуваните компании, които правят бизнес в интернет, да превръщат посетителите на 
сайтовете си в клиенти.  
Пред пловдивския в. "Марица" експертът обяснява: "Това, което правим, е да дадем възможност 
на малките и средните фирми да се управлява техният трафик от посетители по начин, който да 
превръща по-голямата част от техните посетители в клиенти. Казано по друг начин - да постигат 
целите на техния сайт".  
Новият продукт е нов не само за България, а за целия свят. Той е разработен с помощта на 
финансови средства от фонда LAUNCHub, който управлява финансовия инструмент за подкрепа 
на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed 
Fund). Инициативата се финансира с 21 млн. евро по линия на JEREMIE в рамките на 
Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Новият софтуер няма да се инсталира на съответния компютър, а ще се използва като услуга. 
Това означава, че ще се плаща плаща месечно спрямо това, колко сте използвали от него.  
Създаването на готовата система е отнело 3 години. Тя е разработена от Христов и неговия екип 
от четирима програмисти. По време на свое посещение в САЩ експертът е намерил човек, който 
ще влезе като партньор в управлението на компанията му. Въпросният американец е "на много 
високо ниво в една корпорация, която се занимава само с продажби на подобен род софтуер".  
В момента софтуерът е универсален и може да бъде инсталиран на всеки сайт и настроен за 
специфичните нужди на различните потребители.  
 

http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_i.403236_at.12.html
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1724753  
Брой думи: 137  
 
 
Резюме: Мюнхен. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 
представи предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и 
Великобритания, съобщиха от министерството. Днес в Мюнхен министър Добрев ще вземе 
участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central 
and Eastern Europe”.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев ще представи България като инвестиционна 
дестинация на форуми в Мюнхен и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Мюнхен. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 
представи предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и 
Великобритания, съобщиха от министерството. Днес в Мюнхен министър Добрев ще вземе 
участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central 
and Eastern Europe”.  
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред 
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като 
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на 
икономиката. На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните 
технологии Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с 
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1724753


 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
2
/5

/2
0
1

2
 

  
Дата:04.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1724961  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: Бургас. Програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес, изпълнявана от 
община Бургас бе представена на работната среща за изграждането на иновативни структури, 
предаде репортер на Радио „Фокус”-Бургас.  
 
Заглавие: Предимно фирми от областта на услугите се възползват от подпомагането от 
община Бургас  
Подзаглавие:  
Автор: Катя НИКОЛОВА  
Текст: Бургас. Програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес, изпълнявана от община 
Бургас бе представена на работната среща за изграждането на иновативни структури, предаде 
репортер на Радио „Фокус”-Бургас. Ивелина Стратева, директор на дирекция „Икономика и 
стопански дейности”, каза, че програмата е създадена с решение на Общинския съвет и тази 
година за тази дейност са заделени 80 000 лева. „Беше изработен правилник за изразходването 
на тези средства. Общината пряко не може да предоставя пари на предприятията във връзка с 
дейността им и за това в правилника са залегнали дейности за обучения на персонала, 
подпомагане при разработване на европейски проекти, т.е. всякакъв вид меки мерки. Допитали 
сме се до фирмите, които са представители на малкия и среден бизнес за това от какъв вид 
обучения се нуждаят, като максимално сме съобразили с техните нужди. До момента сме 
провели три обучения за възможностите, които разкриват програмите за заетост. Изключително 
съдействие получихме от Бюрото по труда, които запознаха представителите на бизнеса с 
възможностите да участват в проектите за наемане на персонал. Основно малките и средни 
предприятия имат нужда от повишаване на капацитета на работниците и служителите както в 
ежедневната им работа и от гледна точка на подготовката и разработката на проекти. Колкото й 
да звучи странно хората се опасяват да подготвят и подават проекти особено по програма 
„Конкурентоспособност”, но се опитахме самото обучение да бъде под формата на диалог със 
задаване на въпроси, за да се убедят, че не е страшно и да се уверят, че има такива проекти, 
които са изпълнени и да се възползват максимално от възможностите за финансиране от 
Европейския съюз”, каза Стратева. По време на трите обучения, които са проведени съвместно с 
Областния информационен център до сега общо 75 души от бургаски предприятия са се 
възползвали от консултациите. На обучението по програмите за заетост са се включели около 30 
представители на малки и средни предприятия. Около 15 фирми са се възползвали и от 
предоставената възможност за посещение на Пловдивския панаир, каза още Стратева. Тя 
допълни, че от предоставените възможности за подпомагане се възползват и са най-активни 
предимно фирмите от областта на услугите. Тепърва предстоят и още обучения.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1724961
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12547674  
Брой думи: 764  
 
 
Резюме: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж се проведе първото от серията 
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел 
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от 
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс” и 
медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в обединение “Файненшъл Таймс – Медиа Планинг 
Груп”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013.  
 
Заглавие: Кръгла маса в Париж за инвестиции в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж се проведе първото от серията 
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел 
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от 
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс” и 
медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в обединение “Файненшъл Таймс – Медиа Планинг 
Груп”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013.  
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на 
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България. 
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по 
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните 
възможности на България, като инвестиционна дестинация. Фокус на дискусията бе обсъждане 
на някои ключови сектори за страната - «Информационни и комуникационни технологии”, 
«Транспортно оборудване и машиностроене” и «Аутсорсинг на бизнес процеси”, «Храни и 
земеделие”.  
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство г-н Марин Райков 
/Посланик на България във Франция/, г-н Борислав Стефанов /Изпълнителен Директор на БАИ/ и 
г-н Стоян Мавродиев /Председател на Комисията по финансов надзор/, приветстваха гостите и 
представиха инвестиционните предимства на страната - стратегическо географско положение, 
стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на данъчната 
политика.  
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от първо 
лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха 
изпълнителният директор на “Данон” за България - г-н Рено Шамонал, френският търговски 
представител в България - г-н Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара, г-
н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на “Виваком” - г-н Бернар Москени и г-н Никола 
Треан - изпълнителен директор на компанията “Аурубис”.  
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата да 
се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и са 
налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска камара, 
Стефан Дьолайе. Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен директор на 
“Данон” за България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била 
изпълнена с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които 
намират решения. Основополагащ фактор за бизнеса. “Българската икономика е една истинска 
европейска инономика”, потвърди и френския търговски представител в България, г-н Шатиньо. 
По-нататък коментарите на участниците в панелната дискусия бяха фокусирани върху реалния 
опит в българската бизнес среда и възможностите, които те са превърнали в успешен бизнес 
модел в България. Г-н Москени, изпълнителен директор на “Виваком” и г-н Треан, изпълнителен 
директор на “Аурубис”, акцентираха върху квалификацията на служителите в страната, които 
получават европейско образование и работят по международни стандарти, което допринася за 
конкурентните предимства на бизнеса в България.  
Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които 
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12547674
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България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на 
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки 
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните 
предимства сред целевите аудитории - представители на бизнеса от трите ключови пазари 
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и 
обединение «Файненшъл таймс - Медиа Планинг Груп”, ще бъдат посветени на атрактивните 
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен 
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални 
инвеститори от цял свят.  
Първият етап от събитията обхваща пазар Европа и включва три кръгли маси - в Париж (29 
ноември), Мюнхен (4 декември) и Лондон (5 декември), и една конференция в Лондон (6 
декември). Серията бизнес срещи продължава през 2013 г. с още шест кръгли маси и две 
конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул и Хонг Конг).  
Участие в бизнес форумите ще вземат представители на български и международни компании, 
развиващи успешно бизнеса си в България. По този начин ще бъде представена, както 
държавната политика и подкрепа за стимулиране на чуждестранните инвеститори в страната, но 
и успешни примери и случаи от практиката на вече реазлирани проекти. Форумите ще съберат на 
едно място политици, експерти и водещи бизнес лидери от България и чужбина, с цел обмяна на 
опит и контакти и провеждане на полезна дискусия относно позиционирането на страната като 
инвестицонна дестинация.  
Серията бизнес форуми се организират в рамките на проект “Популяризиране на предимствата 
за инвестиране в България”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика” 2007 - 2013 г. Бенефициент на проекта 
е Българската агенция за инвестиции.  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12550132  
Брой думи: 868  
 
 
Резюме: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област 
Габрово – близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 
2011 г.  
 
Заглавие: Най-много средства по еврофондовете на човек са получили в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово – 
близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 2011 г.  
Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово – близо 
310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 2011 г.Това стана 
ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и контрол на 
еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане на 
документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде репортер на 
БГНЕС.  
Комисията по европейски въпроси си поставя амбициозна цел и се надявам резултатите да 
покажат обективно и позитивно начало в членството на България в ЕС и при усвояването на 
еврофондовете, заяви в началото на днешното заседание в приветствието си председателят на 
НС Цецка Цачева. Все още пред страната ни има редица предизвикателства, но се надявам да 
използваме всички научени уроци за в бъдеще, каза тя. 2012-2013 г. е ключов период.  
Защото ако се справим успешно ще е добра основа, тъй като предстои последната година от 
сегашния програмен период. Приносът на българския парламент и комисията за 
европеизирането на политическото мислене трябва да бъде оценен по достойнство, призова 
Цачева. Комисията по европейски въпроси е сред добре работещите в НС и показа надпартиен 
подход. Цачева поздрави Моника Панайотова с малко тъга,тъй като председателят на комисията 
става евродепутат и напуска постовете си в НС. Сред новите страни членки еврофондовете са 
главният инструмент за развитието на страните, подчерта посланикът на Полша у нас Лешек 
Хенсел в приветствието си.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора – 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч – по 9 % за 2011 г. и Габрово – 8,3 %, съобщи в 
резюмето на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град – 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе – 1,2 %, уточни тя.  
Ето и останалите констатации и изводи в доклада на Моника Панайотова: Запазен е устойчивият 
темп на договаряне по седемте оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са 
договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са 
сключени договори на обща стойност 2,33 млрд. евро, което представлява близо 30% от общия 
бюджет. По част от ОП е възприет подход на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична 
загуба на средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми, 
видно от графика 2. По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 
октомври 2012 г. размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 
млрд. евро, което представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само 
до 31 октомври 2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което 
показва постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
Европа: 2020и националните приоритети на България.  
В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12550132
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рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 
1Сближаванена политиката на сближаване – оперативни програми Транспорт2007–2013 г. (ОПТ), 
Околна среда2007–2013 г. (ОПОС), Регионално развитие2007–2013 г. (ОПРР),Развитие на 
човешките ресурси2007–2013 г. (ОПРЧР), Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007–2013 г. (ОПРКБИ), Административен капацитет2007–2013 г. 
(ОПАК) и Техническа помощ2007–2013 г. (ОПТ); 5 оперативни програми за трансгранично 
сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 3Европейско териториално 
сътрудничество– 2 по вътрешните граници на ЕС – България–Гърция и България–Румъния и 3 по 
външните – съответно България–Турция, България–Република Македония и България–Сърбия; 
Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. (ПРСР), финансирана от ЕЗФРСР; 
Оперативна програма Развитие на сектор Рибарство2007–2013 г. (ОПРСР), финансирана от 
ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар. научени уроци) до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 
икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията Европа 2020,КЕВКЕФ поставя акцент върху:  
високата енергоемкост на българската икономика и ниската производителност на 
труда;подобряване достъпа до заетост, с акцент върху младите хора;разминаване между 
полученото образование и потребностите на пазара на труда (насърчаване връзката между 
висше образование и реален сектор);ниски разходи за научни изследвания и иновации – 
изграждане на центрове за компетентност ;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна 
система – укрепване на административния капацитет в публичната администрация и съдебната 
система, широко прилагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса (e-government). Едно 
от основните изказвания на днешното заседание бе и на министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев. Дискусията продължава. /БГНЕС  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1050644  
Брой думи: 875  
 
 
Резюме: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област 
Габрово – близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 
2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде репортер на 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Най-много средства по еврофондовете на човек са получили в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово – 
близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде репортер на 
БГНЕС.  
Комисията по европейски въпроси си поставя амбициозна цел и се надявам резултатите да 
покажат обективно и позитивно начало в членството на България в ЕС и при усвояването на 
еврофондовете, заяви в началото на днешното заседание в приветствието си председателят на 
НС Цецка Цачева. Все още пред страната ни има редица предизвикателства, но се надявам да 
използваме всички научени уроци за в бъдеще, каза тя. 2012-2013 г. е ключов период.  
Защото ако се справим успешно ще е добра основа, тъй като предстои последната година от 
сегашния програмен период. Приносът на българския парламент и комисията за 
европеизирането на политическото мислене трябва да бъде оценен по достойнство, призова 
Цачева. Комисията по европейски въпроси е сред добре работещите в НС и показа надпартиен 
подход. Цачева поздрави Моника Панайотова " с малко тъга", тъй като председателят на 
комисията става евродепутат и напуска постовете си в НС. Сред новите страни членки 
еврофондовете са главният инструмент за развитието на страните, подчерта посланикът на 
Полша у нас Лешек Хенсел в приветствието си.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора – 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч – по 9 % за 2011 г. и Габрово – 8,3 %, съобщи в 
резюмето на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град – 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе – 1,2 %, уточни тя.  
Ето и останалите констатации и изводи в доклада на Моника Панайотова: Запазен е устойчивият 
темп на договаряне по седемте оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са 
договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са 
сключени договори на обща стойност 2,33 млрд. евро, което представлява близо 30% от общия 
бюджет. По част от ОП е възприет подход на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична 
загуба на средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми, 
видно от графика 2. По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 
октомври 2012 г. размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 
млрд. евро, което представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само 
до 31 октомври 2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което 
показва постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
"Европа: 2020" и националните приоритети на България.  

http://news.bgnes.com/view/1050644
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В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 1 
"Сближаване" на политиката на сближаване – оперативни програми "Транспорт" 2007–2013 г. 
(ОПТ), "Околна среда" 2007–2013 г. (ОПОС), "Регионално развитие" 2007–2013 г. (ОПРР), 
"Развитие на човешките ресурси" 2007–2013 г. (ОПРЧР), "Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика" 2007–2013 г. (ОПРКБИ), "Административен 
капацитет" 2007–2013 г. (ОПАК) и "Техническа помощ" 2007–2013 г. (ОПТ);5 оперативни програми 
за трансгранично сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 3 "Европейско 
териториално сътрудничество" – 2 по вътрешните граници на ЕС – България–Гърция и 
България–Румъния и 3 по външните – съответно България–Турция, България–Република 
Македония и България–Сърбия; Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. 
(ПРСР), финансирана от ЕЗФРСР;Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 2007–
2013 г. (ОПРСР), финансирана от ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар "научени уроци") до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 
икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията "Европа 2020", КЕВКЕФ поставя акцент върху:  
високата енергоемкост на българската икономика и ниската производителност на 
труда;подобряване достъпа до заетост, с акцент върху младите хора;разминаване между 
полученото образование и потребностите на пазара на труда (насърчаване връзката между 
висше образование и реален сектор);ниски разходи за научни изследвания и иновации – 
изграждане на центрове за компетентност ;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна 
система – укрепване на административния капацитет в публичната администрация и съдебната 
система, широко прилагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса (e-government). Едно 
от основните изказвания на днешното заседание бе и на министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев. Дискусията продължава. /БГНЕС  
София / България  
http://news.bgnes.com/view/1050644  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627819  
Брой думи: 282  
 
 
Резюме: Бургас. Работна среща под надслов „ Проиновативни структури на Община Бургас – 
създаване на иновационна мрежа” се провежда в Културен център Морско Казино, предаде 
репортер на Радио „Фокус” - Бургас .  
 
Заглавие: Работна среща за иновациите организира община Бургас  
Подзаглавие:  
Автор: Катя НИКОЛОВА  
Текст: Бургас. Работна среща под надслов „ Проиновативни структури на Община Бургас – 
създаване на иновационна мрежа” се провежда в Културен център Морско Казино, предаде 
репортер на Радио „Фокус” - Бургас . В срещата взеха участие представители на общинска 
администрация Бургас, на бизнеса, неправителствени организации и научните университетски 
среди. „Темата е иновации, нещо което е много актуално особено в светлината на проектите, 
които се изпълняват от страна на Община Бургас и на проектите, които се развиват и изпълняват 
от страна на университетите. Настоящата среща се организира и в рамките на проект по 
минипрограма „Smart+” в рамките на европейската програма „Interreg”, свързана със стратегии за 
изграждане на научно-технологични паркове в Югоизточна Европа. В рамките на този проект 
община Бургас си партнира с още трима партньори - Агенция за регионално развитие на 
Северозападна Румъния , Научно-технологичен парк от Испания и Института за изследвания в 
Западна Македония – Гърция. Община Бургас влезе в този проект с амбицията да продължи 
дискусията, която водим от 2008 година и която е свързана с възможностите на територията на 
общината да се развива и изгражда проиновативна инфраструктура, част от която е научно-
технологичния парк. Тази дискусия дава вече резултати и може да се хвалим с изградени такива 
структури и по повод на индустриалния-логистичен парк , който вече съществува и набира 
скорост, и по повод на създадения Бизнес инкубатор, който бе създаден по ОП 
„Конкурентоспособност на българската икономика”. Освен тези проекти с европейско 
финансиране иновативната инфраструктура в общината се развива и благодарение на участието 
на университетите”, посочи Руска Бояджиева от дирекция „ Европейски политики и програми”. 
Приветствие към участниците във форума отправиха зам. – кметът по финанси в община Бургас 
Красимир Стойчев и зам. -кметът по европейски политики и околна среда Атанаска Николова.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627819
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627847  
Брой думи: 352  
 
 
Резюме: Бургас. Програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес, изпълнявана от 
община Бургас бе представена на работната среща за изграждането на иновативни струкутри, 
предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас .  
 
Заглавие: Предимно фирми от областта на услугите се възползват от подпомагането от 
община Бургас  
Подзаглавие:  
Автор: Катя НИКОЛОВА  
Текст: Бургас. Програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес, изпълнявана от община 
Бургас бе представена на работната среща за изграждането на иновативни струкутри, предаде 
репортер на Радио „Фокус” - Бургас . Ивелина Стратева директор на дирекция „ Икономика и 
стопански дейнсоти” каза, че програмата е създадена с решение на Общинския съвет и тази 
година за тази дейност са заделени 80 000 лева. „Беше изработен правилник за изразходването 
на тези средства. Общината пряко не може да предоставя пари на предприятията във връзка с 
дейността им и за това в правилника са залегнали дейности за обучния на 
персонала,подпомагане при разработване на европейски проекти т.е. всякакъв вид меки мерки. 
Допитали сме се до фирмите, които са представители на малкия и среден бизнес за това от 
какъв вид обучения се нуждаят, като максимално сме съобразили с техните нужди. До момента 
сме провели три обучения за възможностите , които разкриват програмите за заетост. 
Изключително съдействие получихме от Бюрото по труда, които запознаха представителите на 
бизнеса с възможностите да участват в проектите за наемане на персонал.Основно малките и 
средни предприятия имат нужда от повишаване на капацитета ная работниците и сулжителите 
както в ежедневната им работа и от гледна точка на подготовката и разработката на проекти. 
Колкото й да звучи странно хората се опасяват да подготвят и подават проекти особено по 
програма „Конкурентоспособност”, но се опитахме самото обучение да бъде под формата на 
диалог със задаване на въпроси , за да се убедят че не е страшно и да се уверят , че има такива 
проекти, които са изпълнени и да се възползват максимално от възмоностите за финнасиране от 
Еворпейския съюйз”, каза Стратева. По време на трите обучения, които са проведени съвместно 
с Областния информационен център до сега общо 75 души от бургаски предприятия са се 
възползвали от консултациите. На обучението по програмите за заетост са се включели около 30 
представители на малки и средни предприятия. Около 15 фирми са се възползвали и от 
предоставената възможност за посещение на Пловдивския панаир, каза още Стратева.Тя 
допълни , че от предоставените възможности за подпомагане се възползват и са най- активни 
предимно фирмите от областта на услугите. Тепърва предстоят и още обучения .  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627847
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/168680  
Брой думи: 152  
 
 
Резюме: Министрите Делян Добрев и Ивайло Московски ще се срещнат с бизнесмени, проявили 
интерес да вложат пари у нас  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи предимствата 
на България като инвестиционна дестинация на форуми в Германия и Великобритания, 
съобщиха от пресцентъра на ведомството.  
В Мюнхен днес той ще вземе участие в кръгла маса на тема "Инвестирайте в България - 
стратегическа бизнес дестинация в Източна Европа".  
 
Заглавие: Търсим инвеститори в Мюнхен и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министрите Делян Добрев и Ивайло Московски ще се срещнат с бизнесмени, проявили 
интерес да вложат пари у нас  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи предимствата 
на България като инвестиционна дестинация на форуми в Германия и Великобритания, 
съобщиха от пресцентъра на ведомството.  
В Мюнхен днес той ще вземе участие в кръгла маса на тема "Инвестирайте в България - 
стратегическа бизнес дестинация в Източна Европа".  
Събития на същата тема ще се проведат и в Лондон в средата на седмицата. Сред акцентите на 
конференцията на 6 декември ще бъдат изборът на България като инвестиционна дестинация, 
бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на икономиката.  
На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните технологии 
Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции 
(БАИ) Борислав Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия "Файненшъл таймс" и с 
финансовата подкрепа на ОП "Конкурентоспособност". /БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/168680
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5342072#commentsBlock  
Брой думи: 873  
 
 
Резюме: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област 
Габрово – близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 
2011 г.  
 
Заглавие: Най-много средства по еврофондовете на човек са получили в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово – 
близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде репортер на 
БГНЕС.  
Комисията по европейски въпроси си поставя амбициозна цел и се надявам резултатите да 
покажат обективно и позитивно начало в членството на България в ЕС и при усвояването на 
еврофондовете, заяви в началото на днешното заседание в приветствието си председателят на 
НС Цецка Цачева. Все още пред страната ни има редица предизвикателства, но се надявам да 
използваме всички научени уроци за в бъдеще, каза тя. 2012-2013 г. е ключов период.  
Защото ако се справим успешно ще е добра основа, тъй като предстои последната година от 
сегашния програмен период. Приносът на българския парламент и комисията за 
европеизирането на политическото мислене трябва да бъде оценен по достойнство, призова 
Цачева. Комисията по европейски въпроси е сред добре работещите в НС и показа надпартиен 
подход. Цачева поздрави Моника Панайотова " с малко тъга", тъй като председателят на 
комисията става евродепутат и напуска постовете си в НС. Сред новите страни членки 
еврофондовете са главният инструмент за развитието на страните, подчерта посланикът на 
Полша у нас Лешек Хенсел в приветствието си.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора – 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч – по 9 % за 2011 г. и Габрово – 8,3 %, съобщи в 
резюмето на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град – 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе – 1,2 %, уточни тя.  
Ето и останалите констатации и изводи в доклада на Моника Панайотова: Запазен е устойчивият 
темп на договаряне по седемте оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са 
договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са 
сключени договори на обща стойност 2,33 млрд. евро, което представлява близо 30% от общия 
бюджет. По част от ОП е възприет подход на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична 
загуба на средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми, 
видно от графика 2. По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 
октомври 2012 г. размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 
млрд. евро, което представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само 
до 31 октомври 2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което 
показва постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
"Европа: 2020" и националните приоритети на България.  
В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 1 
"Сближаване" на политиката на сближаване – оперативни програми "Транспорт" 2007–2013 г. 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5342072#commentsBlock
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(ОПТ), "Околна среда" 2007–2013 г. (ОПОС), "Регионално развитие" 2007–2013 г. (ОПРР), 
"Развитие на човешките ресурси" 2007–2013 г. (ОПРЧР), "Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика" 2007–2013 г. (ОПРКБИ), "Административен 
капацитет" 2007–2013 г. (ОПАК) и "Техническа помощ" 2007–2013 г. (ОПТ);5 оперативни програми 
за трансгранично сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 3 "Европейско 
териториално сътрудничество" – 2 по вътрешните граници на ЕС – България–Гърция и 
България–Румъния и 3 по външните – съответно България–Турция, България–Република 
Македония и България–Сърбия; Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. 
(ПРСР), финансирана от ЕЗФРСР;Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 2007–
2013 г. (ОПРСР), финансирана от ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар "научени уроци") до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 
икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията "Европа 2020", КЕВКЕФ поставя акцент върху:  
високата енергоемкост на българската икономика и ниската производителност на 
труда;подобряване достъпа до заетост, с акцент върху младите хора;разминаване между 
полученото образование и потребностите на пазара на труда (насърчаване връзката между 
висше образование и реален сектор);ниски разходи за научни изследвания и иновации – 
изграждане на центрове за компетентност ;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна 
система – укрепване на административния капацитет в публичната администрация и съдебната 
система, широко прилагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса (e-government). Едно 
от основните изказвания на днешното заседание бе и на министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев. Дискусията продължава. /БГНЕС /  
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5342072#commentsBlock  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/399688.html  
Брой думи: 320  
 
 
Резюме: Възможности за кандидатстване по 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 
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът 
на Областен информационен център - Пловдив на информационен семинар днес - 4 декември, в 
Куклен. Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно", е от 11:00 в 
залата на социална фондация "Инди - Рома97" в града.  
 
Заглавие: ОИЦ Пловдив представя отворени схеми на семинар "ДА създаваме заедно" в 
Куклен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Възможности за кандидатстване по 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 съфинансирани 
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен 
информационен център - Пловдив на информационен семинар днес - 4 декември, в Куклен. 
Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно", е от 11:00 в залата на 
социална фондация "Инди - Рома97" в града.  
Фокусът на инициатива ще бъде насочен към представители на широката общественост, 
неправителствени организации и образователни институции, но в нея участие ще вземат 
бизнесът, местната власт и медиите.  
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 схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика", съфинансирана от оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти, 
финансирани по оперативни програми. Представители на Социална фондация "Инди - Рома97" 
ще представят работата си по проекти. 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 Пловдив".  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/399901.html  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: Възможности за кандидатстване по 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 
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът 
на Областен информационен център - Пловдив на информационен семинар утре - 5 декември, в 
община "Родопи". Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно", е 
от 11:00 в заседателната зала на общината.  
 
Заглавие: ОИЦ Пловдив представя отворени схеми на семинар "ДА създаваме заедно" в 
община "Родопи"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Възможности за кандидатстване по 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 съфинансирани 
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен 
информационен център - Пловдив на информационен семинар утре - 5 декември, в община 
"Родопи". Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно", е от 11:00 в 
заседателната зала на общината.  
За участие са поканени представители на местната власт, бизнесът, широката общественост, 
неправителствени организации, образователни институции и медиите.  
Новите приоритети на бъдещата Кохезионна 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 схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика", съфинансирана от оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
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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Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40738&category=5  
Брой думи: 868  
 
 
Резюме: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област 
Габрово - близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град - малко над 20 евро за 
2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: София е с най-малко евро на човек от еврофондовете в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово - 
близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град - малко над 20 евро за 2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде БГНЕС.  
Комисията по европейски въпроси си поставя амбициозна цел и се надявам резултатите да 
покажат обективно и позитивно начало в членството на България в ЕС и при усвояването на 
еврофондовете, заяви в началото на днешното заседание в приветствието си председателят на 
НС Цецка Цачева. Все още пред страната ни има редица предизвикателства, но се надявам да 
използваме всички научени уроци за в бъдеще, каза тя. 2012-2013 г. е ключов период.  
Защото ако се справим успешно ще е добра основа, тъй като предстои последната година от 
сегашния програмен период. Приносът на българския парламент и комисията за 
европеизирането на политическото мислене трябва да бъде оценен по достойнство, призова 
Цачева. Комисията по европейски въпроси е сред добре работещите в НС и показа надпартиен 
подход. Цачева поздрави Моника Панайотова " с малко тъга", тъй като председателят на 
комисията става евродепутат и напуска постовете си в НС. Сред новите страни членки 
еврофондовете са главният инструмент за развитието на страните, подчерта посланикът на 
Полша у нас Лешек Хенсел в приветствието си.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора - 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч - по 9 % за 2011 г. и Габрово - 8,3 %, съобщи в резюмето 
на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град - 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе - 1,2 %, уточни тя.  
Останалите констатации и изводи в доклада на Моника Панайотова: Запазен е устойчивият темп 
на договаряне по седемте оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са договорени 
близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са сключени 
договори на обща стойност 2,33 млрд. евро, което представлява близо 30% от общия бюджет. По 
част от ОП е възприет подход на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична загуба на 
средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми, 
видно от графика 2. По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 
октомври 2012 г. размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 
млрд. евро, което представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само 
до 31 октомври 2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което 
показва постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
"Европа: 2020" и националните приоритети на България.  
В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40738&category=5
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рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 1 
"Сближаване" на политиката на сближаване - оперативни програми "Транспорт" 2007-2013 г. 
(ОПТ), "Околна среда" 2007-2013 г. (ОПОС), "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), 
"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. (ОПРЧР), "Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ), "Административен 
капацитет" 2007-2013 г. (ОПАК) и "Техническа помощ" 2007-2013 г. (ОПТ);5 оперативни програми 
за трансгранично сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 3 "Европейско 
териториално сътрудничество" - 2 по вътрешните граници на ЕС - България-Гърция и България-
Румъния и 3 по външните - съответно България-Турция, България-Република Македония и 
България-Сърбия; Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), 
финансирана от ЕЗФРСР;Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 2007-2013 г. 
(ОПРСР), финансирана от ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар "научени уроци") до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 
икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията "Европа 2020", КЕВКЕФ поставя акцент върху:  
високата енергоемкост на българската икономика и ниската производителност на 
труда;подобряване достъпа до заетост, с акцент върху младите хора;разминаване между 
полученото образование и потребностите на пазара на труда (насърчаване връзката между 
висше образование и реален сектор);ниски разходи за научни изследвания и иновации - 
изграждане на центрове за компетентност ;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна 
система - укрепване на административния капацитет в публичната администрация и съдебната 
система, широко прилагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса (e-government). Едно 
от основните изказвания на днешното заседание бе и на министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев, съобщава БГНЕС.  
(Портал Европа)  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=194317  
Брой думи: 159  
 
 
Резюме: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.  
“Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България 
да достигнат над 3 млрд.  
 
Заглавие: 1,5 млрд. лв. влизат в малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.  
“Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България 
да достигнат над 3 млрд. евро”, заяви Добрев. За реализирането на тази цел трябва да помогнат 
и промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите стимули са 
снижените разходи на работодателите за човешки ресурси на всеки нает с над 17 на сто.  
Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни и припомни, че за 
тях има средства по сегашната оперативна програма, ще има и през следващия програмен 
период.  
Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в 
България експортно ориентираните предприятия и експорта и тези, които се занимават с 
иновации, като целта е да има обособени звена, които да помагат на бизнеса от тези сфери.  
 

http://www.moreto.net/novini.php?n=194317
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592769  
Брой думи: 868  
 
 
Резюме: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област 
Габрово – близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 
2011 г.  
 
Заглавие: Най-много средства по еврофондовете на човек са получили в Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово – 
близо 310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град – малко над 20 евро за 2011 г.  
Това стана ясно днес в НС от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и 
контрол на еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане 
на документа за управление на средствата от ЕС в Република България.  
Комисията по европейски въпроси си поставя амбициозна цел и се надявам резултатите да 
покажат обективно и позитивно начало в членството на България в ЕС и при усвояването на 
еврофондовете, заяви в началото на днешното заседание в приветствието си председателят на 
НС Цецка Цачева. Все още пред страната ни има редица предизвикателства, но се надявам да 
използваме всички научени уроци за в бъдеще, каза тя. 2012-2013 г. е ключов период.  
Защото ако се справим успешно ще е добра основа, тъй като предстои последната година от 
сегашния програмен период. Приносът на българския парламент и комисията за 
европеизирането на политическото мислене трябва да бъде оценен по достойнство, призова 
Цачева. Комисията по европейски въпроси е сред добре работещите в НС и показа надпартиен 
подход. Цачева поздрави Моника Панайотова " с малко тъга", тъй като председателят на 
комисията става евродепутат и напуска постовете си в НС. Сред новите страни членки 
еврофондовете са главният инструмент за развитието на страните, подчерта посланикът на 
Полша у нас Лешек Хенсел в приветствието си.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора – 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч – по 9 % за 2011 г. и Габрово – 8,3 %, съобщи в 
резюмето на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град – 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе – 1,2 %, уточни тя.  
Ето и останалите констатации и изводи в доклада на Моника Панайотова: Запазен е устойчивият 
темп на договаряне по седемте оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са 
договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са 
сключени договори на обща стойност 2,33 млрд. евро, което представлява близо 30% от общия 
бюджет. По част от ОП е възприет подход на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична 
загуба на средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми, 
видно от графика 2. По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 
октомври 2012 г. размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 
млрд. евро, което представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само 
до 31 октомври 2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което 
показва постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
"Европа: 2020" и националните приоритети на България.  
В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 1 
"Сближаване" на политиката на сближаване – оперативни програми "Транспорт" 2007–2013 г. 
(ОПТ), "Околна среда" 2007–2013 г. (ОПОС), "Регионално развитие" 2007–2013 г. (ОПРР), 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592769
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"Развитие на човешките ресурси" 2007–2013 г. (ОПРЧР), "Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика" 2007–2013 г. (ОПРКБИ), "Административен 
капацитет" 2007–2013 г. (ОПАК) и "Техническа помощ" 2007–2013 г. (ОПТ);5 оперативни програми 
за трансгранично сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 3 "Европейско 
териториално сътрудничество" – 2 по вътрешните граници на ЕС – България–Гърция и 
България–Румъния и 3 по външните – съответно България–Турция, България–Република 
Македония и България–Сърбия; Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. 
(ПРСР), финансирана от ЕЗФРСР;Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 2007–
2013 г. (ОПРСР), финансирана от ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар "научени уроци") до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 
икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията "Европа 2020", КЕВКЕФ поставя акцент върху:  
високата енергоемкост на българската икономика и ниската производителност на 
труда;подобряване достъпа до заетост, с акцент върху младите хора;разминаване между 
полученото образование и потребностите на пазара на труда (насърчаване връзката между 
висше образование и реален сектор);ниски разходи за научни изследвания и иновации – 
изграждане на центрове за компетентност ;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна 
система – укрепване на административния капацитет в публичната администрация и съдебната 
система, широко прилагане на електронни услуги за гражданите и бизнеса (e-government). Едно 
от основните изказвания на днешното заседание бе и на министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев. Дискусията продължава. /БГНЕС  
Днес+  
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%
8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-
%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-news39407.html  
Брой думи: 134  
 
 
Резюме: Министър Делян Добрев ще представи предимствата на България като инвестиционна 
дестинация на събития в Германия и Великобритания, съобщиха от МИЕТ. На 4 декември 2012 г. 
в Мюнхен Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic 
business destination in Central and Eastern Europe”.  
 
Заглавие: България в Мюнхен и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър Делян Добрев ще представи предимствата на България като инвестиционна 
дестинация на събития в Германия и Великобритания, съобщиха от МИЕТ. На 4 декември 2012 г. 
в Мюнхен Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic 
business destination in Central and Eastern Europe”.  
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред 
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като 
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на 
икономиката. На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните 
технологии Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с 
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-news39407.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-news39407.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-news39407.html
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Дата:04.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%
BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%
B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-news39400.html  
Брой думи: 492  
 
 
Резюме: С три реализирани реформи в МИЕТ сме постигнали растеж и се надяваме да 
изпълним още две до края на този мандат, каза икономическият министър Делян Добрев на 7-
мата годишна среща на бизнеса с правителството "Големите въпроси на 2013-а", организирана 
от КРИБ и в-к "Капитал".  
 
Заглавие: Добрев: Имаме три реализирани реформи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С три реализирани реформи в МИЕТ сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним 
още две до края на този мандат, каза икономическият министър Делян Добрев на 7-мата 
годишна среща на бизнеса с правителството "Големите въпроси на 2013-а", организирана от 
КРИБ и в-к "Капитал".  
Той припомни, че от м. май 2011 г. функционира Единен орган за управление на подземните 
богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100 преписки и 
след 1 година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази реформа 
създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него работят над 
30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта министър Добрев. 
Увеличихме и приходите от концесии за бюджета – 2012 г. ще завършим със 180 млн. лв., което е 
два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от "Тотал".  
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на ОП 
"Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени 492 договора с малки и 
средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези договори е 700 млн. лв. Като 
се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са допълнително 1 млрд. лв. за 
българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити работни места. От май до 
края на ноември са разплатени повече средства към българските фирми от колкото за периода 
2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме месечни разплащания от 40 млн. лв, 
посочи министър Добрев. Той припомни и за стартиралата програма "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" с ресурс от 300 млн. евро. До средата на следващата година тези средства 
ще бъдат контрактувани, каза още той.  
Третата успешна реформа е преместването на ресор "Туризъм" в град Пловдив, което е 
доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от туристите у нас са 
концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и посочи, че 
потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм. Според него има 
предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и Китай, които са пазар 
от 150 млн. души.  
През следващата година благодарение на ОП "Конкурентоспособност" в българските малки и 
средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза министър Добрев. 
Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и чрез привличането на 
повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети промени в Закона за 
насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата година преките 
чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел, каза още той.  
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи 
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като 
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.  
Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури, 
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура, 
която да се занимава с иновациите.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-news39400.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-news39400.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-news39400.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-news39400.html
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471352  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи 
предимствата на България като инвестиционна дестинация на форуми в Германия и 
Великобритания. На 4 декември в Мюнхен той ще вземе участие в кръгла маса на тема Investing 
in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe.  
 
Заглавие: Представят България като инвестиционна дестинация на форуми в Мюнхен и 
Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи 
предимствата на България като инвестиционна дестинация на форуми в Германия и 
Великобритания. На 4 декември в Мюнхен той ще вземе участие в кръгла маса на тема Investing 
in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe.  
Събития на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред акцентите 
на конференцията на 6 декември ще бъдат изборът на България като инвестиционна 
дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на икономиката. На 
срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните технологии Ивайло 
Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) 
Борислав Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия "Файненшъл таймс" и с 
финансовата подкрепа на ОП "Конкурентоспособност".  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471352
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/770214709  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Икономическият министър ще представи предимствата на България като 
инвестиционна дестинация  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще участва в два форума в 
Германия и Великобритания, където ще представи предимствата на България като 
инвестиционна дестинация, съобщиха от министерството.  
 
Заглавие: Добрев ще участва във форуми в Мюнхен и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическият министър ще представи предимствата на България като инвестиционна 
дестинация  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще участва в два форума в 
Германия и Великобритания, където ще представи предимствата на България като 
инвестиционна дестинация, съобщиха от министерството.  
Днес в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – 
The strategic business destination in Central and Eastern Europe”.  
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред 
акцентите на конференцията в четвъртък ще бъдат изборът на България като инвестиционна 
дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на икономиката.  
На срещата ще присъстват още министърът на транспортният министър Ивайло Московски, 
както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Борислав 
Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с 
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/770214709


 

 

50 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
2
/5

/2
0
1

2
 

Дата: 04.12.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=364839  
Брой думи: 159  
 
 
Резюме: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.  
“Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България 
да достигнат над 3 млрд. евро”, заяви Добрев. За реализирането на тази цел трябва да помогнат 
и промените в Закона за насърчаване на инвестициите.  
 
Заглавие: 1,5 млрд. лв. влизат в малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.  
“Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България 
да достигнат над 3 млрд. евро”, заяви Добрев. За реализирането на тази цел трябва да помогнат 
и промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите стимули са 
снижените разходи на работодателите за човешки ресурси на всеки нает с над 17 на сто.  
Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни и припомни, че за 
тях има средства по сегашната оперативна програма, ще има и през следващия програмен 
период.  
Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в 
България експортно ориентираните предприятия и експорта и тези, които се занимават с 
иновации, като целта е да има обособени звена, които да помагат на бизнеса от тези сфери.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=364839
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.more.info.bg  
Връзка: http://more.info.bg/article.asp?articleID=908423&topicID=211&issueID=3656  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в България да 
надхвърлят 3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Догодина чуждестранните инвестиции ще достигнат 3 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в България да надхвърлят 
3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време 
на годишната среща на бизнеса с правителство.  
По думите му инвестициите са ключов двигател на икономическия ръст и те може да се 
повишават както чрез ресурсите по оперативна програма "Конкурентоспособност", така и с 
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Европейските програми, които подкрепят 
иновациите например, могат да донесат поне 1,5 млрд. лв., според него.  
Добрев не изключва и възможностите, които увеличаването на износа и насочването му към 
страни с динамичен растеж предоставят. Като такива държави той отличи Китай, Турция и Индия 
и активното представяне на България като инвестиционна дестинация.  
Растеж биха донесли и ориентираните към износа предприятия, които може да бъдат 
подпомогнати чрез реформи и облекчения.  
 

http://more.info.bg/article.asp?articleID=908423&topicID=211&issueID=3656
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.briz15.com  
Връзка: http://www.briz15.com/novina-41017/  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.  
 
Заглавие: 1,5 млрд. лв. влизат в малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви 
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.“Поставили сме си за цел 
през следващата година преките чуждестранни инвестиции в България да достигнат над 3 млрд. 
евро”, заяви Добрев. За реализирането на тази цел трябва да помогнат и промените в Закона за 
насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите стимули са снижените разходи на 
работодателите за човешки ресурси на всеки нает с над 17 на сто.  
Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни и припомни, че за 
тях има средства по сегашната оперативна програма, ще има и през следващия програмен 
период.Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които 
подкрепят в България експортно ориентираните предприятия и експорта и тези, които се 
занимават с иновации, като целта е да има обособени звена, които да помагат на бизнеса от тези 
сфери.  
 

http://www.briz15.com/novina-41017/
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57160  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: През следващата година благодарение на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" в българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани 
минимум 1.5 млрд. лв. Това каза министърът на икономиката Деян Добрев на среща на бизнеса с 
правителството. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и чрез 
привличането на повече инвестиции.  
 
Заглавие: Очаква се 3 млрд. евро ПЧИ догодина  
Подзаглавие:  
Автор: Икономически растеж се постига с реформи, смята министър Добрев  
Текст: През следващата година благодарение на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" в българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани 
минимум 1.5 млрд. лв. Това каза министърът на икономиката Деян Добрев на среща на бизнеса с 
правителството. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и чрез 
привличането на повече инвестиции.  
Добрев припомни, че миналата седмица са приети промени в Закона за насърчаване на 
инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата година преките чуждестранни 
инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел, каза още той.  
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи 
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като 
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.  
През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени към 
секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред представителите на 
бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на енергийната 
ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока 
добавена стойност, подчерта Добрев.  
Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури, 
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура, 
която да се занимава с иновациите.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57160
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57163  
Брой думи: 683  
 
 
Резюме: София е с най-малко евро на човек от еврофондовете в България  
Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово - близо 
310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град - малко над 20 евро за 2011 г.  
 
Заглавие: До средата на 2013 г. се очаква 100% договореност по всички оперативни 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София е с най-малко евро на човек от еврофондовете в България  
Най-много средства по линия на еврофондовете на човек са получили в област Габрово - близо 
310 евро за 2011 г., а най-малко в област София-град - малко над 20 евро за 2011 г. Това стана 
ясно от доклада на председателя на комисията по европейските въпроси и контрол на 
еврофондовете Моника Панайотова по време на представяне, обсъждане и приемане на 
документа за управление на средствата от ЕС в Република България, предаде БГНЕС.  
Най-малко средства по линия на еврофондовете на човек (след София-град) са получили в 
област Стара Загора - 42 евро за 2011 г., а най-висок дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите Перник и Ловеч - по 9 % за 2011 г. и Габрово - 8,3 %, съобщи в резюмето 
на доклада си Моника Панайотова. Най-нисък дял на еврофондове в областен БВП се 
регистрира в областите София-град - 0,2 %; Стара Загора - 0,9 % и Русе - 1,2 %.  
Изводите в доклада показват, че е запазен устойчивият темп на договаряне по седемте 
оперативните програми, като към 31 октомври 2012 г. са договорени близо 95% от общия бюджет 
по програмите (7,58 млрд. евро). Само през 2012 г. са сключени договори на обща стойност 2,33 
млрд. евро, което представлява близо 30% от общия бюджет. По част от ОП е възприет подход 
на наддоговаряне, с оглед избягване на автоматична загуба на средства.  
До средата на 2013 г. се очаква финансовият ресурс по всички оперативни програми да бъде 
договорен на 100 %. Наблюдава се устойчив темп и на разплащане по оперативните програми. 
По данни на Национален фонд към Министерство на финансите към 31 октомври 2012 г. 
размерът на общо платените средства по оперативните програми е близо 2,46 млрд. евро, което 
представлява над 30% от първоначално предвидения финансов ресурс. Само до 31 октомври 
2012 г. са усвоени приблизително 953 млн. евро (12% от общия бюджет), което показва 
постигнатия стабилен ръст в разплащането на средствата от ЕС.  
При програмирането за периода 2007-2013 г. Комисията по европейски въпроси и контрол на 
еврофондовете /КЕВКЕФ/ отчита липсата на ясна визия за развитието на България в 
средносрочен план. Затова, КЕВКЕФ приветства изготвената Национална програма за развитие: 
България 2020, която показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
"Европа: 2020" и националните приоритети на България.  
В рамките на изследването е предложен обстоен преглед на 14 програми, с общ бюджет 11,75 
млрд. евро, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР), в т.ч.:7 оперативни програми, финансирани по приоритетна цел 1 
"Сближаване" на политиката на сближаване - оперативни програми "Транспорт" 2007-2013 г. 
(ОПТ), "Околна среда" 2007-2013 г. (ОПОС), "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), 
"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. (ОПРЧР), "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ), 
"Административен капацитет" 2007-2013 г. (ОПАК) и "Техническа помощ" 2007-2013 г. (ОПТ);5 
оперативни програми за трансгранично сътрудничество (ТГС), финансирани по приоритетна цел 
3 "Европейско териториално сътрудничество" - 2 по вътрешните граници на ЕС - България-
Гърция и България-Румъния и 3 по външните - съответно България-Турция, България-Република 
Македония и България-Сърбия; Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), 
финансирана от ЕЗФРСР;Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство" 2007-2013 г. 
(ОПРСР), финансирана от ЕФР.  
Третата част на доклада представя констатации и изводи (т.нар "научени уроци") до края на 
настоящия програмен период, както и препоръките на КЕВКЕФ за новия програмен период на 
Кохезионната политика 2014-2020 г. с акцент върху регионалното развитие и центровете за 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57163
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икономически растеж. Сред оставащите предизвикателства, които следва да бъдат 
допълнително адресирани с европейски средства за постигане на заложените от България 
национални цели във връзка със стратегията "Европа 2020" са високата енергоемкост на 
българската икономика и ниската производителност на труда; подобряване достъпа до заетост, с 
акцент върху младите хора; разминаване между полученото образование и потребностите на 
пазара на труда (насърчаване връзката между висше образование и реален сектор); ниски 
разходи за научни изследвания и иновации - изграждане на центрове за компетентност 
;недостатъчно ефективни публични услуги и съдебна система - укрепване на административния 
капацитет в публичната администрация и съдебната система, широко прилагане на електронни 
услуги за гражданите и бизнеса (e-government).  
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/13864/1/1/Dobrev-se-vklyuchva-vuv-forumi-v-Germaniya-i-
Velikobritaniya.html  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Там икономическият министър ще представи България като инвестиционна дестинация  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще участва в два форума в 
Германия и Великобритания, където ще представи предимствата на България като 
инвестиционна дестинация, съобщиха от министерството.  
 
Заглавие: Добрев се включва във форуми в Германия и Великобритания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Там икономическият министър ще представи България като инвестиционна дестинация  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще участва в два форума в 
Германия и Великобритания, където ще представи предимствата на България като 
инвестиционна дестинация, съобщиха от министерството.  
Днес в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – 
The strategic business destination in Central and Eastern Europe”.  
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред 
акцентите на конференцията в четвъртък ще бъдат изборът на България като инвестиционна 
дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на икономиката.  
На срещата ще присъстват още министърът на транспортният министър Ивайло Московски, 
както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Борислав 
Стефанов.  
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с 
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://economymagazine.bg/news/13864/1/1/Dobrev-se-vklyuchva-vuv-forumi-v-Germaniya-i-Velikobritaniya.html
http://economymagazine.bg/news/13864/1/1/Dobrev-se-vklyuchva-vuv-forumi-v-Germaniya-i-Velikobritaniya.html
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Дата: 04.12.2012  
Източник: www.novanews.bg  
Връзка: 
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5
%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%
BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
/?utm_source=3Dindex&utm_medium=link&utm_campaign=menu  
Брой думи: 464  
 
 
Резюме: Първото от серията международни събития, промотиращи инвестиционните 
възможности на България с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната се 
проведе на 29 ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж.  
 
Заглавие: Бизнес събития представят инвестиционнитени предимства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първото от серията международни събития, промотиращи инвестиционните възможности 
на България с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната се проведе на 29 
ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж.  
Събитията се организират от Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес 
медия „Файненшъл таймс” и медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в обединение “Файненшъл 
Таймс – Медиа Планинг Груп”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.  
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на 
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България. 
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по 
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните 
възможности на България като инвестиционна дестинация.  
Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната – „Информационни и 
комуникационни технологии”, „Транспортно оборудване и машиностроене” и „Аутсорсинг на 
бизнес процеси”, „Храни и земеделие”.  
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство Марин Райков 
(посланик на България във Франция), Борислав Стефанов (изпълнителен директор на БАИ) и 
Стоян Мавродиев (председател на Комисията по финансов надзор), приветстваха гостите и 
представиха инвестиционните предимства на страната – стратегическо географско положение, 
стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на данъчната 
политика.  
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от първо 
лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха 
изпълнителният директор на “Данон” за България – Рено Шамонал, френският търговски 
представител в България –Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара - 
Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на “Виваком” –Бернар Москени и Никола Треан – 
изпълнителен директор на компанията “Аурубис”.  
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата да 
се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и са 
налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска камара, 
Стефан Дьолайе.  
Мнението му беше подкрепено и от Шамонал, изпълнителен директор на “Данон” за България, 
който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена с 
предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират 
решения.  
“Българската икономика е една истинска европейска инономика”, потвърди и френският 
търговски представител в България. По-нататък коментарите на участниците в панелната 
дискусия бяха фокусирани върху реалния опит в българската бизнес среда и възможностите, 
които те са превърнали в успешен бизнес модел в България.  

http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2012/12/04/40423/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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Москени, изпълнителен директор на “Виваком” и Треан, изпълнителен директор на “Аурубис”, 
акцентираха върху квалификацията на служителите в страната, които получават европейско 
образование и работят по международни стандарти, което допринася за конкурентните 
предимства на бизнеса в България.  
Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които 
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.  
 


