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Медиен мониторинг – обобщение
09.12.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
7

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

6



Общо за деня

7
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 05.12.2012
Източник: Троянски глас
Страница: 6
Брой думи: 266

Заглавие: Гражданите на областта - информирани за процесите на планиране на
следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Общо 133 представители на общински администрации, местни инициативни групи,
институции, бизнес, читалища, НПО, училища, детски градини, кметства бяха информирани за
процеса на планиране на следващия програмен период 2014 - 2020 г., Стратегията "Европа
2020", Националната програма за развитие "България 2020", концепцията на закона за
усвояване на европейските средства за периода 2014-2020, бъдещите оперативни програми и
други важни документи. Това стана по време на информационните срещи в общините Троян,
Априлци, Луковит, Ябланица, Угърчин и Летница, които проведе ОИЦ - Ловеч през изминалата
седмица.
Интересна за участниците бе конкретната информация за новите оперативни програми за
периода 2014-2020 г. От тях без големи изменения и преки наследници на сега действащите
програми са ОП "Регионално развитие", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Околна
среда" и ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура". ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" вече ще се нарича ОП "Иновации и
предприемачество", а за досегашните оперативни програми "Административен капацитет" и ОП
"Техническа помощ" има предложение те бъдат обединени в една оперативна програма:
"Административен капацитет и техническа помощ". Важен момент е предложението за
създаване на нова оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", чиято
цел е постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез
повишаване качеството на научните изследвания и образованието. Броят и вида на
оперативните програми за следващият програмен период все още се дискутира и са възможни
промени информираха от Областния информационен център - Ловеч.
По време на срещите бяха представени добри практики от европейски проекти в страни като
Полша, Гърция, Ирландия, Франция и др., както и проекти, реализирани на територията на
област Ловеч в социалната сфера, образованието и бизнеса.
05.12.2012 г.
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Резюме: Общо 133 представители на общински администрации, местни инициативни групи,
институции, бизнес, читалища, НПО, училища, детски градини, кметства бяха информирани за
процеса на планиране на следващия програмен период 2014 - 2020 г., Стратегията "Европа
2020", Националната програма за развитие "България 2020", концепцията на закона за
усвояване на европейските средства за периода 2014-2020, бъдещите оперативни програми и
други важни документи. Това стана по време на информационните срещи в общините Троян,
Априлци, Луковит, Ябланица, Угърчин и Летница, които проведе ОИЦ - Ловеч през изминалата
седмица.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и блогове
Дата: 08.12.2012
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1666849
Брой думи: 251
Резюме: Премиерът Бойко Борисов препоръча на икономическия министър Делян Добрев да
направи книга за похвали и оплаквания от бизнеса. Това стана по време на церемония по
връчване на договори за 26 млн. лв. на фирми, кандидатствали по оперативна програма
“Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Правят книга за похвали и оплаквания от бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов препоръча на икономическия министър Делян Добрев да
направи книга за похвали и оплаквания от бизнеса. Това стана по време на церемония по
връчване на договори за 26 млн. лв. на фирми, кандидатствали по оперативна програма
“Конкурентоспособност”.
Книгата по думите на Борисов трябвало да служи за нещо като обратна връзка с бизнеса. “За
да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, каза премиерът.
Министър Добрев коментира, че задължително ще бъде сложена такава книга. Той обаче
посочи, че сигнали могат да се подават и в страницата на самата оперативна програма, както
и на сайта на министерството.
Премиерът изтъкна напредъка по “Конкурентоспособност”, като каза, че за 6 години по
програмата са били платени само половината от парите, които са пуснати за последните 6
месеца.
Мениджърите: Идеята не е лоша
Светослав Глосов, строител:
Идеята не е лоша, но всичко в отношенията с администрацията зависи от нивото . Колкото понадолу отиваш в йерархията, толкова по-мудно започва да се държи чиновникът.
Кирил Вътев, собственик на месарска фирма:
Бих написал само едно име - Дянков. И 10 въпросителни.
Марияна Печеян, индустриалец: Поздравления за книгата! Ще поискам да се променят закони,
защото чиновникът не може да го направи. Трябва състезателност при преференциите за
инвеститори.
Благой Рагин, хотелиер: Най-хубавият новогодишен подарък за българския бизнес ще е да
направят електронното правителство, та да се срещаме по-рядко с тях.
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Дата: 08.12.2012
Източник: www.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12577131
Брой думи: 366
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на
фирми да пишат от какво са доволни и от какво не.
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Заглавие: Заплатата скача с 30 на сто за мандата на ГЕРБ
Подзаглавие: Борисов иска книга за похвали и оплаквания
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса. Целта е в нея представителите на
фирми да пишат от какво са доволни и от какво не.
За да мога, като видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка, обясни той. Идеята си Борисов сподели
на връчването на договори по оперативна програма Конкурентоспособност за 26 млн. лв.,
на която присъства и енергийният министър Делян Добрев.
За 6 месеца по "Конкурентоспособност" са платени два пъти повече средства, отколкото за 6
години, изтъкна министър-председателят. „Когато цифрите говорят, и боговете си мълчат”,
отсече той. Това са над 700 млн. лв. за малкия и средния бизнес. „Има дружества, които са
получили по около 7 млн. лв. безвъзмездна помощ по европейските програми.
По един служител да назначат след днешната среща – това са десетки работни места”, обясни
Борисов. И уточни, че 85% от средствата по програмата ще бъдат договорени до края на
годината. Енергийният министър Делян Добрев допълни, че германски и английски фирми
проявяват интерес към инвестиране в България. „Нито бизнесмените от Германия, нито
инвеститорите от Лондон най-вероятно се интересуват от българско постоянно пребиваване.
Тях ги вълнуват текстовете за допълнителните преференции по отношение на социалните
осигуровки и това е нещото, по което има пълен консенсус”, коментира министърът по повод
ветото върху закона за инвестициите. Добрев предлага да се въведе праг от 600 000 лв.
чуждестранна инвестиция вместо сегашните 4 млн. лв., за да получи инвеститорът статут на
постоянно пребиваване.
Общо за мандата на това правителство минималната работна заплата ще бъде увеличена с
29.2%, обяви още Борисов в парламента.
„Тъжно е, че някъде по селата има тефтери за вересии. Това, че се повишават спестяванията,
също е факт. В банките те минават 33 млрд. лв. Има хора, на които парите им стигат”, каза
премиерът.
По думите му най-важният приоритет за България по преговорите за Многогодишната
финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС са средствата за кохезионната политика. Премиерът
предупреди още, че ще има наказани за нормативен гаф заради внесени два законопроекта за
промени в Държавния резерв.
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Дата: 08.12.2012
Източник: www.duma.bg
Връзка: http://www.duma.bg/node/44401
Брой думи: 148
Резюме: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за
да има взаимна връзка между администрацията и бизнеса, предаде "Фокус". "За да мога, като
видя после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали, и
стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я
регулираме и да имаме взаимна връзка", обърна се Борисов към представителите на
компаниите. Това стана вчера на церемония по връчването на договори за 26 млн. лв. за
финансиране на проекти по оперативната програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Борисов ще прави книга за похвали и оплаквания от бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов предлага да се направи книга за похвали и оплаквания, за да
има взаимна връзка между администрацията и бизнеса, предаде "Фокус". "За да мога, като видя
после книгата, да стимулираме тези от администрацията, които са ви помогнали, и стотици
милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем веднага да я
регулираме и да имаме взаимна връзка", обърна се Борисов към представителите на
компаниите. Това стана вчера на церемония по връчването на договори за 26 млн. лв. за
финансиране на проекти по оперативната програма "Конкурентоспособност".
По думите на премиера през последните шест месеца по програмата са платени 700 млн. лв.,
или двойно повече, отколкото през предходните шест години. Министърът на икономиката
Делян Добрев посочи, че досега са договорени 75% от средствата, докато към 1 май са били
45%. Нашите очаквания са до края на годината да бъдат усвоени 85% от програмата, допълни
премиерът.
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Дата: 08.12.2012
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://topnovini.bg/node/46158
Брой думи: 164
Резюме: Бизнес-средите в Разградска област проявяват интерес за кандидатстване по
програми на Европейския съюз. Това съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ)
след проведените поредица информационни срещи за популяризиране на възможностите за
развитие на бизнеса с евросредства.
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Заглавие: Бизнесът в Разградско с интерес към кандидатстването по европрограми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бизнес-средите в Разградска област проявяват интерес за кандидатстване по програми
на Европейския съюз. Това съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) след
проведените поредица информационни срещи за популяризиране на възможностите за
развитие на бизнеса с евросредства.
Последната среща е проведена в петък, на нея експертите от информационния център са
представили актуалните процедури по оперативните програми „Развитие на човешките
ресурси“ и „Конкурентоспособност“.
По време на кампанията екипът на ОИЦ-Разград е предоставил основна информация по
схемите „Безопасен труд“, „Ново работно място” и „На път” по ОП „Развитие на човешките
ресурси“,
процедура
„Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика”
на
ОП
„Конкурентоспособност“, и инструмента за финансов инженеринг JEREMIE.
На информационните дискусии подробно са разяснени условията за кандидатстване, целевите
групи за въздействие, допустимите дейности и разходи, и крайните срокове за кандидатстване
по отворените процедури.
Удачно подбраният формат, включващ предприемачи, счетоводни къщи и обучаващи
организации, даде възможност в дискусиите да се изяснят по-детайлно елементи от насоките
за кандидатстване, като присъстващите съобразно своята компетентност изразяваха
професионално мнение, посочи управителят на Областния информационен център Юлиян
Данаилов.
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Дата: 08.12.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=365419
Брой думи: 176
Резюме: Премиерът Бойко Борисов се закани вчера на чиновниците в Министерския съвет,
като обяви, че ще накаже „доста хора”. Причината е, че били изготвени два законопроекта за
Държавния резерв, като с единия той се закрива, а с другия се открива и дори му се възлагат
допълнителни функции. В крайна сметка документът за ликвидирането на Държавния резерв
бил оттеглен, но в проекта за държавния бюджет останали заложени средства за това.
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Заглавие: Борисов наказва сгафили чиновници
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Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов се закани вчера на чиновниците в Министерския съвет, като
обяви, че ще накаже „доста хора”. Причината е, че били изготвени два законопроекта за
Държавния резерв, като с единия той се закрива, а с другия се открива и дори му се възлагат
допълнителни функции. В крайна сметка документът за ликвидирането на Държавния резерв
бил оттеглен, но в проекта за държавния бюджет останали заложени средства за това.
По-рано вчера пък Борисов предложи да се създаде книга за похвали и оплаквания, с която да
се търси взаимна връзка между администрация и бизнес. Той представи идеята си по време на
връчването на договори по оперативна програма „Конкурентоспособност” на стойност 26
млн. лева. „После, като видя книгата, ще стимулираме тези от администрацията, които са ви
помогнали и стотици милиони са дошли при вас, а там, където има някаква слабост, да можем
веднага да я регулираме и да имаме взаимна връзка”, поясни пред бизнеса Борисов.
Премиерът посочи, че по програма „Конкурентоспособност” са раздадени 700 млн. лв. и
допълни, че близо половината от сумата е дадена само през последните шест месеца.
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Резюме: Договарят 85% от програмата „Конкурентоспособност“
Чуждите бизнесмени се интересували от преференции, а не от статут на постоянното
пребиваване
До края на годината ще договорим 85% от парите по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“, заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера връчиха на фирми 71 договора за финансиране на научноизследователска дейност,
информира „България он ер”. „Към края на октомври реално до фирмите са достигнали около
15 процента от договорените. Преговорите за следващия програмен период вървят добре,
очакваме да получим не по-малко от този, а именно около 2,3 млрд. лева“, смята министърът.
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Текст: Договарят 85% от програмата „Конкурентоспособност“
Чуждите бизнесмени се интересували от преференции, а не от статут на постоянното
пребиваване
До края на годината ще договорим 85% от парите по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“, заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера връчиха на фирми 71 договора за финансиране на научноизследователска дейност,
информира „България он ер”. „Към края на октомври реално до фирмите са достигнали около
15 процента от договорените. Преговорите за следващия програмен период вървят добре,
очакваме да получим не по-малко от този, а именно около 2,3 млрд. лева“, смята министърът.
Наложеното от президента вето ще помогне на Народното събрание да преосмисли поправките
в Закона за инвестициите, коментира Делян Добрев. С текстовете се разрешава срещу 1 млн.
лв. инвестиция чужденец да получи статут на постоянно пребиваващ. Министерството на
икономиката предложило в проектозакона размерът да е 600 000 лева, но при обсъждането от
депутатите той е повишен. „Дали ще са по-малко или повече, е въпрос на решение на
Народното събрание. Има държави в Европа, където праговете са значително по-ниски, в
Естония например са 68 000 евро.“
"Нито бизнесмените от Германия, нито инвеститорите от Лондон най-вероятно се интересуват
от българско постоянно пребиваване, интересуват ги текстовете за допълнителните
преференции по отношение на социалните осигуровки", коментира министърът.
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