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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
05.01.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 
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 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 22 
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 - национални 4 
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 периодични издания 0 
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Общо за деня 23 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 04.01.2013  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1674  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Намираме се във времето на предаването Пари за вашия бизнес, в което ви 
представяме възможностите и начините за кандидатстване по отворените схеми на ОП 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, както и успешните примери на 
бенефициенти, които вече са изпълнили или изпълняват схеми по програмата. И днес ще се 
срещнем с двама ръководители на фирми, примери за успешно изпълнени проекти. Това са 
Светослав Динев и Костадин Топалов.  
През тази година завършва програмният прозорец за кандидатстване по оперативни програми, 
който бе отворен през 2007 г. За тези от вас, които не са успели да се възползват от схемите 
през тези седем години, ще кажа, че имате своя шанс да го направите през следващия 
програмен период, който ще започне през 2014 г. Условията и финансирането са все още в 
процес на подготовка, но вие може да следите развитието им на сайта на Министерство на 
икономиката, както и на управляващия орган на оперативната програма, а ние пък поемаме 
отговорността също да ви информираме. Преди да продължим с двамата бенефициенти, които 
ще представят своите успешни проекти, нека си припомним кои са двете все още отворени 
схеми по ОП Конкурентоспособност, от които може да се възползвате до края на програмния 
период 2007-2013 г. – това са схемите Енергийна ефективност и зелена икономика и 
инициативата Джереми или съвместни европейски ресурси за микро до средни предприятия.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Намираме се във времето на предаването Пари за вашия бизнес, в което ви 
представяме възможностите и начините за кандидатстване по отворените схеми на ОП 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика , както и успешните 
примери на бенефициенти, които вече са изпълнили или изпълняват схеми по програмата. И 
днес ще се срещнем с двама ръководители на фирми, примери за успешно изпълнени проекти. 
Това са Светослав Динев и Костадин Топалов.  
През тази година завършва програмният прозорец за кандидатстване по оперативни програми, 
който бе отворен през 2007 г. За тези от вас, които не са успели да се възползват от схемите 
през тези седем години, ще кажа, че имате своя шанс да го направите през следващия 
програмен период, който ще започне през 2014 г. Условията и финансирането са все още в 
процес на подготовка, но вие може да следите развитието им на сайта на Министерство на 
икономиката, както и на управляващия орган на оперативната програма, а ние пък поемаме 
отговорността също да ви информираме. Преди да продължим с двамата бенефициенти, които 
ще представят своите успешни проекти, нека си припомним кои са двете все още отворени 
схеми по ОП Конкурентоспособност, от които може да се възползвате до края на програмния 
период 2007-2013 г. – това са схемите Енергийна ефективност и зелена икономика и 
инициативата Джереми или съвместни европейски ресурси за микро до средни предприятия. 
Процедурата Енергийна ефективност и зелена икономика е постоянно отворена, като крайният 
срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври 2013 г. тя цели подобряване на 
ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в 
малките и средни предприятия и намаляването на енергоемкостта и неблагоприятното 
екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за околната среда намаляващи 
отпадъците и енергоспестяващи производствени технологии. Другата отворена схема е 
инициативата Джереми, която е насочена към развитието и насърчаването на ролята на 
предприемачеството в рамките на ЕС с цел изпълнението на целите на Лисабонската стратегия 
и предоставянето на по-големи ползи за малките и средни предприятия по структурните 
фондове на ЕС. И още нещо, отворена за кандидатстване е още една нова схема – Развитие на 
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приложните изследвания в изследователските организации в България. Схемата бе отворена 
на 20 декември 2012 г. и по нея документи ще се приемат до 15 май тази година. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19,558 млн. лв. Проектните 
предложения могат да се подават по електронен път, на хартиен носител на адреса на 
управляващия орган, МИЕТ, Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. 
Още информация може да намерите на интернет сайта на управляващия орган по ОП 
Конкурентоспособност.  
А сега продължаваме с първия ни гост днес. Това е Светослав Динев, бенефициент по два 
проекта по схема Технологична модернизация в малки и средни предприятия в град Бургас. 
Нека чуем какъв е неговият опит в изпълнението на схемите.  
Репортер: Добър ден, г-н Динев.  
Светослав Динев: Добър ден.  
Репортер: Разкажете ни за вашия проект, който сте изпълнили по ОП Конкурентоспособност.  
Светослав Динев: Ами, в най-общи линии трябва да кажа, че е успешен проект. Първият. А 
сега работим по втория. Става въпрос за иновации в областта на информационните 
технологии.  
Репортер: Какви дейности включваше проекта, който сте изпълнили и какви дейности 
изпълнявате по новия си проект?  
Светослав Динев: Значи, ние с първия проект изградихме съпорт център, такова е 
наименованието му. Той предлага най-новите IT услуги, т.нар. облачни услуги – cloud 
computing, които са най-модерните в момента не само в България, а и в света. Най-просто 
казано човек не е нужно да си купува сложна техника – компютърна и друга, периферна, а може 
да ползва такива центрове, data центрове, в които има достатъчно мощни сървъри и дисково 
пространство и т.н., и софтуери, които може да ползва под наем.  
Репортер: Какъв бюджет ви бе отпуснат по схемата, първата, която сте изпълнили и колко 
вложихте вие?  
Светослав Динев: По първата бяха ни отпуснати около 300 хил., ние усвоихме 250 хил. Като 
първи проект, така доста внимателно усвоявахме средствата и трябваше да бъдем много 
точни, защото много са строги изискванията за отчетност и т.н. Сега, вторият вече е по-голям, 
който ще представлява разширяване на този data център и е заложена сумата 500 хил., 
половин милион.  
Репортер: Успяхте ли по този начин с изпълнението на единия проект и сега с новия, който 
изпълнявате, да разширите вашата мрежа от клиенти, да завоювате нови пазари?  
Светослав Динев: Да, значи успяхме. Сега, не са чак толкова много, но вече предлагаме 
услугата на реални клиенти и това са банките примерно и те го ползват много успешно, и са 
много доволни.  
Репортер: Наложи ли се да назначавате още работници във фирмата си за поддръжка на този 
дейта център, увеличи ли се броят на търсените от вас специалисти?  
Светослав Динев: Да, наложи се да назначим още двама човека допълнително. Като се 
надяваме, че с приходите, които ще получим от услугите, които предоставяме на пазара, ще 
можем да покрием разходите за заплати и т.н.  
Репортер: Имаше ли нещо, което ви затрудни при подготовката на документите или при 
изпълнението на първия проект и сега при изпълнението на втория?  
Светослав Динев: Трудностите са човек, докато се научи как се прави това. Но тук колегите се 
справиха доста добре и под ръководството на колегата Рени Бъчварова успяха да се справят 
перфектно.  
Репортер: Необходима ли ви беше помощ например при изготвянето на проектите, 
използвахте ли услугите на консултант?  
Светослав Динев: Не, консултанти не сме ползвали. Ние ползвахме само Агенцията за малки 
и средни предприятия, която, така те бяха много отзивчиви по програмата консултантите, които 
са назначени. И те бяха много отзивчиви. Искам да им благодаря. Защото де факто те ни бяха 
консултанти.  
Репортер: Бихте ли препоръчали и препоръчвате ли на ваши колеги или приятели да 
кандидатстват по схемите на ОП Конкурентоспособност и задават ли те въпроси?  
Светослав Динев: Да, разбира се. За съжаление, няма голям интерес, не питат много. Обаче 
аз го препоръчвам. Докато, страшното е, докато първият път човек мине един път по пътя, 
извърви пътя, научи какви са алгоритмите и по-нататък наистина тези програми ... иновативните 
технологии.  
Репортер: Г-н Динев, много ви благодаря, че ни отделихте време и ви пожелавам успех с 
проекта, който изпълнявате в момента.  
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Светослав Динев: Благодаря и аз. Весели празници на вашите слушатели.  
Репортер: Разговаряхме със Светослав Динев, бенефициент вече по втори проект по схемата 
Технологична модернизация в малки и средни предприятия в град Бургас.  
Водещ: Следващата успешна практика по ОП Конкурентоспособност ще ни представи 
Костадин Топалов, бенефициент по схемата Покриване на международно признати стандарти, 
също от град Бургас.  
Репортер: Разкажете ни за вашия проект, който сте изпълнили по ОП 
Конкурентоспособност?  
Костадин Топалов: По ОП Конкурентоспособност работехме по проект с наименование 
Повишаване конкурентоспособността чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 
9001 и БДС ISO 14001. Проектът включваше основно два вида дейности, като първата, това е 
внедряване и сертифициране на интегрирана система за управление, отговаряща на 
изискванията на международните стандарти и свързаната с това втора част от дейностите – 
подобряване технологиите за изследване и контрол чрез въвеждане в експлоатация на ново 
съвременно лабораторно оборудване, каквото представлява оптико-измервателна система с 
индуктивно свързана плазма. Това е съвсем ново поколение техника, като бюджетът на проекта 
беше в размер на приблизително 156 хил. лв., от които 115 хил. безвъзмездна финансова 
помощ.  
Репортер: С внедряването на иновацията във вашето предприятие успяхте ли да разширите 
вашата пазарна ниша, успяхте ли да завоювате нови пазари и да спечелите нови клиенти?  
Костадин Топалов: По принцип успешното изпълнение на проекта е предпоставка за 
разширяване на пазарната ни ниша. Но това е по-дълъг процес. Тъй като след успешното 
завършване на проекта, предстои да се извърши акредитация на лабораторията и на тази 
основа да се увеличи номенклатурата на изследванията в лабораторията за изпитване към 
фирмата, да се намали съответно броя на подизпълнителите. Но в основни линии, да, 
разширява се пазарната ниша, фирмата особено добре работи по примерно такъв мега проект 
какъвто е Южен поток газопровода.  
Репортер: След като получите акредитация за лабораторията, се предполага, че ще имате 
нужда и от още специалисти, които да работят за вас.  
Костадин Топалов: Да, разбира се. въвеждането на нова техника и на нови по-високи 
изисквания за качеството на работа въвежда задължителното разкриване на ново работно 
място. Във фирмата ни беше разкрито такова за високо квалифициран специалист – химик.  
Репортер: Имаше ли нещо, което ви затрудни в процедурата при подготовката на документите 
и на преизпълнението на проекта, необходима ли ви беше и консултантска помощ?  
Костадин Топалов: Определено срещаме понякога затруднения, като те идват основно от 
сравнително сложния начин на документиране на дейностите по финансиране от оперативните 
програми. Но можем да кажем, че със съвместните усилия на нашия екип и физическата помощ 
от страна на специалистите от териториалното звено на МИЕТ се справихме успешно. И мога 
да кажа, че по принцип за всички фирми, работещи по проекти, финансирани по оперативни 
програми на ЕС е необходима коректна, методическа помощ, най-вече от регионалните звена 
на министерствата.  
Репортер: Когато приключите с дейностите по схемата и проекта, който в момента изпълнявате 
вие, имате ли желание да кандидатствате и по други схеми, било то и в следващия програмен 
период?  
Костадин Топалов: Не само, че имаме желание. Но ние вече го осъществихме, като да кажем 
се използва изцяло положителното отношение към работата по оперативни проекти. Във 
фирмата ни по принцип е изградено звено, което особено внимателно следи условията на 
всички оперативни програми и там, където виждаме възможности и интерес, съответно 
подготвяме и кандидатстване.  
Репортер: Препоръчвате ли на свои колеги и приятели да кандидатстват по схеми на ОП 
Конкурентоспособност и те заинтересовани ли са?  
Костадин Топалов: По принцип ние препоръчваме работата по оперативни програми, 
съдействаме дори на наши приятели и фирми, с които работим. Но в същото време не им 
спестяваме и това, че за да се кандидатства по оперативни програми е необходимо особено 
сериозна дейност, квалифициран състав и много внимателно изучаване на условията за 
кандидатстване, а впоследствие и за управление на проектите.  
Репортер: Г-н Топалов, благодаря ви, че ни отделихте време в тези празнични дни. Пожелавам 
ви весели празници.  
Костадин Топалов: Весели празници на вас и на вашите слушатели.  
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Репортер: Разговаряхме с Костадин Топалов, бенефициент по схемата Покриване на 
международно признати стандарти със своята фирма в град Бургас.  
Водещ: Това беше всичко от предаването Пари за вашия бизнес и начините, по които можете 
да го направите още по-конкурентоспособен.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.01.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 4  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: * "Холдинг Варна", част от групата на "Химимпорт", придоби два хотела на обявената 
в несъстоятелност туристическа компания "Алма тур". В съобщение до фондовата борса се 
посочва, че холдингът е новият собственик на хотел "Атлас" в Златни пясъци и на хотел 
"Астера Банско" (новото име на "Тамплиер"). Двата имота бяха придобити от дъщерни 
компании на "Холдинг Варна", които погасиха висящите задължения на "Алма тур" към 
Уникредит Булбанк, ЦКБ и авиокомпанията "България ер".  
 
Заглавие: СДЕЛКИ И ПРОЕКТИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: * "Холдинг Варна", част от групата на "Химимпорт", придоби два хотела на обявената в 
несъстоятелност туристическа компания "Алма тур". В съобщение до фондовата борса се 
посочва, че холдингът е новият собственик на хотел "Атлас" в Златни пясъци и на хотел 
"Астера Банско" (новото име на "Тамплиер"). Двата имота бяха придобити от дъщерни 
компании на "Холдинг Варна", които погасиха висящите задължения на "Алма тур" към 
Уникредит Булбанк, ЦКБ и авиокомпанията "България ер".  
* Най-големият производител на стомана в света ArcelorMittal ще продаде акции за 1.1 млрд. 
долара, или 15%, от канадската Labrador Trough, оператор на мини за желязна руда. Купувачът 
е консорциум, в който влизат южнокорейският производител на стомана POSCO и листваната в 
Тайван компания China Steel Corp, съобщи Reuters.  
* ОББ продава "Лакрима",  
Пазарджик - едно от най-старите млекопреработвателни предприятия в България, на търг 
заради натрупани дългове. Млекопреработвателното предприятие е в несъстоятелност от 
октомври 2011 г. За продажба са обявени сградите, оборудването и марката "Лакрима" с 
минимална цена от 4.7 млн. лв. Активите на компанията се продават заедно, а крайният срок за 
изпращане на оферти до синдика е 11 часът на 21 януари, след което ще бъде проведен и 
самият търг.  
* Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 млн. 
евро преференциални кредити. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а очакванията на 
единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да бъдат между 3 и 
8%.  
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Дата: 05.01.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 32  
Брой думи: 1001  
 
 
Резюме: Новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците ни 
на живот, обикновено идват отвън. Но някои от тези открития може да се раждат и на 
съседната улица. Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, 
получиха общо капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП 
"Конкурентоспособност". Те имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. 
Фондовете започнаха работа през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от 
открития. Те могат да инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. В момента тече 
втора сесия за намиране на идеи и проекти за финансова и менторска подкрепа. Тъй като 
ресурсът на фондовете е от публични европейски средства, "Капитал" стартира поредица от 
статии за избраните от тях предприемачи и идеите им. Ще ви разкажем за всеки, получил шанс 
за развитие, през следващите седмици.  
 
Заглавие: Новото тамагочи  
Подзаглавие: Хърватски екип разработва мобилно приложение за деца, което да е не само 
игра, а и начин да се изграждат добри навици  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците ни на 
живот, обикновено идват отвън. Но някои от тези открития може да се раждат и на съседната 
улица. Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха 
общо капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". 
Те имат задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. Фондовете започнаха работа 
през лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от открития. Те могат да 
инвестират между 25 и 200 хил. евро в една компания. В момента тече втора сесия за 
намиране на идеи и проекти за финансова и менторска подкрепа. Тъй като ресурсът на 
фондовете е от публични европейски средства, "Капитал" стартира поредица от статии за 
избраните от тях предприемачи и идеите им. Ще ви разкажем за всеки, получил шанс за 
развитие, през следващите седмици.  
Спомняте ли си онези електронни джаджи - животинчета, по които децата бяха полудели, 
хранеха ги, приспиваха и ги забавляваха. Сигурно си мислите, че те отдавна са отживелица с 
появата на множеството анимирани закачки за телефона и таблета ви.  
Да, ама не. Тамагочитата възкръсват и заживяват отново на телефона. Вече има редица 
проекти за подобен тип мобилни приложения и единият от тях се разработва с финансиране от 
българския фонд за инвестиции в стартиращи компании LAUNCHub. Приложението се нарича 
Habbits и негови автори са хората от хърватски екип на IT4U с главно действащо лице Стевица 
Кухарски.  
Началото  
Работа по проекта започва преди около година. Точно след новогодишните празници, когато 
човек започва да се замисля какво ново ще започне да прави през новата година, разказва 
Кухарски. "Искахме да създадем нещо, което ще помогне на хората да следят ежедневните си 
задължения и навици", продължава той. И се спират на игра, работеща на принципа на 
някогашните тамагочита, която помага на децата да изграждат навици от съвсем малки. Година 
по-късно в Habbits живеят няколко виртуални животинчета, които изискват от децата да 
изпълняват разнообразни задачи - от хранене, през спортуване до миене на зъби. Задачата се 
счита за изпълнена, ако децата успеят да разбият появяващи се на екрана яйца. Колкото по-
малко удари използват да разбият яйцето, толкова по-добре са изпълнили заданието.  
Докато тече разработката на играта, екипът тества идеята на различни състезания за 
предприемачи из региона. На някои от тях среща и хора от фонда LAUNCHub, с които споделя 
напредъка си. И така се стига до юли 2012 г., когато кандидатства за финансиране и си 
осигурява средства за акселерация от 30 хил. евро срещу дял между 8% и 10% от компанията. 
По думите на Кухарски средствата ще са им нужни да натрупат пазарен дял, да доразработят 
продукти и най-вече да го маркетират.  
"За мен Habbits не е просто поредният app, дори не е просто ИТ компания. Habbits е 
образователна компания, която създава съдържание на мобилните устройства", казва 
Кухарски. Habbits проследява навиците на децата и ги учи, че е добре да довършват задачите 
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си. За целта в момента използва пет различни оригинално нарисувани и озвучени анимационни 
герои. Две от тях са безплатни, а останалите три струват 0.99 долара.  
Приложението е налично в App Store и Google Play, съответно за iPhone и за телефони на 
Android. Скоро се очаква и на iPad. Малко преди края на 2012 г. вече има над 3500 
потребителя, които са си го свалили. От тях над 900 играят на него ежедневно, пояснява 
Кухарски. Целите за края на март 2013 г. са между 30 и 50 хиляди сваляния и 5-6 хил. 
ежедневни потребителя, за което ще използва част от ресурс от LAUNCHub.  
...и надеждите  
Компанията смята да печели както от продажбата на допълнителните анимирани животинки, 
така и от различни виртуални стоки, като тениски за героите например. По думите на Кухарски 
3% от потребителите на Habbits вече си купуват нещо допълнително, докато средната норма в 
сектора е между 1 и 2%. Затова целта на компанията е да стигне до максимално повече 
потребители. За целта предстои агресивна рекламна кампания.  
Компанията ще се опита да си партнира и с различни онлайн портали, като например bg-mama, 
където могат да таргетират млади майки, чиито деца на възраст от 3 до 8 години са целта на 
Habbits.  
Все пак конкуренцията в този сегмент е голяма. От компанията твърдят, че ще се отличат от 
останалите разработчици, като предложат на родителите статистика колко често и какво правят 
децата с приложението. След всяка завършена задача децата ще бъдат възнаграждавани и с 
различни нови графики или други забавни занимания.  
Допълнително ще се опита да си сътрудничи и с финансови институции, за които може бъде 
нов маркетингов канал. Habbits би разработила отделно приложение за различни банки, чрез 
което децата да спестяват пари, докато си изпълняват задачите. Или просто би добавила ново 
животинче, асоциирано с дадена банка, чиято роля отново ще е да спестява пари. Според 
Кухарски това може да донесе нови детски влогове за банките, тъй като не пречи родителите 
да възнаграждават децата си с вложение на спестеното от тях през играта в дадена банка. 
Опциите за това може да са много и в момента компанията предлага идеята на банки, допълва 
Кухарски.  
Колкото повече начини за печелене на пари намери Habbits, толкова по-големи са шансовете й 
да стигне до потребителите, а оттам до по-голям пазарен дял. Защото конкуренцията в 
сегмента за забавление на децата през мобилните и таблет устройствата става все по-зловеща 
с всеки изминал ден. Подобни проекти вече са в дневния на ред и на гиганти като Disney. 
Компанията разработва детски филми с говорещата котката Том и останалите герои от 
приложението (Talking Tom, Talking Ben и т.н.) за iPhone и мобилните устройства на Android. А 
това означава сериозни бюджети за разработчиците на подобни приложения. Засега по-голяма 
част залагат повече на забавление и по-малко на същинско образоване на децата, така че има 
поле за изява.  
За Кухарски Habbits във вида си в момента, основно като възкресител на някогашните 
тамагочита, е само началото. "Иска ми се да създам една нова магическа страна Habbitania, в 
която да има всичко за децата - умни играчки, комикси и какво ли още не, като един нов 
Pokemon свят", казва той. Звучи обещаващо. А сега на работа.  
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Дата: 05.01.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,4  
Брой думи: 554  
 
 
Резюме: С помощта на Брюксел безработните през 2012 г. са със 105 000 по-малко, а 
магистралите са с 68 км по-дълги  
Ако ги нямаше еврофондовете, България щеше да е една от многото европейски държави, 
затънали през 2012 г. в повторна рецесия. Въпреки че страната ни е на опашката в ЕС по 
процент на усвояване - едва 30.7% от средствата, които й се полагат, безвъзмездните 
траншове от Брюксел са се отразили благотворно на икономиката. Това разкрива пространен 
правителствен документ, озаглавен "Стратегически доклад 2012".  
 
Заглавие: Еврофондовете спасили България от рецесия  
Подзаглавие:  
Автор: Юлиана Бончева  
Текст: С помощта на Брюксел безработните през 2012 г. са със 105 000 по-малко, а 
магистралите са с 68 км по-дълги  
Ако ги нямаше еврофондовете, България щеше да е една от многото европейски държави, 
затънали през 2012 г. в повторна рецесия. Въпреки че страната ни е на опашката в ЕС по 
процент на усвояване - едва 30.7% от средствата, които й се полагат, безвъзмездните 
траншове от Брюксел са се отразили благотворно на икономиката. Това разкрива пространен 
правителствен документ, озаглавен "Стратегически доклад 2012".  
Всяка държава от ЕС задължително изготвя такъв доклад веднъж годишно. Целта е да се 
измерят реалните ползи за бизнеса и за гражданите от инвестирането на милиардните 
еврофондове. От новия преглед за България например става ясно, че по 20 приключили към 30 
октомври проекта за регионално развитие са реконструирани 454 км пътища, че по новите 
лъчове на метрото в София се возят по 135 000 пътници дневно, с европари по програма 
"Околна среда" са изградени почти 300 км канализационна мрежа и водопроводи, а близо 60 
000 безработни са научили занаят в обучения, финансирани от Брюксел. Поетапно са пуснати в 
експлоатация лотове 2 и 3 от магистрала "Тракия", а през август - и част от лот 4, или общо 68 
км нови автомагистрали. По жп линията Пловдив - Бургас вече са рехабилитирани 126 км 
влаков път.  
Според доклада, ако не бяха парите от Брюксел, постъпили през периода 2009-2012 г., 
миналата година икономиката на България щеше да е с 3% по-малка, отколкото е в 
действителност. Окончателни статистически данни за брутния вътрешен продукт за 2012 г. още 
няма, но и така е ясно, че едва ли ще се отчете и 1% ръст. Това означава, че без 
еврофондовете страната ни щеше да отбележи спад на БВП. Според доклада, ако изобщо има 
растеж за миналата година, над 80% от него е благодарение на еврофондовете. С приноса на 
еврофондовете средната заплата е с 5.9% по-висока, а заетите са с 4% повече. През 2011 и 
2012 г. са създадени средно по 105 000 работни места, което прави безработицата с 2.4% по-
ниска, отколкото при сценарий без европари.  
Дори при хилавото изпълнение на програмата "Конкурентоспособност" се вижда как 
траншовете от Брюксел помагат. В периода януари-октомври подпомогнатите фирми са 
създали 1647 работни места. Преборилите се за еврофинансиране заводи и цехове могат да 
произвеждат с 35% повече, 130 малки и средни фирми са въвели нови технологии или 
иновации, а други 911 са получили заеми или гаранции.  
РАВНОСМЕТКА  
Към края на октомври м. г. договорените средства по седемте оперативни програми са 7.588 
млрд. евро, или близо 95%. За съжаление над 2/3 от тях още не са инвестирани и не са 
стигнали до тези, за които са предназначени. Според доклада бенефициентите реално са 
получили 2.459 млрд. евро (30.7% от общия бюджет на програмите), като траншовете от ЕК са 
дори по-малко - 1.9 млрд. евро. Разминаването на двете суми се дължи на нашумелите 
напоследък проблеми с евробюджета, поради които България заедно с други държави още не е 
получила всички европари, за които е представила фактури в Брюксел, и затова временно са 
похарчени средства от българския бюджет. И въпреки че парите, преведени от Брюксел от 2009 
г. насам, реално са само 3.8 млрд. лева, ползите от еврофондовете са налице - дори не 
толкова заради самата сума, колкото заради мобилизиращия ефект, който оказват върху 
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правителството и администрацията, и заради дисциплиниращия ефект от контрола на Брюксел 
върху обществените поръчки и инвестициите.  
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Дата: 05.01.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 15  
Брой думи: 907  
 
 
Резюме: Готови са всички индикативни програми, 4,9 млн. лв. по ОПРР ще отидат за 
интегрираните градски планове  
 
Заглавие: Остават 2% от европейските фондове за договаряне през 2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Готови са всички индикативни програми, 4,9 млн. лв. по ОПРР ще отидат за 
интегрираните градски планове  
България е на финала за договаряне на всички средства от първия програмен период. Той 
трябва да бъде изчерпан като ресурс през настъпилата 2013 г., като остават едва 2% от 
всичките близо 7 млрд. лв.  
Управляващите органи на отделните оперативни програми са готови с индикативните си 
програми за следващата година. По "Регионално развитие" остава само една цел и това е 
"Подкрепа за интегрираните планове за градско възстановяване и развитие II". По тази цел 
безвъзмездната финансова  
помощ възлиза на 4,9 млн. лв., а датата за обявяване на схемата е 30 януари 2013 г. 
Бенефициенти са общините, като максималната помощ за големите 7 е в размер на 500 хил. 
лв., а на по-малките, които формират компонент 2 на схемата, ще бъдат давани максимум по 
200 хил. лв. Крайната дата за подаване на проектни предложения от страна на общините ще 
бъде 30 април 2013 г.  
Строителството ще бъде водещо и за последните схеми по Оперативна програма "Околна 
среда". Тук имаме наддоговаряне на ресурса за 2007-2013 г., но въпреки това ще бъдат 
обявени 2 нови схеми през тази година. Първата е за подготовка на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 
000 е.ж. За нея се отпускат 30 млн. лв. Бенефициенти ще са общинските администрации, а 
индикативната дата за стартиране на процедурата и приемане на проектни предложения е 15 
януари 2013 г. Втората схема, която ще бъде отворена по ОПОС, е за изграждане на 
регионални системи за управление на отпадъците. Тук средствата са значително повече - 140 
млн. лв., като индикативната дата за обявяване е 17 април 2013 г.  
Значително по-назад в договарянето е Оперативна програма "Конкурентоспособност". В 
нейната индикативна програма за 2013 г. е предвидено да бъдат отворени почти всички схеми, 
които бяха актуални и през тази година  
ще бъде отворена схемата за "Подкрепа на клъстерите в България". Срокът за набиране на 
проекти отново ще е 2 месеца, а по тази схема са предвидени 15 млн. евро. 2,75 млн. евро ще 
бъдат дадени по схема "Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР)". За нея се отпуска период за проектите от 3 месеца.  
***  
Новият закон ще чака европейските регламенти  
Подготвеният закон за разходването на европейски средства ще бъде окончателно приет от 
българския парламент чак след като бъдат обявени европейските регламенти за втория 
програмен период 2014-2020 г. Самият законопроект е готов на 98% и предстои само леко 
изглаждане на текстовете. Според плановете на администрацията на министър Томислав 
Дончев законът в окончателния му вид ще бъде готов през февруари 2013 г. и до края на същия 
месец ще бъде качен на сайта www. eufunds.bg за обществено обсъждане.  
Мнения за законопроекта ще могат да дават по интернет всички заинтересовани страни - 
бенефициенти, управляващи органи, общини, както и Всички представителни бизнес 
организации. Окончателният Вариант на закона ще е готов В началото на пролетта на 2013 г., 
но от администрацията на министър Дончев заявиха за "Строител", че няма да влиза за 
гласуване от Министерския съвет, докато не бъдат готови европейските регламенти. Чак след 
като са готови, ще бъдат направени нужните корекции, ако се налагат, и тогава бъдещият закон 
ще се гласува от правителството. В случай че европейските регламенти станат готови по-късно 
от края на април, то най-вероятно законът ще бъде гласуван в парламента през втората 
половина на 2013 г. от следващото Народно събрание.  
***  
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Бъдещите програми трябва да са готови до юли  
Оперативните програми за втория програмен период 2014-2020 г. по предварителни разчети 
трябва да са готови в средата на 2013 г. - до началото на юли. По оперативните програми се 
Работи още от началото на 2012 г., като Всички управляващи органи Вече са готови с 
предварителните Варианти, В които са описани целите и насоките.  
Как ще изглеждат обаче програмите, зависи изцяло от многогодишната финансова рамка на 
Европейския съюз до 2020 г., която все още не е готова. Според плановете тя трябва да е факт 
до края на януари 2013 г., като основната въпросителна е дали ще бъдат намалени средствата 
в Кохезионния фонд. Ако това стане, то автоматично в българските оперативни програми 
трябва да залегнат по-малко пари за инфраструктурни проекти. И в момента страната ни води 
активни преговори да не се спират парите за пътната мрежа, която не е част от европейските 
пътни коридори. Намерението на Европейската комисия е от 2014 г. да спре финансирането 
именно на такъв вид инфраструктура.  
По предварителни разчети през 2013 г. основната част от бюджета на ЕС ще бъде 
изразходвана за подкрепа на икономическото развитие и конкурентоспособността в държавите 
членки. Това означава, че по това перо ще бъдат заделени 35,5% от средствата за политиката 
на сближаване. Най-сигурни са парите за земеделските производители в общността, като от 
бюджета на ЕС 33,1% ще отидат за общата селскостопанска политика. Предварителните 
разчети за разпределение на средствата от европейските фондове между бъдещите 
оперативни програми 8 България показват, че най-много - 52%, ще бъдат заделени за 
енергийна ефективност, градско развитие, малки и средни предприятия, иновационна и научна 
инфраструктура. Това обхваща бъдещата мегапрограма "Иновации и предприемачество", като 
около половината от парите ще отидат за малкия и средния бизнес с цел най-после наистина 
да се вдигне конкурентоспособността на българската икономика. Тя трябва да е на европейско 
ниво до 2020 г. 30% от всички средства отиват за трите сектора - воден, пътен и железопътен, а 
за социалната сфера и повишаване на квалификацията ще бъдат заделени 18% от бъдещите 
европейски фондове. В това разпределение не влизат парите за земеделската програма.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 04.01.2013  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 8  
Брой думи: 613  
 
 
Резюме: Избрано е трасето на връзката между газовите системи на Сърбия и България на 
наша територия. Освен алтернативна суровина от Европа, интерконекторът ще доведе и чужди 
инвеститори в западната част на страната, чието икономическо развитие в момента изостава. 
Това заяви зам. министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, 
която в четвъртък представи пред журналисти напредъка на проекта, който се финансира от 
европейските фондове.  
 
Заглавие: Зам. министър Е. Харитонова: 2 млрд. куб.м газ потича между София и Ниш от 
средата на 2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Избрано е трасето на връзката между газовите системи на Сърбия и България на наша 
територия. Освен алтернативна суровина от Европа, интерконекторът ще доведе и чужди 
инвеститори в западната част на страната, чието икономическо развитие в момента изостава. 
Това заяви зам. министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, 
която в четвъртък представи пред журналисти напредъка на проекта, който се финансира от 
европейските фондове.  
Приключило е предпроектното проучване, извършено от дружеството "Геотех", предстои избор 
на изпълнител на окончателния технически проект, а през февруари 2014 г. се очаква 
възлагане на строежа на тръбата. През юли 2015 г. трябва да бъде дадено разрешение за 
въвеждане в експлоатация на малко повече от 60-километровия български участък, който ще 
тръгва от Нови Искър край София и през Перник, общините Сливница и Драгоман ще стига до 
Калотина, където ще е връзката със сръбския участък, обясниха Светлана Маринова, 
ръководител на проекта за реализиране на връзката в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, и Евгени Консулов от екипа за предпроектното проучване.  
Графиците са съгласувани със сръбската страна, за да може връзката да заработи ефективно, 
а не да е готов само единият от двата участъка на тръбата, обясни Маринова.  
Капацитетът на риверсивната връзка, която ще позволява транспорт на газ и в двете посоки 
между България и Сърбия, ще е 2 млрд. куб. м годишно. Чрез нея страната ни ще има достъп 
до газоразпределителния център в Баумгартен, Австрия, което ще позволи диверсификация на 
вноса на синьо гориво от Централна и Западна Европа и дори от Северно море, както и до 
газохранилища в Унгария и потенциален достъп до унгарското газово находище Мако. Очаква 
се след като заработи газовата връзка, която ще има отклонения за развитие и на 
газоразпределителната мрежа, да се повиши инвеститорският интерес към региона, каза 
Харитонова. Според нея е възможно и сръбски компании да станат клиенти на българския газов 
пазар.  
Прогнозната цена на строежа на българския участък от трасето е 96.642 млн. лв., каза 
Маринова. От тази сума обаче реално 80 млн. лв. са за строежа, около 2 млн. лв. са 
предвидени за обезщетения на собственици на земи, през които ще минава тръбата. Също 
толкова са предвидени за археологически разкопки, тъй като проучванията показали, че 
вероятно такива ще се наложат. Останалите средства са допълнителни дейности, включително 
представянето на проекта пред обществеността.  
Българското трасе се финансира с 48 млн. евро, отпуснати по оперативната програма 
"Конкурентоспособност". Предпроектното проучване е направено с пари от Оперативна 
програма "Регионално развитие" (ОПРР), като първоначално са били предвидени 5 млн. лв., но 
реално договорът с "Геотех" бил сключен за 1.344 млн. лв. без ДДД, обясни Консулов. Тъй като 
от предложените шест трасета за газовата връзка било избрано едно от двете, за които не се 
изисква изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с 
"Натура 2000", държавата ще плати на изпълнителя с 490 хил. лв. по-малко и цената на 
проучването става 854 хил. лв. без ДДС. Спестените над 4 млн. лв. ще се използват за 
финансиране на други проекти по ОПРР, каза Консулов.  
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Сръбският участък ще е около 100 км, каза Маринова, но не пожела да посочи прогнозната 
стойност на трасето в съседката ни. Парите за маршрута след Калотина ще се предоставят от 
неусвоени от Сърбия средства от предприсъединителните фондове на ЕС и от отпуснат,на 
"Сърбиягаз", но неизползван, заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, каза 
Консулов.  
Още не е решено кой ще оперира тръбата, след като тя бъде построена. Засега не е 
обсъждано създаването на общо българо-сръбско дружество, което да управлява газопровода, 
както ще става това с междусистемната връзка на България с Гърция. По-вероятно е двата 
участъка да се управляват от оператори на съответната страна, като за България това може да 
е както държавният оператор "Булгартрансгаз", така и съвсем отделна компания, посочи 
Консулов.  
04.01.2013  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 04.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f23230  
Брой думи: 1254  
 
 
Резюме: Евгени Консулов, ръководител на проекта „Подготовка, проучване и проектиране за 
изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, в интервю за предаването на 
Радио „Фокус” „Това е България”  
 
Заглавие: Евгени Консулов: Прогнозната стойност за изграждане на газова връзка 
България - Сърбия е около 92 милиона лева с ДДС  
Подзаглавие:  
Автор: Цоня СЪБЧЕВА  
Текст: Евгени Консулов, ръководител на проекта „Подготовка, проучване и проектиране за 
изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, в интервю за предаването на 
Радио „Фокус” „Това е България”  
Водещ: От средата на 2015 г. България ще има достъп до европейски газ през Сърбия. Освен 
алтернативна суровина от Европа, интерконекторът, който предстои да бъде изграден, ще 
доведе и чужди инвеститори в западната част на страната, което не е маловажно. Известно е, 
че това е най-бедният регион на България. Проектът ще се реализира със средства от 
Оперативната програма „Регионално развитие”. Изграждането на такава газова връзка ще 
обедини пазарите на газ на Сърбия и България. Благодарение на нея, България ще има достъп 
до хранилищата на природен газ в Унгария, като по този начин страната ни ще може да си 
избира доставчик на газ. През 2014 г., трябва да напомним, предстои да бъде реализиран 
газовият интерконектор с Гърция, който пък ще свърже България със Средиземноморския и 
Каспийския пазар на газ. Така газопреносната система на страната ни ще бъде свързана с 
всичките ни съседи. Повече подробности за проекта „Подготовка, проучване и проектиране за 
изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”ще научим от неговия 
ръководител Евгени Консулов. Г-н Консулов, най-напред да ни представите параметрите на 
този проект... Това, което вече стана ясно, е че четири трасета са предложени за изграждане на 
газовата връзка, но от вас ще научим подробностите.  
Евгени Консулов: В рамките на проекта бяха проучени четири алтернативи на трасе за 
изграждане на междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Въз основа на 
събраната информация, е препоръчана една от тези четири алтернативи, където, всъщност, ще 
бъде изградено бъдещото трасе, което ще свързва системите за пренос на газ в България и 
Сърбия. Бъдещият проект ще бъде финансиран по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”. Дължината на избрания вариант за трасе е 61,6 км. Диаметърът на 
газопровода е 700 мм, което позволява минимален капацитет на пренос на природен газ и в 
двете посоки от 1,8 милиарда кубични метра.  
Водещ: Всъщност, технически, каква е ползата на този проект?  
Евгени Консулов: Ползите от този проект основно са две. Първата е повишаване на сигурността 
на доставките на природен газ за българските потребители, най-вече, тъй като българската 
газопреносна система на този етап не е свързана с нито една от газопреносните системи на 
съседните държави. De facto, има една единствена входна точка за природен газ към България. 
От друга страна, системата за пренос на газ от Сърбия е свързана с тази в Унгария и 
съответно, след свързването на двете системи българските потребители, в случай на 
необходимост ще могат да се възползват на доставки на природен газ от Австрия през хъба 
Баумгартен и от хранилището в Унгария. Което от своя страна ще позволи реална 
диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ, тъй като унгарската система е 
свързана със системите на страните от Западна Европа, което ще позволи пренос на природен 
газ от Северно море и съответно от Норвегия.  
Водещ: Господин Консулов, изграждането на самия проект как е съобразено с екологичните 
изисквания и с икономическите характеристики на двете държави?  
Евгени Консулов: По отношение на екологичните изисквания, това беше основен параметър 
при избора на варианта на трасе. От разглежданите четири алтернативи, Вариант 2 и 3 не 
засягат защитени зони от „Натура 2000” и, съответно, бяха разглеждани като приоритетни. В 
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рамките на проекта за предпроектно проучване бяха извършени всички необходими стъпки, 
свързани със Закона за опазване на околната среда, включително бе нотифициран в Република 
Сърбия и тяхното министерство по опазване на околната среда, във връзка с преценяване на 
Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст, тъй като 
интерконекторът, който ще се изгражда, е на територията и на двете държави. След като бяха 
предприети всички необходими стъпки, Министерството на околната среда и водите в България 
излезе с решение, че за алтернативи 2 и 3 не е необходимо извършването на преценка, 
извършването на процедура по ОВОС. А избраният вариант е точно вариант 2.  
Водещ: Извинете, но трасето дали ще преминава през общини и как ще бъде обезопасено? 
Задавам ви чисто технически въпроси, допускам че те са обект на вашата работа?  
Евгени Консулов: Трасето минава през четири общини на територията на Република България. 
По принцип газопроводът е вкопан в земята, така че, почти няма опасност от някакви аварии, 
които могат да възникнат, вследствие на експлоатацията му. Също така, трасетата са 
съобразени и с общинските ръководства, а на публични обсъждания - и с местното население.  
Водещ: Българското трасе, казахте, ще се финансира по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, предпроектното проучване е с пари по Оперативна програма 
„Регионално развитие”. Каква би била общата сума за целия проект, в крайна сметка, като се 
тегли чертата на рекапитулацията?  
Евгени Консулов: Трудно ми е да отговоря на този етап, тъй като в момента можем да говорим 
само за сума за предпроектното проучване, което е в размер на 1 милион и 50 хиляди лева с 
ДДС. Този проект вече е приключил и знаем стойността му. Прогнозната стойност, в следствие 
на разработените финансови и икономически анализи, за изграждане на междусистемната 
газова връзка е около 92 милиона лева с ДДС, но конкретната стойност ще бъде получена след 
извършване на подробно проектиране и съответно изготвянето на подробни количествено-
стойностни сметки, и най-вече, след провеждането на тръжни процедури по ЗОП за избор на 
строител и на доставчици. Тогава ще бъде фиксирана крайната цена и ще можем да говорим за 
обща стойност на инвестицията.  
Водещ: Предпроектното проучване е приключило. Кога, обаче, очаквате възлагането на 
строежа на тръбата?  
Евгени Консулов: Съгласно изготвения времеви график, строителството трябва да започне в 
средата на 2014 г. Преди това трябва да бъде изготвен подробен устройствен план, фаза за 
окончателен проект и, също така, трябва да бъде извършено проектирането.  
Водещ: Графиците съгласувани ли са със сръбската страна? Т.е. – вие, като работихте, имахте 
ли контакти с вашите сръбски колеги, или всеки екип работи самостоятелно?  
Евгени Консулов: Това е трансграничен проект и, в крайна сметка, всяка една секция то тръбата 
сама по себе си не води до крайната цел. От тази гледна точка, през цялото време на 
изпълнение на проекта работихме съвместно с колеги от Република Сърбия. Техническите 
параметри по изграждането, включително времевите графици, бяха съгласувани на редица 
работни срещи, включително с помощта и с участието на представители на Европейската 
комисия. Също така, бяха уточнени и финансовите параметри, и източниците на финансиране 
на двата участъци, тъй като България е член на Европейския съюз и може да се възползва от 
структурните фондове, но за Република Сърбия ситуацията не е такава и имаше проблем с 
осигуряване на финансиране за изграждането на техния участък от газопровода. Но всички 
тези проблеми бяха решени и декември месец бе подписан меморандум между двете държави, 
в който бяха фиксирани както техническите параметри, сроковете за изпълнение на 
съответните подробни проекти, стартиране и завършване на строителство, така и финансовите 
параметри.  
Водещ: В края на нашия разговор, още веднъж уточнение - 2 милиарда кубически метра 
годишно ще е капацитетът на връзката, така ли?  
Евгени Консулов: Съгласно подписания меморандум, минималният капацитет е от 1,8 до 2 
милиарда кубични метра. Говорим за минимален капацитет за пренос на газ годишно.  
Водещ: Годишно този газ в една висока степен ще задоволява нуждите на България. Това също 
ще помага за диверсифициране на източниците, така ли?  
Евгени Консулов: Потенциално - да. След избор на оператор на тръбата, след като бъде готова 
в средата на 2015 година, след провеждането на процедури, открит сезон за проверяване на 
реалното търсене и необходимост от снабдяване на природен газ, и сключване на съответните 
договори. По този газопровод текущо ще могат да бъдат доставяни количества газ както за 
България, така и за потребителите в Република Сърбия.  
Водещ: Да очакваме окончателното финализиране, то не е много далеч, след година и 
половина близо, 2015 г. Евгени Консулов: Две години и половина.  
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/evtinite-biznes-
kred~6c4b5368e2bf4fa7b35cd7981b30d5e5/  
Брой думи: 1347  
 
 
Резюме: Четири банки ще отпуснат 260 млн. евро заеми с лихви между 3 и 8% по нова 
програма на JEREMIE  
Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 млн. евро 
преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени 
обезпечения и по-ниски такси и комисиони.  
 
Заглавие: Евтините бизнес кредити идват  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Четири банки ще отпуснат 260 млн. евро заеми с лихви между 3 и 8% по нова програма 
на JEREMIE  
Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 млн. евро 
преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени 
обезпечения и по-ниски такси и комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а 
очакванията на единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да 
бъдат между 3% и 8%. Целта на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на 
фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване 
на заеми.  
От октомври реално действа и гаранционната схема по JEREMIE, която е за проекти с по-висок 
риск и покрива по-голям дял от потенциалните загуби по заема, който обаче не е с толкова 
ниски лихви.  
Кредити по новия продукт ще отпускат четири банки, а някои от тях вече обявиха лихвите, които 
действително са значително по-ниски от средните за пазара. Половината от средствата – 130 
млн. евро, са по JEREMIE, а другата половина – още 130 млн. евро, са осигурени от банките, 
които поемат ангажимента да удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата. 
Това са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц 
банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, но ангажиментът за удвояването 
му важи без значение от обема.  
Освен за получателите преференциалните кредити носят плюсове и за банките, тъй като ЕИФ 
гарантира 50% загуби на ниво кредит. Това позволява да се облекчат изискванията за 
обезпеченията. За получения ресурс банките плащат лихва на фонда, тъй като им е 
предоставен под формата на депозит.  
Възможност за 652 млн. евро  
Споразуменията между ЕИФ и четирите банки бяха подписани на 21 декември 2012 г. Те са 
избрани след кандидатстване, като заявления са подали 17 кредитни институции. Общо 
заявеният интерес е бил за над 550 млн. евро, което е надвишило определения бюджет над 3.8 
пъти. Предпочетени са банките, ангажирали се с предоставянето на най-добри условия към 
крайните кредитополучатели по програмата, тъй като целта е избраните банки, на които се 
предоставя финансирането, да го дадат с преференциални условия към малките и средните 
фирми.  
Очакванията на фонда са кредитирането за малките и средни предприятия да набере скорост 
до края на първото тримесечие на 2013 г., като реалният старт за всяка банка е различен. 
Средствата трябва да бъдат отпуснати до края на 2015 г., като прогнозите са над 3000 малки и 
средни фирми да получат достъп до финансиране по този продукт и още толкова предприятия 
по гаранционната схема на JEREMIE, договорите за която бяха подписани през юли миналата 
година с пет банки (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк).  
Гаранционният продукт е за 78.4 млн. евро, като банките по споразумението увеличават пет 
пъти тази сума със собствени средства и така общият ресурс, които се предоставя за 
кредитиране към малкия и средния бизнес, е 392 млн. евро. Заедно с новата програма – 260 
млн. евро, осемте банки на практика имат възможност да отпуснат кредити за общо 652 млн. 
евро за дребния бизнес в България за около три години. Малките и средните предприятия са 
сред най-пострадалите от кризата и още през 2010 г. банкери коментираха, че 
възстановяването им ще е най-трудно.  

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/evtinite-biznes-kred~6c4b5368e2bf4fa7b35cd7981b30d5e5/
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/evtinite-biznes-kred~6c4b5368e2bf4fa7b35cd7981b30d5e5/
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Какви са условията за кандидатстване  
Официалните критерии за допустимост на клиентите са еднакви и за гаранционната схема от 
миналата година, и за новия продукт от тази. Това трябва да са фирми с до 250 служители, до 
97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за 
фирми от всички сектори на икономиката с някои изключения. Няма да се кредитират 
селскостопански производители, тъй като те са обект на отделно подпомагане от ЕС.  
Според европейската дефиниция към тях се включват и част от преработвателната 
промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, 
винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата 
се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения и за транспортния сектор. 
Допустимият тип финансиране е инвестиционно и оборотно. Сроковете се от една до десет 
години. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи 
задължения по кредити или към доставчици.  
По гаранционната схема максимално допустимият размер за финансиране към една фирма е 
1.875 млн. евро, а по новия продукт няма твърдо фиксиран, но реално по различни технически 
условия горната граница е някъде около 2 млн. евро. И при двете схеми има изискване към 
банките за частично подобрение на нелихвените условия. Така банките се ангажират да 
разглеждат документи и да отпускат кредити с намалени или премахнати такси.  
Директният ефект при новата схема за крайните кредитополучатели е наполовина по-ниската 
лихва – между 50% и 60% по-ниска от средната за пазара, която банките се ангажират да 
предоставят. Вторичният ефект е намаляване на обезпеченията, тъй като фондът поема до 
50% от загубите в портфейла на ниво кредит, и по-ниски такси. Тези условия важат за всички 
банки.  
Лихви от 3%  
От Прокредит банк съобщиха, че са се договорили да получат по програмата 50 млн. евро, 
като се ангажират да добавят още 50 млн. евро собствен ресурс. Така банката ще отпусне 
общо 100 млн. евро. Лихвите по новите бизнес заеми JEREMIE на банката (Прокредит банк 
участва и в гаранционната схема – бел. ред.) ще са от 3.25% годишно до 6.25% в зависимост от 
сумата. Ще има възможност за гратисен период до 24 месеца. Заемите ще се отпускат без 
такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
И от ПИБ казаха, че ще отпускат този тип заеми "с двойно по-ниска лихва от пазарната при 
значително облекчени условия за обезпечение и такси". Лихвите на банката ще са между 3% и 
4.5%. Общата стойност на портфейла на ПИБ по новата програма на JEREMIE е 70 млн. евро, 
като кредитите ще са за микро-, малки и средни фирми.  
Портфейлът на Societe Generale Експресбанк по програмата ще бъде 60 млн. евро, като от 
банката посочиха, че все още нямат готовност да обявят лихвените нива, при които ще отпускат 
този тип заеми. От Алианц банк казаха, че договорените с фонда средства са 15 млн. евро. 
Банката ще добави към тях още 15 млн. евро собствен ресурс и така ще кредитира общо за 30 
млн. евро. И от "Алианц" обясниха, че нямат готовност да съобщят лихвите и другите условия, 
при които ще се отпускат заемите по програмата.  
Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:  
- Какво е JEREMIE? JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия) е съвместна инициатива на Европейската комисия и групата на Европейската 
инвестиционна банка за подобряване достъпа до финансиране на малките и средните 
предприятия в ЕС в рамките на структурните фондове за периода 2007–2013 г. Част от 
средствата по JEREMIE са от еврофондовете по оперативна програма 
"Конкурентоспособност на българската икономика"  
- Кои са банките, които отпускат кредити?По гаранционната схема са Уникредит Булбанк, 
Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк, а по новия продукт за нисколихвени заеми са 
Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк.  
- Какви проекти може да се финансират?Проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички 
сектори на икономиката. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече 
съществуващи задължения по кредити или към доставчици.  
- Има ли ограничения?Не се кредитират селскостопански производители. Към тях се включва и 
част от преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и 
животински мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към 
изключенията по програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения за 
транспортния сектор.  
- Откога се отпускат този тип кредити?Реално от октомври 2012 г. по гаранционния продукт и от 
първото тримесечие на 2013 г. за новата програма.  
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- Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE? Банките прилагат стандартната 
си кредитна политика. Няма допълнителни административни изисквания, въведени от фонда.  
- Какви документи се изискват от фирмите?Няма допълнително натоварване с нови и различни 
от стандартно изискваните от банките документи.  
- Ако фирма има кредит по гаранционната схема, може ли да кандидатства и по новата 
програма?Да. Всяко предприятие може да ползва кредити и по двете програми, стига да не се 
надвишава даден общ размер.  
- Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредитите на 
банките?Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси 
и комисиони.  
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/40762  
Брой думи: 1337  
 
 
Резюме: Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 
млн. евро преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени 
обезпечения и по-ниски такси и комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а 
очакванията на единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да 
бъдат между 3% и 8%. Целта на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на 
фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване 
на заеми.  
 
Заглавие: Евтините бизнес кредити идват  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 
млн. евро преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени 
обезпечения и по-ниски такси и комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а 
очакванията на единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да 
бъдат между 3% и 8%. Целта на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на 
фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване 
на заеми.  
От октомври реално действа и гаранционната схема по JEREMIE, която е за проекти с по-висок 
риск и покрива по-голям дял от потенциалните загуби по заема, който обаче не е с толкова 
ниски лихви.  
Кредити по новия продукт ще отпускат четири банки, а някои от тях вече обявиха лихвите, които 
действително са значително по-ниски от средните за пазара. Половината от средствата – 130 
млн. евро, са по JEREMIE, а другата половина – още 130 млн. евро, са осигурени от банките, 
които поемат ангажимента да удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата. 
Това са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц 
банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, но ангажиментът за удвояването 
му важи без значение от обема.  
Освен за получателите преференциалните кредити носят плюсове и за банките, тъй като ЕИФ 
гарантира 50% загуби на ниво кредит. Това позволява да се облекчат изискванията за 
обезпеченията. За получения ресурс банките плащат лихва на фонда, тъй като им е 
предоставен под формата на депозит.  
Възможност за 652 млн. евро  
Споразуменията между ЕИФ и четирите банки бяха подписани на 21 декември 2012 г. Те са 
избрани след кандидатстване, като заявления са подали 17 кредитни институции. Общо 
заявеният интерес е бил за над 550 млн. евро, което е надвишило определения бюджет над 3.8 
пъти. Предпочетени са банките, ангажирали се с предоставянето на най-добри условия към 
крайните кредитополучатели по програмата, тъй като целта е избраните банки, на които се 
предоставя финансирането, да го дадат с преференциални условия към малките и средните 
фирми.  
Очакванията на фонда са кредитирането за малките и средни предприятия да набере скорост 
до края на първото тримесечие на 2013 г., като реалният старт за всяка банка е различен. 
Средствата трябва да бъдат отпуснати до края на 2015 г., като прогнозите са над 3000 малки и 
средни фирми да получат достъп до финансиране по този продукт и още толкова предприятия 
по гаранционната схема на JEREMIE, договорите за която бяха подписани през юли миналата 
година с пет банки (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк).  
Гаранционният продукт е за 78.4 млн. евро, като банките по споразумението увеличават пет 
пъти тази сума със собствени средства и така общият ресурс, които се предоставя за 
кредитиране към малкия и средния бизнес, е 392 млн. евро. Заедно с новата програма – 260 
млн. евро, осемте банки на практика имат възможност да отпуснат кредити за общо 652 млн. 
евро за дребния бизнес в България за около три години. Малките и средните предприятия са 
сред най-пострадалите от кризата и още през 2010 г. банкери коментираха, че 
възстановяването им ще е най-трудно.  
Какви са условията за кандидатстване  

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/40762
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Официалните критерии за допустимост на клиентите са еднакви и за гаранционната схема от 
миналата година, и за новия продукт от тази. Това трябва да са фирми с до 250 служители, до 
97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за 
фирми от всички сектори на икономиката с някои изключения. Няма да се кредитират 
селскостопански производители, тъй като те са обект на отделно подпомагане от ЕС.  
Според европейската дефиниция към тях се включват и част от преработвателната 
промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, 
винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата 
се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения и за транспортния сектор. 
Допустимият тип финансиране е инвестиционно и оборотно. Сроковете се от една до десет 
години. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи 
задължения по кредити или към доставчици.  
По гаранционната схема максимално допустимият размер за финансиране към една фирма е 
1.875 млн. евро, а по новия продукт няма твърдо фиксиран, но реално по различни технически 
условия горната граница е някъде около 2 млн. евро. И при двете схеми има изискване към 
банките за частично подобрение на нелихвените условия. Така банките се ангажират да 
разглеждат документи и да отпускат кредити с намалени или премахнати такси.  
Директният ефект при новата схема за крайните кредитополучатели е наполовина по-ниската 
лихва – между 50% и 60% по-ниска от средната за пазара, която банките се ангажират да 
предоставят. Вторичният ефект е намаляване на обезпеченията, тъй като фондът поема до 
50% от загубите в портфейла на ниво кредит, и по-ниски такси. Тези условия важат за всички 
банки.  
Лихви от 3%  
От Прокредит банк съобщиха, че са се договорили да получат по програмата 50 млн. евро, 
като се ангажират да добавят още 50 млн. евро собствен ресурс. Така банката ще отпусне 
общо 100 млн. евро. Лихвите по новите бизнес заеми JEREMIE на банката (Прокредит банк 
участва и в гаранционната схема – бел. ред.) ще са от 3.25% годишно до 6.25% в зависимост от 
сумата. Ще има възможност за гратисен период до 24 месеца. Заемите ще се отпускат без 
такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
И от ПИБ казаха, че ще отпускат този тип заеми "с двойно по-ниска лихва от пазарната при 
значително облекчени условия за обезпечение и такси". Лихвите на банката ще са между 3% и 
4.5%. Общата стойност на портфейла на ПИБ по новата програма на JEREMIE е 70 млн. евро, 
като кредитите ще са за микро-, малки и средни фирми.  
Портфейлът на Societe Generale Експресбанк по програмата ще бъде 60 млн. евро, като от 
банката посочиха, че все още нямат готовност да обявят лихвените нива, при които ще отпускат 
този тип заеми. От Алианц банк казаха, че договорените с фонда средства са 15 млн. евро. 
Банката ще добави към тях още 15 млн. евро собствен ресурс и така ще кредитира общо за 30 
млн. евро. И от "Алианц" обясниха, че нямат готовност да съобщят лихвите и другите условия, 
при които ще се отпускат заемите по програмата.  
Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:  
- Какво е JEREMIE?  
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) е съвместна 
инициатива на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за 
подобряване достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в ЕС в рамките на 
структурните фондове за периода 2007–2013 г. Част от средствата по JEREMIE са от 
еврофондовете по оперативна програма "Конкурентоспособност на българската 
икономика"  
- Кои са банките, които отпускат кредити?  
По гаранционната схема са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит 
банк, а по новия продукт за нисколихвени заеми са Прокредит банк, Първа инвестиционна 
банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк.  
- Какви проекти може да се финансират?  
Проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички сектори на икономиката. Средствата не 
може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или 
към доставчици.  
- Има ли ограничения?  
Не се кредитират селскостопански производители. Към тях се включва и част от 
преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински 
мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по 
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програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения за транспортния 
сектор.  
- Откога се отпускат този тип кредити?  
Реално от октомври 2012 г. по гаранционния продукт и от първото тримесечие на 2013 г. за 
новата програма.  
- Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE?  
Банките прилагат стандартната си кредитна политика. Няма допълнителни административни 
изисквания, въведени от фонда.  
- Какви документи се изискват от фирмите?  
Няма допълнително натоварване с нови и различни от стандартно изискваните от банките 
документи.  
- Ако фирма има кредит по гаранционната схема, може ли да кандидатства и по новата 
програма?  
Да. Всяко предприятие може да ползва кредити и по двете програми, стига да не се надвишава 
даден общ размер.  
- Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредитите на банките?  
Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси и 
комисиони.  
 



 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 0

1
/0

5
/2

0
1
3

 

Дата: 04.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=634702  
Брой думи: 190  
 
 
Резюме: Благоевград. Новата схема „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България” по Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
дава възможност за развитие на организациите и разширяване на изследователската дейност. 
Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Теменужка Стамболийска от Областния информационен 
център в Благоевград.  
 
Заглавие: До 4 млн. могат да получат кандидатите по нова схема на ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Антония СУКАЛИНСКА  
Текст: Благоевград. Новата схема „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България” по Оперативна програма "Конкурентоспособност" дава възможност 
за развитие на организациите и разширяване на изследователската дейност. Това каза за 
Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Теменужка Стамболийска от Областния информационен център в 
Благоевград. Тя уточни, че висшите училища, отделните факултети, научни и изследователски 
лаборатории, както и юридически лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за 
финансиране, като максималната сума, която могат да получат е 4 млн. лева, а минималната – 
100 хил. лева. „5 март е крайният срок за подаване на проектни предложения. Ще се подкрепят 
проектни предложения, които допринасят за развитието на иновативните области – 
информационни технологии, еко и енерго-спестяващи технологии и технологии, свързани със 
здравето. Призоваваме организациите и изследователските центрове да се възползват”, 
допълни Стамболийска. Тя каза още, че кандидатите ще могат да подават предложенията си по 
електронен път, както и на хартиен носител по традиционен начин на адреса на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Допълнителна информация за 
схемата и необходимите документи за кандидатстване може да се намери в Областния 
информационен център в Благоевград. Информация има и на интернет адресите на 
Оперативната програма, както и на единния информационен портал.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=634702
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1343066  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до 
средата на 2015 г., а трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще 
тръгва от Нови Искър и ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и 
Калотина.  
 
Заглавие: Изграждаме 62-километрова газова връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до 
средата на 2015 г., а трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще 
тръгва от Нови Искър и ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и 
Калотина.  
Маршрутът беше показан в четвъртък на пресконференция в Министерството на енергетиката.  
Връзката със Сърбия ще е с капацитет 2 млрд. куб. м годишно. Тя трябва да осигури достъп на 
България до газ от Централна и Западна Европа.  
Изграждането на тръбата се финансира с близо 93 млн. лв. от оперативната програма 
“Конкурентоспособност”. Очаква се същинското строителство на газопровода да започне в 
средата на 2014 г. Дотогава трябва да бъде направен работен проект.  
 

http://www.cross.bg/1343066


 

 

29 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 0

1
/0

5
/2

0
1
3

 

Дата: 04.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1700065  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до средата на 2015 г., а 
трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще тръгва от Нови Искър и 
ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Калотина.  
 
Заглавие: Градим 62 км газова връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до средата на 2015 г., а 
трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще тръгва от Нови Искър и 
ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Калотина.  
Маршрутът беше показан в четвъртък на пресконференция в Министерството на енергетиката.  
Връзката със Сърбия ще е с капацитет 2 млрд. куб. м годишно. Тя трябва да осигури достъп на 
България до газ от Централна и Западна Европа. “Освен това газопроводът ще доведе и 
инвеститори в изостаналите икономически западни части на страната”, каза зам.-министърът на 
енергетиката Евгения Харитонова. Тя добави, че с построяването на тръбата ще се даде 
възможност и на сръбските инвеститори да станат клиенти на българската газопреносна мрежа.  
Изграждането на тръбата се финансира с близо 93 млн. лв. от оперативната програма 
“Конкурентоспособност”. Очаква се същинското строителство на газопровода да започне в 
средата на 2014 г. Дотогава трябва да бъде направен работен проект.  
Предстои и отчуждаване на частни терени, през които ще минава тръбата. За това са 
предвидени около 4 млн. лв. В началото на следващата година трябва бъдат избрани строител 
и доставчици на частите за тръбата, която ще даде възможност за газифициране на Сливница, 
Драгоман и Годеч.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1700065
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-jeremie-news40104.html  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: Първа инвестиционна банка подписа споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на 
финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: Кредити с двойно по-ниска лихва по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първа инвестиционна банка подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на 
финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Продуктът е иновативен 
за българския пазар и ще позволи на банката да предоставя инвестиционни и оборотни кредити 
на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%. Освен от по-ниски 
лихви, има възможност и за значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени 
условия за обезпечение. Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и 
средни предприятия, а срокът на заемите ще бъде до 10 години. Предоставеното финансиране 
по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия”, 
JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news40104.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news40104.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news40104.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-jeremie-news40104.html
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/krediti-s-dvoino-po-niska-lihva-po-jeremie-733089.html  
Брой думи: 163 
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: Кредити с двойно по-ниска лихва по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. 
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на банката да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, има възможност и за значително по-ниски такси 
за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. Продуктът е предназначен за 
допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът на заемите ще бъде до 10 
години. Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за 
микро, малки и средни предприятия”, JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/krediti-s-dvoino-po-niska-lihva-po-jeremie-733089.html
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=367848  
Брой думи: 428  
 
 
Резюме: България ще получи достъп до природен газ от Европа след изграждането на газовата 
връзка с Турция. Това обяви вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката Евгения 
Харитонова.  
 
Заглавие: България с достъп до газ от ЕС през Сърбия  
Подзаглавие: По тръбата ще минават най-малко 2 млрд. куб. м на година  
Автор: Теодора Тодорова  
Текст: България ще получи достъп до природен газ от Европа след изграждането на газовата 
връзка с Турция. Това обяви вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката Евгения 
Харитонова. Тя обясни, че с изграждането на връзката газовите пазари в региона ще бъдат 
обединени и страната ни ще има достъп до газовия хъб в Баумгартен, Австрия. Освен това 
страната ни ще се свърже и с хранилищата в Унгария. Така реално ще се осъществи 
диверсификация на доставчиците и ще можем да получаваме газ от Централна и Западна 
Европа, посочи още Харитонова. От своя страна България пък ще може да предоставя 
средиземноморски и каспийски газ за Централна Европа. Това  
ще стане възможно след 2014 г.,  
когато започне да функционира газовата връзка с Гърция, допълни Харитонова. На 
територията, на която газовата връзка ще бъде изградена, се очаква и сериозно повишаване на 
инвеститорския интерес. Това е районът на Западна България, каза още зам.-министърът.  
Според приключилото вече предпроектно проучване дължината на газовата връзка на наша 
територия ще е 61,1 км, а на сръбска – около 100 км. Избран е вариант 2 на трасето, при който 
тръбата ще тръгва от Нови Искър, ще минава през Костинброд, Сливница, Драгоман и ще 
влиза в Сърбия в района на Калотина. Към Сливница, Божурище, Драгоман и Годеч ще има 
газопроводни отклонения. Този вариант е предпочетен заради дължината и тъй като според 
становище на ековедомството няма да е необходимо изготвяне на екооценка. Минималният 
капацитет на газовата тръба ще е 2 млрд. куб. м газ годишно.  
Почти 100% от средствата за изграждане на тръбата на българска територия се осигуряват по 
оперативна програма „Регионално развитие”.  
Грантът е в размер на €48 млн. и вече беше прехвърлен от регионалната програма на ОП 
„Конкурентоспособност”. От там парите са дават на икономическото министерство, което е 
бенефициент по проекта.  
За същинското строителство са предвидени 80 млн. лв., обясни Светлана Маринова, която 
ръководи проекта по изграждане на връзката от страната на ведомството на Делян Добрев. 
Смятаме, че сме предвидили всичко, включително археологията, допълни тя. За евентуални 
разкопки са предвидени 2 млн. лв. „Тази връзка няма търговска стойност, без средствата по 
оперативните програми тя не би се реализирала”, обясни Маринова.  
Според работния график разрешението за строеж трябва да бъде получено в средата на 2013 
г., а строителството да започне в първите месеци на 2014 г.  
По план тръбата трябва да има Акт 16 на 31 юли 2015 г. Маринова уточни, че работният график 
е съгласуван със сръбската страна и двете страни са се ангажирали със спазването му. Според 
Маринова Сърбия ще осигури финансирането на своя участък от тръбата от неусвоени 
средства по предприсъединителни програми и по заем от ЕБВР, получен от Сърбия газ.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=367848
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.politika.bg  
Връзка: http://www.politika.bg/article?id=30277  
Брой думи: 377  
 
 
Резюме: Бойко Кичуков Министър Добрев посочи като най-голямо икономическо постижение на 
неговия екип многократно подобрената работа по ОП „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Руските туристи през този сезон ще са с 9% повече  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бойко Кичуков Министър Добрев посочи като най-голямо икономическо постижение на 
неговия екип многократно подобрената работа по ОП „Конкурентоспособност”.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на 
руските туристи с около 9 на сто, като поради тенденцията на записвания в последния момент е 
възможно да се регистрира и по-висок процент. Това коментира в интервю за БТА министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Предварителните записвания и планираните чартърни полети на летищата София и Пловдив 
показват увеличаване и на туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече гости от 
Полша и Дания. Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните 
пазари като Сърбия, Македония, Румъния и Турция.  
За предстоящия летен сезон очакванията на министър Делян Добрев са, че България ще 
продължи да бъде притегателна дестинация за чуждестранните туристи. Прогнозите са за 
продължаване на тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от 
туризъм от последните години.  
През тази година ще бъдат разплатени към бизнеса над 400 млн. лв. по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, съобщи пред БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза още министър 
Добрев. Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР, за 
енергийна ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни МИЕТ обяви и 
процедурата за „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 
България” на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 
2013 г. Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, 
отбеляза министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия 
екип многократно подобрената работа по ОП „Конкурентоспособност”. Положихме много 
усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече, 
отколкото през почти 6 години от действието є, заяви министърът. Очакванията на министър 
Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната програма за иновации и 
конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и 
сега - 1,2 милиарда евро.  
 

http://www.politika.bg/article?id=30277
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/groups/257231861054271/315927881851335/?ref=notif&notif_t=group_acti
vity  
Брой думи: 378  
 
 
Резюме: Lubomir Savov: http://jeremie.bg/bg/21-12-2012-eur-260m-of-loans-for-bulgarian-smes-
under-jeremie/  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | Joint 
European Resou  
jeremie.bg  
 
Заглавие: Областен информационен център - Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Lubomir Savov: http://jeremie.bg/bg/21-12-2012-eur-260m-of-loans-for-bulgarian-smes-under-
jeremie/  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | Joint 
European Resou  
jeremie.bg  
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на 
малките и средните предприятия (МСП) в България. 
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информация за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат 
обявени от избраните банки. 
Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро. 
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”. 
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012 г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес. 
Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителни споразумения по 
този инструмент. 
 

http://www.facebook.com/groups/257231861054271/315927881851335/?ref=notif&notif_t=group_activity
http://www.facebook.com/groups/257231861054271/315927881851335/?ref=notif&notif_t=group_activity
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.silistra  
Брой думи: 393 
 
 
Резюме: Инициативата Jeremie в България  
Малки и средни предприятия могат да ползват кредити при облекчени условия  
Прочетете повече:  
http://jeremie.bg/bg/category/jeremie-about-jeremie/  
За JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises  
jeremie.bg  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инициативата Jeremie в България  
Малки и средни предприятия могат да ползват кредити при облекчени условия  
Прочетете повече:  
http://jeremie.bg/bg/category/jeremie-about-jeremie/  
За JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises  
jeremie.bg  
За Jeremie 
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна 
инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция “Регионална политика) 
и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните 
фондове за периода 2007 – 2013 г. JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните 
национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от 
ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез 
холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за 
финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове 
дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския 
инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници). 
Прочети още →  
 
Инициативата JEREMIE в България 
В България, Холдинговия фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по 
линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007 – 2013 г.”. В рамките на Оперативна програма (ОП 
“Конкурентоспособност”), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), 
е  определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в 
размер на 199 млн. евро за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е 
подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез различни инструменти на финансов 
инженеринг. 
Прочети още →  
 
Предимства на JEREMIE 
Гъвкавост: Вноски от оперативните програми към Холдинговите фондове по JEREMIE ще могат 
да кандидатстват за междинно авансово плащане към Европейския фонд за регионално 
развитие, която дава на управляващите органи по-голяма гъвкавост при разпределянето на 
тези средства; алокираните средства по структурните фондове към холдингови фондове трябва 
да бъдат инвестирани в малките и средни предприятия до края на 2015 г. 
Прочети още →  
 
За ЕИФ 
Мисията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя европейските микро, малки 
и средни предприятия (МСП), като работи за подобряване достъпа им до финансиране. ЕИФ 
предимно разработва и финансира фондове за предоставяне на дялов капитал и гаранционни 

http://www.facebook.com/oic.silistra
http://jeremie.bg/bg/about-jeremie-3/
http://jeremie.bg/bg/about-jeremie-3/
http://jeremie.bg/bg/about-jeremie-bulgaria-2/
http://jeremie.bg/bg/about-jeremie-bulgaria-2/
http://jeremie.bg/bg/benefits/
http://jeremie.bg/bg/benefits/
http://jeremie.bg/bg/about-eif/
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инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара – МСП. С тази си роля, 
ЕИФ подпомага за постигане целите на ЕС в подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна дейност, предприемачество, засилване на икономическия 
растеж и заетостта. 
Прочети още → 
 

http://jeremie.bg/bg/about-eif/
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/11550727526
0906  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: Първа инвестиционна банка ще предлага кредити по инициативата JEREMIE - Project 
Media  
www.projectmedia.bg  
Project Media e сайт за новини,  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пазарджик сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първа инвестиционна банка ще предлага кредити по инициативата JEREMIE - Project 
Media  
www.projectmedia.bg  
Project Media e сайт за новини  
 
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 
стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%  
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ - Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата 
институция. Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 
изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска" по инициативата.  
 
Fibank е избрана за партньор на ЕИФ след подбор между общо 17 кредитни институции. 
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 
стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ. Освен от по-
ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за обслужване. 
Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за изплащане 
ще е до 10 години. 
 
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 
Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank. 
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", финансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Новият 
продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа им до 
финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси, припомнят от ПИБ. 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/115507275260906
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 396  
 
 
Резюме: 21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | 
Joint European Resou  
jeremie.bg  
Post navigation← ПредишнаСледваща →Posted on 22/12/2012 by Tzalov Stefan21.12.2012 – МСП 
в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | 
Joint European Resou  
jeremie.bg  
Post navigation← ПредишнаСледваща →Posted on 22/12/2012 by Tzalov Stefan21.12.2012 – МСП 
в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на 
малките и средните предприятия (МСП) в България. 
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информация за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат 
обявени от избраните банки. 
Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро. 
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”. 
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012 г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес. 
Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителни споразумения по 
този инструмент. 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 403 
 
 
Резюме: Инициативата JEREMIE в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” съфинансирана 
чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инициативата JEREMIE в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | Joint 
European Resou  
jeremie.bg  
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на 
малките и средните предприятия (МСП) в България. 
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информация за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат 
обявени от избраните банки. 
Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро. 
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”. 
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012 г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес. 
Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителни споразумения по 
този инструмент. 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vt  
Брой думи: 393 
 
 
Резюме: МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
Новини | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises  
jeremie.bg  
 
Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
Новини | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises  
jeremie.bg  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE 
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на 
малките и средните предприятия (МСП) в България. 
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информация за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат 
обявени от избраните банки. 
Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро. 
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”. 
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012 г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес. 
Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителни споразумения по 
този инструмент.  
 

http://www.facebook.com/oic.vt
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Дата: 04.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol?ref=ts&fref=ts  
Брой думи: 388 
 
 
Резюме: 21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | 
Joint European Resou  
jeremie.bg  
 
Заглавие: Областен информационен център гр.Ямбол сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | 
Joint European Resou  
jeremie.bg  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE 
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и  Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на 
малките и средните предприятия (МСП) в България. 
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информация за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат 
обявени от избраните банки. 
Инициативата JEREMIE  в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро. 
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”. 
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012 г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури.  За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес. 
Към момента ЕИФ разглежда възможността за подписване на допълнителни споразумения по 
този инструмент.  
 

http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol?ref=ts&fref=ts

