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Медиен мониторинг – обобщение
29.1.2013 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 28.01.2013
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 11.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 113
Резюме: 4.Новина
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и настоящи процедури през 2013 г.
Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по
оперативните програми Конкурентоспособност, Развитие на човешките ресурси и други
общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти през
2013 г.
На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет
страници на различни програми на ЕС, по които бизнесът може да получи финансиране. Ще
бъдат предоставени и информационни материали във връзка с актуални възможности за
кандидатстване, изисквания и срокове.
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Текст: 4.Новина
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и настоящи процедури през 2013 г.
Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по
оперативните програми Конкурентоспособност, Развитие на човешките ресурси и други
общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти през
2013 г.
На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет
страници на различни програми на ЕС, по които бизнесът може да получи финансиране. Ще
бъдат предоставени и информационни материали във връзка с актуални възможности за
кандидатстване, изисквания и срокове.

5

Национални печатни медии
Дата: 29.01.2013
Източник: в. Труд
Страница: 20,21
Брой думи: 514

Заглавие: Двойна газ за европарите
Подзаглавие:
Автор: Зорница Латева
Текст: Двойно ускорение в усвояването на евросредствата - това трябва да постигне България
през тази година, за да не загуби и лев по нито една от седемте оперативни програми.
Причината - до края на 2013-та трябва да бъдат усвоени близо 2,7 млрд. лв., илитолкова,
колкото сме успели да използваме през 2011 -а и 2012-а, взети заедно. Целта е амбициозна,
защото освен двойно по-голямата скорост, с която трябва да работи цялата система, има и
разсейващи фактори.
В началото на годината отговорните за европарите гледат на оставащите по-малко от 12
месеца през розови очила. "Не планираме загуба на средства по оперативните програми през
2013 г.", категорични са от екипа на министъра по управление на европарите Томислав Дончев.
Увереността им вероятно се дължи на "рекордната" и "успешна" 2012 г., както я определиха
министрите. Поводът за хвалбите - почти двойно увеличение на договорените, платени и
върнати от Брюксел пари за 2012 г. спрямо целия период от 2007 до 2011 г. И нито лев
загубени средства по оперативните програми.
В страни от добрите новини остана намалението на бюджета на Програмата за развитие на
селските райони с 51 млн. евро.
Рисковете
Амбициозни цели за плащания от Брюксел имат I програмите "Регионално развитие", "Развитие
на човешките ресурси" и "Техническа помощ". Най-голям скок - троен, обаче трябва да направи
изоставащата: към момента "Околна среда". По нея до края на годината екоминистерството
трябва да поиска от Брюксел поне 636 млн. лв. Ако сумата е по-малка, разликата ще бъде
загубена. Целта изглежда мъчно, постижима, като се има предвид, че досега възстановените
пари за околна среда са само 285 млн. лв. от общо 2,87 млрд. лв.
Още по-притеснителното е, че най-много пари -близо 425 млн. лв., трябва да бъдат отчетени по
проектите за водопроводи, канализация, пречиствателни станции. А по думите на
екоминистъра Нона Караджова инвестиции за около 1 млрд. лв. в този сектор са рискови
заради забавяне от страна на общините. Силен напън се очаква и в усвояването на европарите
за нови сметища и биоразнообразие. Там увеличението трябва да е четири пъти - от 77 млн.
лв. на 211 млн. лв.
"Околна среда" не тръгна по най-добрия начин. В част от първите проекти бяха открити
нередности", обясни изоставането министър Дончев. Другият проблем е, че проектите са скъпи
и понякога превишават целия бюджет на общината, която ги изпълнява. Според Дончев
въпреки всичко програмата няма да загуби пари, най-вече заради рекордното си наддоговаряне
(виж текста на стр.20).
Двойно по-бързо трябва да се движи и другата програма, насочена към общините - "Регионално
развитие". Само тази година по нея Брюксел трябва да възстанови 732,6 млн. лв. при резултат
от под 600 млн. лв. за времето от 2007 г. до 2012 г.
Разсейващи фактори
Освен да ускорят усвояването на европарите чиновниците, които отговарят за тях, имат и друга
сериозна работа. Тя е да подготвят достатъчно добри програми, по които да се харчат
евросредствата от 2014 до 2020 г. Най-новата сред тях "Наука и образование" тепърва ще се
избистря. Още много работа имало и по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност".
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Резюме: Двойно ускорение в усвояването на евросредствата - това трябва да постигне
България през тази година, за да не загуби и лев по нито една от седемте оперативни
програми. Причината - до края на 2013-та трябва да бъдат усвоени близо 2,7 млрд. лв.,
илитолкова, колкото сме успели да използваме през 2011 -а и 2012-а, взети заедно. Целта е
амбициозна, защото освен двойно по-голямата скорост, с която трябва да работи цялата
система, има и разсейващи фактори.
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А като добавим към всичко това и хаосът, който предстоящите парламентарни избори със
сигурност ще внесат в системата, постигането на целта "двойна газ за европарите" става още
по-трудно.
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Дата: 29.01.2013
Източник: в. Труд
Страница: 21
Брой думи: 315
Резюме: По-добро планиране и решаване на проблема със съфинансирането. Това са
промените, които бизнесът иска, но не намира в новия закон за европарите.
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Заглавие: Бизнесът иска още облекчения
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По-добро планиране и решаване на проблема със съфинансирането. Това са
промените, които бизнесът иска, но не намира в новия закон за европарите.
"Трябва да има точни годишни графици за евросхемите, по които ще се кандидатства в
бъдеще. И сроковете трябва да се спазват, за да могат фирмите да планират кандидатстването
си успоредно с инвестиционните си планове", предупреждава Кристина Цветанска,
председател на асоциацията на консултантите по европроекти.
И сега управата на всяка оперативна програма е длъжна да прави годишен план, но не е
задължена да спазва сроковете в него. Така често възможността за кандидатстване по отделни
евросхеми се бави с месеци, а в някои случаи и с години. "Така никой нищо не може да си
планира", посочва Цветанска.
От асоциацията предлагат конкретни промени в двете основни програми за бизнеса "Конкурентоспособност" и Програмата за развитие на селските райони. Част от фирмите,
които вече имат проекти по "Конкурентоспособност", се отказват от тях, защото първо трябва
сами да финансират всички разходи и чак тогава да получат европарите. Според
консултантите, за да се реши проблемът, авансовите плащания трябва да се опростят. Те са до
20% от парите по проекта. Дават се обаче срещу банкова гаранция от 120% от сумата, която
фирмата ще получи. Осигуряването й е непосилно за малки и средни предприятия.
Предложението е аванси да се отпускат и с гаранцията на двама поръчители.
Поръчителите вече са въведени при отпускането на аванси по Програмата за развитие на
селските райони, но според бизнеса и тук условията са несъразмерно тежки и е необходима
промяна. Например ако една фирма иска да вземе аванс от субсидия в размер на 1 млн. лв.,
трябва да намери две дружества поръчители с капитал от по 2,2 млн. лв. и приходи от
продажби от по 2,75 млн. лв.
Намирането на задължителното по европроектите за бизнеса съфинансиране също е проблем.
Консултантите настояват да се даде възможност част от тези пари да идват от кредит,
гарантиран от самата евро-програма.
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Дата: 29.01.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 14
Брой думи: 694

Заглавие: Лихвите - цяла година бавно и плавно надолу
Подзаглавие:
Автор: Валентина Илиева
Текст: През декември 2012 г. се запазва тенденцията на понижение, но с малки месечни
промени.
През цялата изминала година се запази общата тенденция на движение на лихвите по кредити
и по депозити - бавно и постепенно намаление. Малко по-бавно при депозитите и много побавно при кредитите, при които е съпроводено и с известни месечни колебания. Те са по-ясно
изразени при лихвите по фирмените заеми и не толкова осезаеми при тези за домакинствата.
При лихвите по депозитите тази тенденция е значително по-видна в сравнение с лихвите по
кредитите. Това показват данните на БНБ за лихвената статистика към края на 2012 г.
И тази като миналата
За 2013 г. прогнозите не са много по-различни от наблюдаваното досега с някои по-смели
положителни очаквания за лихви около 7-8% за малки и средни предприятия (нива минимум
10% средно за пазара в момента). Като цяло обаче мненията в сектора са, че понижението на
лихвите ще е слабо, като намалението в цената на кредитите ще е обусловено основно от
продължаващото намаление на лихвите по депозитите. Необходимостта от постепенно сваляне
на лихвите по депозитите се определя от високото ниво на ликвидност на банките, които
държат много ресурс, за който плащат на вложителите, без да изкарват съответен доход от
него заради свитото кредитиране. Спадът при лихвите по кредитите ще продължи да бъде
основно за нови клиенти и малко за съществуващи, при това при силна конкуренция.
Понижението при цената на фирмените заеми, главно за малки и средни предприятия, ще е в
общи линии в резултат на немалкото гаранционни и кредитни програми (като JEREMIE ) и
европейски фондове. Все пак в прогнозите се посочва и че вероятността от движение на
лихвите в посока нагоре не е напълно изключена. До повишение на лихвите може да доведе
възможно засилване на нестабилността и несигурността на международните финансови пазари
в резултат от задълбочаване на дълговата криза в еврозоната и влиянието им върху рисПонижението през тази година ще е слабо.
ковата премия на страната, се посочва в прогнозата на последното издание на "Икономически
преглед" на БНБ.
Преобладаващо надолу
Така и през декември 2012 г. общата картина на изменението в лихвените нива на годишна
база е еднозначна - надолу. В резултат лихвите по жилищните заеми достигнаха
предкризисните си нива, дори и по-ниски. Освен това тези по заеми в левове са по-ниски от
тези в евро. В края на годината средната за пазара ефективна годишна лихва на
новоотпусканите ипотеки в левове е била 7.04%, а в евро - 7.42 на сто. Новите потребителски
заеми също са поевтинели спрямо декември 2011 г., като в края на миналата година лихвите са
били 12.08% за левове и 9.29% за евро. На месечна база (спрямо ноември 2012 г.) лихвите по
жилищните заеми запазват почти непроменени нивата си, а тези по заемите за потребление в
левове се повишават леко. Годишният процент на разходите (ГПР, общата цена на заема
заедно с лихви, такси и комисионни, без тези за застраховки) също показва обнадеждаващи
сигнали. Общата цена на жилищните кредити в края на миналата година е спаднала до 7.93% в
левове и 8.02 на сто в евро, като на месечна база почти няма изменение. ГПР по
потребителските в левове е 14.03 на сто, а тези в евро са стрували 10.65%, като при левовите
има повишение както на годишна, така и на месечна база. Това може да се дължи на
приключили през изминалия месец промоционални оферти - с по -ниски лихви и намалени
такси и комисиони, които не са били подновени след това.
При фирмените заеми картината е почти както обичайно - в различните категории заеми според
размер и срочност движенията са разнопосочни. Това се обуславя от количеството сделки и
техните обеми. Така в края на година средно за пазара ефективната годишна лихва е 7.22% за
левове и 7.31 на сто в евро.
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Резюме: През декември 2012 г. се запазва тенденцията на понижение, но с малки месечни
промени.
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Лихвите по новодоговорените срочни депозити (т.нар. с договорен матуритет) за домакинствата
също намаляват на годишна база - до 4.71% за левове и 4.23% за евро. През декември спрямо
ноември се наблюдава лек ръст в нивата, което обаче не би могло да е определящо на този
етап.
***
7.93% е годишният процент на разходите - общата цена на заема заедно с лихви, такси и
комисиони, без тези за застраховки, за жилищни кредити в левове в края на 2012 г.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 28.01.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1742887
Брой думи: 305
Резюме: Габрово. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие
обновеното отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, както и
ремонтираната и реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.
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Заглавие: Министър Десислава Атанасова ще открие изцяло обновено отделение по
хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”-Габрово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Габрово. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие обновеното
отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, както и ремонтираната и
реконструираната южна фасада на блок А на лечебното заведение. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Модернизацията е извършена чрез целево
отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. Болницата
е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители
за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД.
Благодарение на доброто си финансово състояние, през 2012 г. болницата инвестира
значителни средства в модернизация на редица болнични дейности. Със 190 000 лв. на
лечебното заведение е закупена нова медицинска апаратура - автоматизирана система за
идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната им чувствителност,
видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна кардиология,
невростимулатор, операционна лампа.
Тази година в болницата ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана информационна система,
финансирана по проект на Оперативна програма "Конкурентноспособност". Системата
оптимизира пътя на пациента от постъпването до получаване на медицинската услуга. С
обмяна на информация в реално време между отделните болнични звена се оптимизира
работата на екипите и се съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията.
Свързаността на всички модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска
статистика и подобрява отчетността към НЗОК и МЗ. Системата обхваща всички структури на
болницата и дава възможност в реално време да се проследяват различни параметри - брой
преминали пациенти, поставени диагнози, провеждано лечение, реализирани приходи и
направени разходи, складова система, болнична аптека, счетоводство. Техниката за
изграждане на новата система вече е закупена и включва 65 компютърни конфигурации,
принтери, сървър, копирна техника, резервно захранване. Тя е на стойност 127 167 лв.
Откриването на нововъведенията в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово ще бъде от 11.00 часа
на 29 януари, вторник, в лечебното заведение - Централно фоайе, партерен етаж.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12938768
Брой думи: 113
Резюме: В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен
център.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013
година. Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента
процедури по оперативните програми “Конкурентоспособност“, “Развитие на човешките
ресурси“ и други общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за
проекти през 2013 година.
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Заглавие: В Ловеч започва Седмица на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен
център.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013
година. Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента
процедури по оперативните програми “Конкурентоспособност“, “Развитие на човешките
ресурси“ и други общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за
проекти през 2013 година. На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с
информационни източници и интернет страници на различни програми на Европейския съюз, по
които бизнесът може да получи финансиране. Ще бъдат предоставени и информационни
материали във връзка с актуални възможности за кандидатстване, изисквания и срокове.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12942518
Брой думи: 140
Резюме: В габровската областна болница тази година ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана
информационна
система,
финансирана
по
проект
на
Оперативна
програма
“Конкурентноспособност“. Системата оптимизира пътя на пациента от постъпването до
получаване на медицинската услуга.
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Заглавие: Нова информационна система в областната болница
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В габровската областна болница тази година ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана
информационна
система,
финансирана
по
проект
на
Оперативна
програма
“Конкурентноспособност“. Системата оптимизира пътя на пациента от постъпването до
получаване на медицинската услуга. С обмяна на информация в реално време между
отделните болнични звена се оптимизира работата на екипите и се съкращава времето за
консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички модули в болницата и
обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява отчетността към НЗОК и
МЗ.
Системата обхваща всички структури на болницата и дава възможност в реално време да се
проследяват различни параметри - брой преминали пациенти, поставени диагнози, провеждано
лечение, реализирани приходи и направени разходи, складова система, болнична аптека,
счетоводство. Техниката за изграждане на новата система вече е закупена и включва 65
компютърни конфигурации, принтери, сървър, копирна техника, резервно захранване. Тя е на
стойност 127 167 лв.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12940201
Брой думи: 143
Резюме: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE с лихви между 3% и 4,5%, които са
двойно по-ниски от пазарните нива, съобщиха за РЕПОРТЕР от банката.
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Заглавие: Fibank пуска фирмени кредити с 3% лихва
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE с лихви между 3% и 4,5%, които са
двойно по-ниски от пазарните нива, съобщиха за РЕПОРТЕР от банката.
Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия.
В началото на годината Fibank подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по
програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в подкрепа на българските фирми.
Кредитите по JEREMIE са предназначени за инвестиционни и оборотни средства със срок
между 12 месеца и 10 г. Fibank дава гратисен период до 24 месеца, като няма такса за
ангажимент, както и комисионна за предсрочно погасяване.
“Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни
Гергана Праматарова, директор “Външни партньори, европрограми и кореспондентски
отношения” във Fibank.

16

Дата: 28.01.2013
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1991927
Брой думи: 223
Резюме: На 9 януари стартира двeгодишният проект за развитие на "Клъстър Зелен товарен
транспорт" на стойност 253 620 лева, от които 182 903 лв. безвъзмездно финансиране чрез
оперативна програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: През януари стартира проектът за развитие на "Клъстър Зелен товарен
транспорт"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 9 януари стартира двeгодишният проект за развитие на "Клъстър Зелен товарен
транспорт" на стойност 253 620 лева, от които 182 903 лв. безвъзмездно финансиране чрез
оперативна програма "Конкурентоспособност". Целта на проекта е да се повиши
капацитетът на клъстъра, той да установи контакти с големите сдружения и интермодални
оператори, спедитори, логистици, които би могъл да представлява, като по този начин
обновителната дейност прерасне в реален бизнес и да стане фактор на пазара. Председател
на клъстъра а Любомир Сяров, заместник-председател е доц. Симеон Ананиев, координатор на
проекта е Стоян Динев. Сдружение "Клъстър Зелен товарен транспорт" е създадено през 2012
г., като идеята за него е от 2011 г. През май 2012 кандидатства за еврофинансиране, което
получава със сключването на договора за безвъзмездна помощ.
Финансирането ще подпомогне утвърждаването на "Клъстър Зелен товарен транспорт" като
фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в сектора на
предоставяне на комплексни (интермодални) транспортни услуги. Ще се създадат модел и
среда за предлаганите нови продукти и услуги, разширяване на пазарния дял, привличане на
нови членове на клъстъра, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване за общи клъстърни дейности.
Участници в клъстъра
ВТУ "Тодор Каблешков", "Еколоджистикс", Български морски флот, Българско речно плаване,
"Транс експрес", СОМАТ, "Дискордия", "Транс Балкани", "СТ Транс", "Трайдън Фрейт" - Варна,
БЖК АД, "Ди Би Шенкер Рейл България", "Булмаркет", Русе, "Донау Транзит"ООД, Русе, и
други.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.slava.bg
Връзка: http://www.slava.bg/news/46663.html
Брой думи: 331
Резюме: Халваджиян се отказали от европарите, които спечелиха по програма
"Конкурентноспособност". Магърдич Халваджиян обясни пред Нова ТВ, че е кандидатствал за
тях преди 2 години. "Процедурата беше много тежка, сложна, дълга", каза той и посочи, че е
минало прекалено дълго време и исканата тогава техника вече била остаряла.
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Заглавие: Халваджиян се отказали от европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Халваджиян се отказали от европарите, които спечелиха по програма
"Конкурентноспособност". Магърдич Халваджиян обясни пред Нова ТВ, че е кандидатствал за
тях преди 2 години. "Процедурата беше много тежка, сложна, дълга", каза той и посочи, че е
минало прекалено дълго време и исканата тогава техника вече била остаряла. "След което ние
поискахме да сменим част от техниката, която сме поръчали. Казаха ни: "Не може. Вие това сте
поръчали, това ще получите". Това накарало продуцента и партньорите му да се откажат, пише
Всеки ден
Той беше обвинен от журналистката Соня Момчилова, че със спечелените пари от ЕС е купил
Ягуар на съпругата си Кремена. Макар и да не е споменала името му, нямало друга съпруга на
продуцент в България, която кара такава кола. Това издавало, че говори именно за него.
Халваджиян обаче никога не бил взимал пари от ЕС, той се отказал от тях, следователно
нямало как да купи кола с тези средства. "Имам документ от НАП след проверка, която
продължи 4 или 5 месеца, че съм проверен и съм абсолютно чист", коментира още
продуцентът. Проверката на данъчните била за произхода на средствата му.
Магърдич твърди, че е горд, че сам си е спечелил парите, "с честен труд". Той обясни, че се
прибира от работа в 2 часа през нощта заради ново предаване, което подготвя. "Не дължа на
никого нищо. Каквото съм си направил, си е мое. Защо пък да не си го показвам? От друга
страна в тая бедна държава е чак неприлично", продължи да разсъждава в ефир Халваджиян.
"Аз лично бих се махнал утре от тази държава. Аз съм космополит. Когато честно и достойно си
изкарваш парите, всички ти гледат в купичката и те плюят", оплака се той.
Кремена пък не пропусна случая да подчертае колко й тежи отмяната на забраната за пушене
на закрито. Тя потвърди информацията на вестник "Всеки ден", че нарушава закона, като пуши,
където и се прииска. Но нарече това "гражданско неподчинение". "Аз обичам да правя напук.
Законът е изключително дискриминационен и нанесе изключително големи щети", смята тя.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/178850
Брой думи: 129
Резюме: Предприемачите ще получат информация за отворените процедури по оперативните
програми и други общностни проекти.
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център.
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Заглавие: В Ловеч започва Седмица на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Предприемачите ще получат информация за отворените процедури по оперативните
програми и други общностни проекти.
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център. От
днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за възможности
за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013 година.
Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по
оперативните програми "Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси" и други
общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти през
2013 година, съобщава БНР.
На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет
страници на различни програми на Европейския съюз, по които бизнесът може да получи
финансиране. Ще бъдат предоставени и информационни материали във връзка с актуални
възможности за кандидатстване, изисквания и срокове.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1031744
Брой думи: 140
Резюме: В габровската областна болница тази година ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана
информационна
система,
финансирана
по
проект
на
Оперативна
програма
"Конкурентноспособност". Системата оптимизира пътя на пациента от постъпването до
получаване на медицинската услуга. С обмяна на информация в реално време между
отделните болнични звена се оптимизира работата на екипите и се съкращава времето за
консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички модули в болницата и
обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява отчетността към НЗОК и
МЗ.

Медиен мониторинг | 1/29/2013

Заглавие: Нова информационна система в областната болница
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В габровската областна болница тази година ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана
информационна
система,
финансирана
по
проект
на
Оперативна
програма
"Конкурентноспособност". Системата оптимизира пътя на пациента от постъпването до
получаване на медицинската услуга. С обмяна на информация в реално време между
отделните болнични звена се оптимизира работата на екипите и се съкращава времето за
консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички модули в болницата и
обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява отчетността към НЗОК и
МЗ.
Системата обхваща всички структури на болницата и дава възможност в реално време да се
проследяват различни параметри - брой преминали пациенти, поставени диагнози, провеждано
лечение, реализирани приходи и направени разходи, складова система, болнична аптека,
счетоводство. Техниката за изграждане на новата система вече е закупена и включва 65
компютърни конфигурации, принтери, сървър, копирна техника, резервно захранване. Тя е на
стойност 127 167 лв.

20

Дата: 28.01.2013
Източник: www.insmarket.bg
Връзка:
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-_l.a_at.1_i.422102.html
Брой думи: 128
Резюме: Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента
процедури по оперативните програми.
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център,
съобщи БНР.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013
година.

Медиен мониторинг | 1/29/2013

Заглавие: В Ловеч започва Седмица на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента
процедури по оперативните програми.
В Ловеч започва Седмица на бизнеса, организирана от Областния информационен център,
съобщи БНР.
От днес до 31 януари експерти на центъра ще предоставят актуална информация за
възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013
година.
Предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по
оперативните програми "Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси" и други
общностни проекти, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти през
2013 година.
На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет
страници на различни програми на Европейския съюз, по които бизнесът може да получи
финансиране. Ще бъдат предоставени и информационни материали във връзка с актуални
възможности за кандидатстване, изисквания и срокове.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.varnapress.net
Връзка: http://varnapress.net/stroitelstvo/302430/
Брой думи: 28
Резюме: На 9 януари стартира двeгодишният проект за развитие на “Клъстър Зелен товарен
транспорт” на стойност 253 620 лева, от които 182 903 лв. безвъзмездно финансиране чрез
оперативна програма “Конкурентоспособност”.

Медиен мониторинг | 1/29/2013

Заглавие: През януари стартира проектът за развитие на "Клъстър Зелен товарен
транспорт"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 9 януари стартира двeгодишният проект за развитие на “Клъстър Зелен товарен
транспорт” на стойност 253 620 лева, от които 182 903 лв. безвъзмездно финансиране чрез
оперативна програма “Конкурентоспособност”.
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Дата: 28.01.2013
Източник: www.reporterbg.com
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=54915
Брой думи: 143
Резюме: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE с лихви между 3% и 4,5%, които са
двойно по-ниски от пазарните нива, съобщиха за РЕПОРТЕР от банката.

Медиен мониторинг | 1/29/2013

Заглавие: Fibank пуска фирмени кредити с 3% лихва
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE с лихви между 3% и 4,5%, които са
двойно по-ниски от пазарните нива, съобщиха за РЕПОРТЕР от банката.
Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия.
В началото на годината Fibank подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по
програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в подкрепа на българските фирми.
Кредитите по JEREMIE са предназначени за инвестиционни и оборотни средства със срок
между 12 месеца и 10 г. Fibank дава гратисен период до 24 месеца, като няма такса за
ангажимент, както и комисионна за предсрочно погасяване.
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски
отношения” във Fibank.
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