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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
01.11.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 Телевизии 3 

 Радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 5 

 - национални 1 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 18 
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Телевизии и радиостанции  
 
 
Дата: 31.10.2012  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: 3.Новина  
Реално достигналите средства по сметки на фирмите по ОПК са повече от 15%, докато през 
май месец са били едва 9. Вече са контрактувани 71,96% от средствата по програмата. Това 
съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той заедно с 
министър-председателя Бойко Борисов връчиха договорите на 85 фирми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и 
средни предприятия. Премиерът напомни:  
Бойко Борисов: Аз искам все пак да напомня на тези, които са забравили, че когато ГЕРБ дойде 
на власт и нашето правителство бяха спрени абсолютно всички програми и фондове на ЕС. 
Преди няколко дни на Румъния й спряха 10,4 млрд.евро, а еврокомисарят Хан пред всички 
медии каза, че България е за пример в усвояването на европейските фондове.  
Според министър Делян Добрев до края на годината се очаква контрактуването по програмата 
да надхвърли 95%. От началото на май са сключени договори за 420 млн.лв. безвъзмездна 
помощ.  
30.10.2012г.  
 
Текст: 3.Новина  
Реално достигналите средства по сметки на фирмите по ОПК са повече от 15%, докато през 
май месец са били едва 9. Вече са контрактувани 71,96% от средствата по програмата. Това 
съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той заедно с 
министър-председателя Бойко Борисов връчиха договорите на 85 фирми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и 
средни предприятия. Премиерът напомни:  
Бойко Борисов: Аз искам все пак да напомня на тези, които са забравили, че когато ГЕРБ дойде 
на власт и нашето правителство бяха спрени абсолютно всички програми и фондове на ЕС. 
Преди няколко дни на Румъния й спряха 10,4 млрд.евро, а еврокомисарят Хан пред всички 
медии каза, че България е за пример в усвояването на европейските фондове.  
Според министър Делян Добрев до края на годината се очаква контрактуването по програмата 
да надхвърли 95%. От началото на май са сключени договори за 420 млн.лв. безвъзмездна 
помощ.  
30.10.2012г.  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 407  
 
 
Резюме: Георги Филипов, управител: „ФИЛ”ООД – Варна е рекламна агенция за пълно 
рекламно обслужване с повече от 20 човека специалисти, работещи във фирмата. Работят 
графични дизайнери, така и художници, така и полиграфисти и специалисти по PR и маркетинг. 
На пазара сме повече от 17 години. основни клиенти на фирмата са големите немски и руски 
туроператори, големите хотелски комплекси, общини в частта им туризъм. Реално фирмата е 
специализирана повече в областта на туристическата реклама. В последните четири години 
прави организация по рекламата на дестинация Варна, съвместно с Варненска туристическа 
камара и Община Варна. През 2009 г. спечелихме проект по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Успешно защитихме проект 
за повишаване конкурентоспособността чрез внедряване на интегрирана система за 
управление на качеството и информационната сигурност, който беше на стойност 132 хил.лв., 
като половината от сумата е съфинансирана от фирмата със собствени средства. През 2010 г. 
успешно завърши този проект с окончателно сертифициране на фирмата по ISO 9001 и 
ISO270001. Което е в областта  
 
Текст: Георги Филипов, управител: „ФИЛ”ООД – Варна е рекламна агенция за пълно 
рекламно обслужване с повече от 20 човека специалисти, работещи във фирмата. Работят 
графични дизайнери, така и художници, така и полиграфисти и специалисти по PR и маркетинг. 
На пазара сме повече от 17 години. основни клиенти на фирмата са големите немски и руски 
туроператори, големите хотелски комплекси, общини в частта им туризъм. Реално фирмата е 
специализирана повече в областта на туристическата реклама. В последните четири години 
прави организация по рекламата на дестинация Варна, съвместно с Варненска туристическа 
камара и Община Варна. През 2009 г. спечелихме проект по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Успешно защитихме 
проект за повишаване конкурентоспособността чрез внедряване на интегрирана система за 
управление на качеството и информационната сигурност, който беше на стойност 132 хил.лв., 
като половината от сумата е съфинансирана от фирмата със собствени средства. През 2010 г. 
успешно завърши този проект с окончателно сертифициране на фирмата по ISO 9001 и 
ISO270001. Което е в областта полиграфически услуги, графичен дизай,н външна печатна и 
медийна реклама, уеб дизайн и програмиране, поддръжка на интернет сайтове, хостинг, мейл и 
сървър на обслужване. Като по време на проекта бяха реализирани дейности за закупуване на 
хардуер, касаещ уебс сървъри с вградени антихакерски защити и антиспам защити. Съответно 
система за видеонаблюдение във фирмата, както и лицензни ключове за достъп до всеки един 
от компютърните ресурси на фирмата със специален персонален ключ за всеки от 
потребителите. Закупени бяха съответно и софтуер за тези лицензии. Тези уеб сървъри в 
момента работят, на тях се хостват сайтове както собствени, така и на наши клиенти, за което 
ние гарантираме с това получено ISO 270001 компютърна сигурност на данните, които са на 
тези сървъри. Сертификацията, която беше направена по ISO 9001 и по ISO 27001 съответно 
всяка година от 2010 г. насам се проверява от външен одитор, който проверява дали се спазват 
всички процедури, които са записани, дали се спазва фирмената политика и съответните цели 
на фирмата. Основен проблем на българската икономика е конкурентоспособността. Това е, 
което наистина се отчита не само у нас, но и в европейските страни в световен мащаб. Ние 
сме, за съжаление, на едно от последните места по конкурентоспособност. Чудесно е, че има 
такива програми, по които може да се кандидатства и които да помогнат за преодоляване на 
този проблем в българската икономика, и по-точно на малкия и средния бизнес да може да 
стане достатъчно конкурентоспособен, за да навлезе по подходящ начин на европейските и 
световните пазари.  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: новини  
Място на материала: 21.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 148  
 
 
Резюме: 7.Новина  
85 фирми получиха договори за безвъзмездна финансова помощ от близо 60 млн. лева за 
технологична модернизация по линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Досега 
само за шест месеца в малките и средни предприятия са били инвестирани повече от 750 млн. 
лева. В сравнение със същия период на миналата година, икономическият министър Добрев 
отчете над четири пъти ръст на договорените средства и два пъти на разплатените.  
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и реални средства за 
вашите компании, отбеляза и премиерът Борисов, който също присъства на церемонията.  
Бойко Борисов, министър-председател: Аз искам все пак да напомня на тези, които са 
забравили, че когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени абсолютно всички програми и фондове 
на ЕС. Пред няколко дни на Румъния й спряха 10, 4 млрд. евро, а еврокомисарят Хаан каза, че 
България е за пример в усвояването на европейските фондове.  
БНТ, новини в 21.00 часа, 30.10.2012 г.  
 
Текст: 7.Новина  
85 фирми получиха договори за безвъзмездна финансова помощ от близо 60 млн. лева за 
технологична модернизация по линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Досега само за шест месеца в малките и средни предприятия са били инвестирани повече от 
750 млн. лева. В сравнение със същия период на миналата година, икономическият министър 
Добрев отчете над четири пъти ръст на договорените средства и два пъти на разплатените.  
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и реални средства за 
вашите компании, отбеляза и премиерът Борисов, който също присъства на церемонията.  
Бойко Борисов, министър-председател: Аз искам все пак да напомня на тези, които са 
забравили, че когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени абсолютно всички програми и фондове 
на ЕС. Пред няколко дни на Румъния й спряха 10, 4 млрд. евро, а еврокомисарят Хаан каза, че 
България е за пример в усвояването на европейските фондове.  
БНТ, новини в 21.00 часа, 30.10.2012 г.  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: 6.Новина  
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди 
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в 
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при 
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност”.  
Бойко Борисов: Чухте с какви огромни средства разполага програмата, ако има някои които в 
условията на работа с нашето министерство и съответно дирекциите са видели някаква 
слабост, въобще да не се притесняват да ми я кажат, за да я отстраним веднага. Просто 
оборотите и начина по който работехме в момента министерството по усвояването на тези пари 
е видно по-добре. Но ако има нещо още да се постига, да се направи, защото следващите 
няколко години, виждате какви огромни пари има, които да отидат при вас. Щом Любо Ганев е 
спечелил проект, вече съм спокоен. И щом на тази височина са стигнали и са постигнати 
необходимите резултати и изисквания, мисля, че всичко ще е наред.  
ТВ7, новини в 22.30 часа, 30.10.2012 г.  
 
Текст: 6.Новина  
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди 
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в 
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при 
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност”.  
Бойко Борисов: Чухте с какви огромни средства разполага програмата, ако има някои които в 
условията на работа с нашето министерство и съответно дирекциите са видели някаква 
слабост, въобще да не се притесняват да ми я кажат, за да я отстраним веднага. Просто 
оборотите и начина по който работехме в момента министерството по усвояването на тези пари 
е видно по-добре. Но ако има нещо още да се постига, да се направи, защото следващите 
няколко години, виждате какви огромни пари има, които да отидат при вас. Щом Любо Ганев е 
спечелил проект, вече съм спокоен. И щом на тази височина са стигнали и са постигнати 
необходимите резултати и изисквания, мисля, че всичко ще е наред.  
ТВ7, новини в 22.30 часа, 30.10.2012 г.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.11.2012  
Източник: в. Галерия  
Страница: 10,11  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Младен Михалев-Маджо се е ориентирал към възможно най-печелившия бизнес - 
търговията с хранителни стоки.  
 
Заглавие: Маджо продава колбаси  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Младен Михалев-Маджо се е ориентирал към възможно най-печелившия бизнес - 
търговията с хранителни стоки.  
Фирмата му "ММ Контакт" усилено продава салами, месо, сирене, масло и всякакви други храни 
из цялата страна, твърдят осведомени. За целта той използва многобройни складове.  
Една част от тях са негова собственост, други е взел под наем.  
Бившият сикаджия, който от години живее в чужбина, не си правел илюзии, че може да 
конкурира големите търговски вериги.  
Той се насочил предимно към кварталните бакалии но въртял бизнес и с някои от големите 
хипермаркети.  
Явно бизнесът върви много добре, защото за миналата година "ММ Контакт" е декларирала над 
два милиона лева печалба.  
Друго ново начинание на бившия сикаджия са курсове по английски език. Те са приоритет на 
фирмата му "Контакт лърнинг център". Тя е регистрирана преди две години. В нея 
съсобственици са фирмата на Маджо "ММ Контакт" и спътницата му Милкана Паунова. Те са си 
поделили по равно дяловете  
Общата им компания има предмет на дейност организиране на обучения, курсове, семинари и 
фирмени мероприятия. Ударението е поставено върху курсове по английски език.  
Маджо е показал изключителен бизнес нюх, защото огромни европейски пари, както е известно, 
пристигнаха по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Дори в момента в бюрата по труда върви записването в програми, които дават езикови 
познания и обучения по различни професии.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 31.10.2012  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 17  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов връчи договорите на 85 фирми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и в 
средните предприятия. Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" 
са повече от 15 на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто, заяви икономическият министър 
Делян Добрев. Той заяви, че вече са контрактувани 71,96 на сто от средствата по програмата.  
 
Заглавие: Премиерът Борисов доволен: Работим добре с парите от Европа, щом и Любо 
Ганев спечели проект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Премиерът Бойко Борисов връчи договорите на 85 фирми за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и в 
средните предприятия. Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" 
са повече от 15 на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто, заяви икономическият министър 
Делян Добрев. Той заяви, че вече са контрактувани 71,96 на сто от средствата по програмата.  
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите 
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да 
се случва.  
"Има над 2000 бенефициенти по програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако 
някой е видял слабост -да я каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи 
министерството, са очевидно подобри. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен", 
пошегува се премиерът.  
31.10.2012  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 11,12  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. 
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в 
усвояването на средствата от еврофондовете.  
 
Заглавие: Премиерът: Пример сме за еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди 
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в 
усвояването на средствата от еврофондовете.  
Това заяви премиерът Бойко Борисов при връчването на договорите на 85 фирми за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична 
модернизация в малките и в средните предприятия. Реално достигналите пари до фирмите по 
ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15 на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто, 
заяви икономическият министър Делян Добрев. Той заяви, че вече са контрактувани 71,96 на 
сто от средствата по програмата.  
31.10.2012  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 14  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: Цената на електроенергията през следващия регулаторен период, който започва от 1 
юли 2013 година, ще се увеличи най-малко с 3-4 % заради възобновяемите енергийни 
източници. Това заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев по време на открито 
заседание на комисията вчера. Такова предположение той направи още преди няколко 
седмици, но тогава го обвърза с инфлацията. По думите му поради задължението България да 
плаща квоти за въглеродни емисии, цената на тока дори може да нарасне още.  
 
Заглавие: ДКЕВР ни подготвя за нови скокове на тока догодина  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Цената на електроенергията през следващия регулаторен период, който започва от 1 
юли 2013 година, ще се увеличи най-малко с 3-4 % заради възобновяемите енергийни 
източници. Това заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев по време на открито 
заседание на комисията вчера. Такова предположение той направи още преди няколко 
седмици, но тогава го обвърза с инфлацията. По думите му поради задължението България да 
плаща квоти за въглеродни емисии, цената на тока дори може да нарасне още.  
Причината за поскъпването на тока през следващата година ще бъдат разходите, които НЕК и 
електроразпределителните дружества правят, за да могат да присъединяват ВЕИ централи, 
които по закон се включват към мрежата безплатно за собствениците.  
Оказва се, че въведената наскоро такса за достъп, която ВЕИ производителите плащат, явно 
няма да е достатъчна НЕК и ЕРП-тата да покрият загубите и затова отново ще се прибегне до 
поскъпване в цената с "аргумент ВЕИ". Ангел Семерджиев посочи, че в момента 
елразпределителните дружества правят проверка на всички ВЕИ централи, които са се 
присъединили в последните години, дали това се е случило във връзка с нормативните 
разпоредби. Ако се окаже, че някой ВЕИ производител се е присъединил в противоречие на 
тези норми, то той повече няма да получава преференциални цени за произведената от него 
електроенергия.  
Председателят на ДКЕВР посочи, че Върховният административен съд е разпоредил 
предварително изпълнение на решението, с което се въведе такса за достъп. Това прави 
всички начислени такси до момента законни и изискуеми, въпреки че все още няма подписани 
общи условия между ЕРП-тата и ВЕИ производителите. Припомняме, липсата на общи условия 
бе един от основните аргументи на производителите на зелена енергия срещу плащането на 
такса достъп до този момент.  
По-късно енергийният министър коментира, че е прекалено рано да се правят заключения за 
цената на електроенергията от 1 юли. "Все още има много време и ние трябва да видим 
картината на по-късен етап", каза министърът пред журналисти след края на церемония за 
връчване на договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност". "Доколкото 
разбрах, коментарът на председателя на ДКЕВР е бил в посока компенсиране на по-големи 
разходи за зелена енергия", каза министърът. Тези разходи най-вероятно са от стария период, 
цената за достъп, която беше определена, компенсира част от разходите, допълни Добрев.  
31.10.2012  
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Дата: 30.10.2012  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 7  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: "Райфайзенбанк" (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови 
по-изгодни условия и значително облекчени изисквания в" рамките на допълнително 
споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на 
инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата, вече е до 10 
години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите 
облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и ре волвиращи 
кредити за оборотни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава 
възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.  
 
Заглавие: "Райфайзенбанк" с нови по-добри условия за кредитирано на малки и средни 
фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Райфайзенбанк" (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-
изгодни условия и значително облекчени изисквания в" рамките на допълнително споразумение 
по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, 
които банката отпуска в рамките на инициативата, вече е до 10 години, а срочните оборотни 
кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може 
да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи кредити за оборотни средства с период 
на изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с 
финансовите средства.  
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или 
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен транспорт" максималното 
финансиране е до 937 500 евро.  
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд разширяват 
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при 
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на 
програмата е да се улесни достъпът на малкия и среден бизнес до финансиране за 
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на 
фирмите. От подписването на гаранционното споразумение за участие в инициативата 
JEREMIE миналата година "Райфайзенбанк" е финансирала проекти на микро, малки и средни 
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.  
Инициативата JEREMIE "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни 
предприятия" се осъществява посредством Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Гаранционното 
споразумение за участие в инициативата, подписано между "Райфайзенбанк" (България) ЕАД и 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в средата на 2011 г., ще даде възможност на местния 
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране . за общо 65 млн. евро.  
30.10.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 31.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12312698  
Брой думи: 461  
 
 
Резюме: Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по програмата от м. 
август да увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв.  
 
Заглавие: 60 млн. лв. за 85 фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На церемония в София бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по 
схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Стойността на 
безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на 
Управляващия орган по програмата от м. август да увеличи бюджета по процедурата за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 
232 млн. лв. Така още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за 
техническа и финансова оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. 
Безвъзмездната финансова помощ по техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в 
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че 
интензитетът на помощта е около 50%, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти 
за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП "Конкурентоспособност".  
До момента по Оперативната програма са договорени 71.96% от ресурса на програмата, а 
са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените 
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година 
числата показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на 
разплатените.  
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и 
зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се 
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от 
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.  
Сключените договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите 
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов, който също присъства на церемонията. Той 
обърна специално внимание на факта, че за последните пет месеца са договорени четири пъти 
повече и са изплатени два пъти повече средства, в сравнение със същия период на миналата 
година.  
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки 
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се 
занимава и да направят бизнес помежду си. Ако има някои от вас, които в условията на 
работата с министерството и съответните дирекции са видели някаква слабост, въобще да не 
се притесняват да ни я кажат, за да я отстраним веднага“, заяви подкрепата си към бизнеса 
премиерът по време на церемонията.  
Представителите на фирмите, които получиха договорите, имаха възможност да споделят 
повече за сферата, в която работят, както и за предстоящите инвестиции с получените 
средства./Пресцентър Министерски съвет, МИЕТ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12312698
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=619727  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: Сливен. Въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява 
износ?” организират днес от 10:00 часа Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”.  
 
Заглавие: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
организира обучение в Сливен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сливен. Въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява 
износ?” организират днес от 10:00 часа Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Обучението ще се проведе в зала 
„Карандила” на хотел „Спорт Палас” в Сливен. Целта на обучението е малките и средните 
предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на 
собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. 
Представителите на българските малки и средни предприятия ще получат подробна 
информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични 
рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на 
външнотърговската сделка и др. Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден 
сертификат. Въвеждащото обучение се провежда по Проект „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”, по който Изпълнителната агенция е 
институционален бенефициент, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 
– 2013 г.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=619727
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/391379.html  
Брой думи: 444  
 
 
Резюме: В община Перущица разбират важността на връзката обучение - бизнес. Ето защо 
ОИЦ - Пловдив отчита засилен интерес към схемата "Развитие на професионалното 
образование и обучение в сътрудничество с работодатели" по оперативна програма "Развитие 
на човешките ресурси".  
 
Заглавие: В Перущица разбират важността на връзката обучение-бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В община Перущица разбират важността на връзката обучение - бизнес. Ето защо ОИЦ - 
Пловдив отчита засилен интерес към схемата "Развитие на професионалното образование и 
обучение в сътрудничество с работодатели" по оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси". Представители на Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" 
в града, като потенциален бенефициент по схемата, активно се включиха в информационното 
събитие, организирано и проведено от Областен информационен център - Пловдив - под 
мотото "ДА създаваме заедно".  
Община Перущица също е извела като един от приоритетите си образованието и в частност - 
подобряване на учебната база. Над 900 000 лева инвестират местните власти по два проекта, 
съфинансирани със средства от оперативните програми. Единият от тях - "Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в детските заведения "Радост" и "Тракийче", по оперативна 
програма "Регионално развитие", е с бюджет близо 767 000 лв. Община Перущица очаква 
подписване на договори и по оперативна програма "Административен капацитет", както и 
проект "Помощ в дома" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  
Неправителственият сектор също работи успешно по проекти, съфинансирани от оперативните 
програми. Фондацията "Земята - източник на доходи" дава възможност на представители на 
хора в неравностойно положение да получат достъп до професионално образование чрез 
проект "Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски 
семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност", съфинансиран от оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси".  
Министерството на културата пък изпълнява в града проект "Възстановяване, експониране и 
изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената 
църква" край Перущица", който е по оперативна програма "Регионално развитие" и е на 
стойност над 2 304 000 лева.  
Водещи теми на информационното събитие бяха приоритетите на Кохезионна политика на ЕС и 
оперативните програми в България за периода 2014 - 2020 година, както и 10-годишната 
стратегия "Европа 2020". Дадена бе информация за отворени и предстоящи процедури за 
кандидатстване с проектни предложения, финансирани от оперативните програми, актуални и 
предстоящи мерки по Програмата за развитие на селските райони.  
Акцентът беше поставен върху двете отворени схеми - "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", финансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007 - 2013", както и "Развитие на професионалното образование и 
обучение в сътрудничество с работодатели" - по оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси".  
На форума бяха представени и добри практики от реализирани проекти, финансирани по 
оперативните програми.  
В края на събитието експертите от ОИЦ проведоха индивидуални срещи със заинтересовани 
граждани, представители на професионалното образование и бизнеса.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра 
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № 
BG161РО002-3.3.02-00021-С0001.  
 

http://news.plovdiv24.bg/391379.html
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50157  
Брой думи: 313  
 
 
Резюме: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма „Конкурентоспособност” и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Бизнесът е получил над 750 млн. лв. евросредства  
Подзаглавие:  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма „Конкурентоспособност” и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.  
420 милиона от тези пари са безвъзмездна помощ, поясни Добрев.  
През тази година договорените суми по оперативната програма са 4 пъти повече спрямо 
предишната, а разплатените средства са се увеличили двойно, допълни икономическият 
министър. Така в последните месеци са сключени над 700 договора, с които общият брой на 
родните компании, получили финансиране по ОП „Конкурентоспособност” надхвърля 2000. 
По програмата до петък са контрактувани 71,96%. Реално стигналите пари до фирмите са 
повече от 15%, при положение че май месец са били едва 9%. За тези 4-5 месеца са 
разплатени към фирмите 6% от целия ресурс на програмата, обясни Добрев.  
На церемонията в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени 
договорите на 85 фирми по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 
млн. лева.  
През август беше взето решение да се увеличи бюджетът по процедурата за технологична 
модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. 
Така още 121 кандидати, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, 
бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните 
проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
Министър Добрев насърчи представители на бизнеса да участват в програмата за енергийна 
ефективност, по която са осигурени 150 млн. евро безвъзмездни средства и още толкова 
мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие при 
преференциални условия.  
„Предприятията в Европейския съюз имат 5 пъти по-висока енергийна ефективност, така че 
нашите фирми трябва да бъдат активни в усвояване на средствата по тази програма”, смята 
министърът.  
Интернет Медия БИГ.БГ  
 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50157
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка:http://www.economynews.bg/60-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-85-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-news38480.html  
Брой думи: 462  
 
 
Резюме: На церемония в София бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по 
схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Стойността на 
безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева.  
 
Заглавие: 60 млн. лв. за 85 фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На церемония в София бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по 
схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Стойността на 
безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на 
Управляващия орган по програмата от м. август да увеличи бюджета по процедурата за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 
232 млн. лв. Така още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за 
техническа и финансова оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. 
Безвъзмездната финансова помощ по техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в 
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че 
интензитетът на помощта е около 50%, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти 
за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договори за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП "Конкурентоспособност".  
До момента по Оперативната програма са договорени 71.96% от ресурса на програмата, а 
са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените 
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година 
числата показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на 
разплатените.  
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и 
зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се 
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от 
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.  
Сключените договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите 
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов, който също присъства на церемонията. Той 
обърна специално внимание на факта, че за последните пет месеца са договорени четири пъти 
повече и са изплатени два пъти повече средства, в сравнение със същия период на миналата 
година.  
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки 
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се 
занимава и да направят бизнес помежду си. Ако има някои от вас, които в условията на 
работата с министерството и съответните дирекции са видели някаква слабост, въобще да не 
се притесняват да ни я кажат, за да я отстраним веднага“, заяви подкрепата си към бизнеса 
премиерът по време на церемонията.  
Представителите на фирмите, които получиха договорите, имаха възможност да споделят 
повече за сферата, в която работят, както и за предстоящите инвестиции с получените 
средства./Пресцентър Министерски съвет, МИЕТ  
 

http://www.economynews.bg/60-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-85-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-news38480.html
http://www.economynews.bg/60-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-85-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-news38480.html
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=360402  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма „Конкурентоспособност” и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Бизнесът е получил над 750 млн. лв. евросредства  
Подзаглавие: По ОП „Конкурентоспособност” са договорени 72% от парите  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма „Конкурентоспособност” и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.  
420 милиона от тези пари са безвъзмездна помощ, поясни Добрев. През тази година 
договорените суми по оперативната програма са 4 пъти повече спрямо предишната, а 
разплатените средства са се увеличили двойно, допълни икономическият министър. Така в 
последните месеци са сключени над 700 договора, с които общият брой на родните компании, 
получили финансиране по ОП „Конкурентоспособност” надхвърля 2000. По програмата до 
петък са контрактувани 71,96%. Реално стигналите пари до фирмите са повече от 15%, при 
положение че май месец са били едва 9%. За тези 4-5 месеца са разплатени към фирмите 6% 
от целия ресурс на програмата, обясни Добрев.  
На церемонията в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени 
договорите на 85 фирми по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 
млн. лева.  
През август беше взето решение да се увеличи бюджетът по процедурата за технологична 
модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. 
Така още 121 кандидати, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, 
бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните 
проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
Министър Добрев насърчи представители на бизнеса да участват в програмата за енергийна 
ефективност, по която са осигурени 150 млн. евро безвъзмездни средства и още толкова 
мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие при 
преференциални условия.  
„Предприятията в Европейския съюз имат 5 пъти по-висока енергийна ефективност, така че 
нашите фирми трябва да бъдат активни в усвояване на средствата по тази програма”, смята 
министърът.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=360402
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=360425  
Брой думи: 182  
 
 
Резюме: Докато на Румъния й спират парите от ЕС, България е давана за пример при 
усвояването на европейски средства. Това констатира министър-председателят Бойко Борисов 
при подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: На Румъния и спряха европарите, нас ни дават за пример  
Подзаглавие:  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Докато на Румъния й спират парите от ЕС, България е давана за пример при 
усвояването на европейски средства. Това констатира министър-председателят Бойко Борисов 
при подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност”.  
„Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди 
няколко дни на Румъния й спряха 10,4 млрд. евро, а комисарят Хан дава България за пример в 
усвояването на средствата от еврофондовете”, коментира Борисов, визирайки думите на 
еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан.  
Представителите на бизнеса, които получиха своите договори за безвъзмездна помощ, 
благодариха на правителството за отпуснатите средства и за облекчените процедури по 
кандидатстване за европроекти.  
„Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно 
контрактувани договори. Това са живи пари и нови работни места”, допълни премиерът.  
Сред бенефициентите по програмата се оказа и бившият волейболен национал Любо Ганев, 
който има бизнес с метан-станции. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. 
Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред. Най-ниски данъци имаме, 
строим инфраструктура, усвояваме средства – всичко това е в полза на бизнеса”, заяви още 
Борисов.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=360425
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Дата: 31.10.2012  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8970  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП 
„Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като 
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се 
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това 
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на 
връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП 
„Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Четворен ръст при договорените средства по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП 
„Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. 
Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във 
фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за 
икономиката. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по 
време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия по ОП „Конкурентоспособност".  
На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите 
на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е 
близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по 
програмата от м. август да увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация 
на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 
кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова 
оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по 
техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
До момента по ОП „Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата, 
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените 
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година 
числата показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на 
разплатените.  
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и 
зелена икономика в рамките на ОП „Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се 
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от 
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/8970
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Дата: 31.10.2012  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=t  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Областен информационен център Ловеч  
сподели връзка. преди 6 часа  
Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП 
„Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев по време на връчването на договори за технологична модернизаци я на малки и средни 
предприятия по оперативната програма, съобщиха от икономическото ведомство. На 
церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите на 
85 фирми по схемата.  
 
Заглавие: Facebook - Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център Ловеч сподели връзка. преди 6 часа  
Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП 
„Конкурентоспособност“. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев по време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и 
средни предприятия по оперативната програма, съобщиха от икономическото ведомство. На 
церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите на 
85 фирми по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева.  
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/nad-750-mln-lv-sa-investirani-za-shest-meseca-po-op-
konkurentosposobnost,142169/  
Над 750 млн. лв. са инвестирани за шест месеца по ОП „Конкурентоспособност  
www.investor.bg  
Нови 85 фирми получиха безвъзмездна помощ за близо 60 млн. лева по европрограмата  
 
 

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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=t
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=t
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=t
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=t

