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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 09.03.2013
Източник: в. 24 часа
Страница: 9
Брой думи: 269
Резюме: 1,4 млрд. евро по предварителни данни са инвестициите за 2012 г. Това каза вчера
министърът на икономиката в оставка Делян Добрев, след като връчи 3 сертификата за
инвеститори клас "А" и един - клас "Б". Това е по-малко от планираните 2 млрд. евро. Добрев
обаче смята, че след корекциите (те са по методика на БНБ), които ще се направят в
следващите 15 месеца, те ще стигнат 2 млрд.
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Заглавие: Добрев очаква € 2 млрд. инвестиции за 2012 година
Подзаглавие:
Автор: Марияна БОЙКОВА
Текст: 1,4 млрд. евро по предварителни данни са инвестициите за 2012 г. Това каза вчера
министърът на икономиката в оставка Делян Добрев, след като връчи 3 сертификата за
инвеститори клас "А" и един - клас "Б". Това е по-малко от планираните 2 млрд. евро. Добрев
обаче смята, че след корекциите (те са по методика на БНБ), които ще се направят в
следващите 15 месеца, те ще стигнат 2 млрд.
През 2011 г. са отчетени предварително 1 млрд. евро, след корекциите числото е стигнало 1,75
млрд. Сертификатите, които той връчи, са за проекти за 320 млн. лв., които ще открият 418
нови работни места. Първия получи "Тракия глас България" за инвестиции от 298 млн. лв. в
нова линия за производство на плоско и за нова пещ за домакинско стъкло. Ще бъдат разкрити
300 работни места.
Вторият сертификат отиде при "Монрол България" за лаборатория за производство на
радиофармацевтици, тя е за 8 млн. лв. и ще открие 10 работни места, фирма "фаджо" получи
сертификата за завод за производство на пелети на стойност 10 млн. лв. и за 36 нови работни
места. Сертификат клас "Б" получи Центърът за нанотехнологии, инвестицията е за 2 млн. лв. и
58 нови работници. През 2012 г. са издадени 10 сертификата, за 2013-а досега - два, а днес
връчваме 4, каза Добрев. Той напомни, че с промените в закона за инвестициите се насърчава
откриване на работни места, както и се връщат част от осигурителните вноски за 2 г.
Министерството стимулира и вътрешните инвестиции чрез ОП "Конкурентоспособност". За 6
месеца през 2012 г. са сключени договори за 800 млн. лева, които ще влязат в икономиката
тази година, каза Добрев.
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Дата: 09.03.2013
Източник: в. Банкер
Страница: 30
Брой думи: 283
Резюме: Правителството в оставка прие нов подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите по европейските проекти. В съобщението на Министерския съвет се казва, че
измененията целят опростяване на процедурата, която вече ще става чрез публична покана и
право да подават оферти ще имат всички заинтересовани лица.
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Заглавие: Променят правилата за избор на изпълнители
Подзаглавие:
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ
Текст: Правителството в оставка прие нов подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите по европейските проекти. В съобщението на Министерския съвет се казва, че
измененията целят опростяване на процедурата, която вече ще става чрез публична покана и
право да подават оферти ще имат всички заинтересовани лица.
"С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Бизнесът ще бъде
улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростения ред за избор
на изпълнители. Промяната ще се отрази положително и върху ефективното управление на
европейските проекти, защото ще улесни и ускори процеса и ще го направи по-пригоден на
бизнес логиката", обясниха от пресекипа на министъра в оставка Томислав Дончев.
Въведената оптимизация обаче ще е в полза най-вече на бенефициентите на оперативните
програми "Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси", както и по някои мерки
на "Административен капацитет". Тя ще се прилага и при избор на подизпълнители в проекти,
финансирани чрез Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.",
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм. Най-общо кандидатите за получаване на безвъзмездна помощ ще имат възможност
да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането на парите.
Например, ако дадена фирма кандидатства за закупуване на нова техника, ще може да си
избере доставчик още преди да са приключили всички процедури по разглеждането на проекта
й, което в крайна сметка ще спести изключително много време.
Претендентите за финансиране и бенефициентите обаче ще могат да прилагат тази схема
само когато размерът на безвъзмездната помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на
проекта, а стойността му е съответно 60 хил. лв. за строителство и 20 хил. лв. за доставки или
услуги.
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Дата: 09.03.2013
Източник: в. Дума
Страница: 16
Брой думи: 1283

Заглавие: Усвояването на евросредствата продължава да е критично
Подзаглавие: България все още не може да достигне средното ниво, което за всички държави
в ЕС е 47,17%.
Автор: Евгени КИРИЛОВ, депутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП
Текст: В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%.
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в
усвояването на помощта от Европейския съюз.
Ситуацията общо при трите структурни фонда
България все още не може да достигне средното ниво на усвояване на фондовете, което за
всички държави е 47,17%. С ниво на изплатени средства в размер на 36,19% страната ни
остава далеч от държавите първенци, които вече са получили между 50% и 66% от сумите,
които им се полагат за периода 2007-2013 г. При тази ситуация е трудно да се повярва на
оптимизма на министъра в оставка Томислав Дончев, че до края на годината плащанията за
България от ЕК ще достигнат 65%.
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв, както досега, но пък България все още
чака да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване
изтече в края на 2012 г.
Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро, или близо 1/3 от помощта. Затова е важно да се
види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не изглежда
оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван
в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много по-голям през
тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се взема предвид политическата
обстановка в момента в България и периода на преход преди и след предстоящите
парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата от политиката
на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство за следващото
управление на страната.
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата, заявени през 2009 г. От общата
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от
Кохезионния фонд по оперативна програма "Околна среда".
В края на 2013 г. свършва периодът за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент
да бъдат изразходвани през 2010 г., но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1
млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010-2013 г.
Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП
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Резюме: В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%.
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в
усвояването на помощта от Европейския съюз.
Ситуацията общо при трите структурни фонда
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"Транспорт". На следващо място по процент на усвоени средсва е фондът за регионално
развитие, но незначителен е процентът - под 5%, на парите, получени от социалния фонд.
От сумата, която България трябва да усвои за периода 2011-2013 г., са усвоени едва 5% от
общата сума от трите фонда, която възлиза на близо 1 млрд. и 90 млн.евро. Остатъкът общо за
2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред Европейската комисия през
оставащите 10 месеца, е над 1 млрд. и 645 млн. евро, или това представлява 24,7% от
помощта за България от политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че
към момента са усвоени 36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро, до
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и нито една оперативна програма.
Картината в цифри на изплатените за България средства по отделните фондове към януари
2013 г. е следната:
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕФРР повече от
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП "Околна среда" са
над 63 млн. евро. Възстановени са на 100% парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП
"Транспорт", а над 90% - по ОП "Регионално развитие" и ОП "Техническа помощ".
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП
"Транспорт", но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна
среда, са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В
цифри неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и за 2011 г. - близо 485 млн. евро.
Европейски социален фонд (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро, или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП "Човешки ресурси", тъй като за ОП
"Административен капацитет" парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при
този фонд за следващите години 2010 г. и 2011 г. За 2010 г. са платени под 5%, и то на ОП
"Административен капацитет", а не по основната програма "Човешки ресурси". За 2011 г. няма
усвоени средства и така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от
парите за 2010 г. и 193,8 млн. евро от парите за 2011 г.
Кохезионен фонд
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП "Околна
среда", докато ОП "Транспорт" е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са
възстановени парите за ОП "Транспорт", но 0% за ОП "Околна среда". За 2011 г. има усвоени
едва 7,48% от оперативната програма "Транспорт" и 0% по "Околна среда". Така средствата,
които трябва да се усвоят до края на 2013 г. от КФ, са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за
2010 г.) и повече от 356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е
положението с ОП "Околна среда" и на следващо място с ОП "Човешки ресурси" и ОП
"Регионално развитие". Програмата, която продължава да се движи най-добре, е "Транспорт".
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който, да
припомним, финансира мерки в ключови сфери като борба с безработицата и насърчаване на
заетостта, образование и професионално обучение, социално включване и други.
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се
подобри темпът на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината
на усвояването на средствата от структурните фондове на Европейския съюз ще се подобри
съществено през следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.
Евгени КИРИЛОВ, депутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП
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Дата: 09.03.2013
Източник: в. Строител
Страница: 4
Брой думи: 275
Резюме: Опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите по европейски
проекти беше приет от кабинета в оставка. Той предвижда провеждане на една процедура за
набиране на оферти - чрез публична покана. Изменението беше въведено с актуализация на
постановление на Министерския съвет от 2007 г.
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Заглавие: Опростяват процедурите за избор на подизпълнители
Подзаглавие: Новият подход ще е в сила за бенефициентите по европроекти
Автор: Невена КАРТУЛЕВА
Текст: Опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите по европейски
проекти беше приет от кабинета в оставка. Той предвижда провеждане на една процедура за
набиране на оферти - чрез публична покана. Изменението беше въведено с актуализация на
постановление на Министерския съвет от 2007 г.
С нея се постига оптимизация и намаляване на административната тежест с цел бизнесът да
бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства. Промяната ще се отрази
положително върху управлението на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия: когато предвидената
стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС,
е равна или по-висока от 60 000 лв. или когато предвидената стойност за доставки или услуги, в
т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите възможност да провеждат съответните процедури за
избор на изпълнител преди отпускането на финансиране по съответните европейски проекти.
Така се ускорява тяхното изпълнение и се увеличава ефективното използване на средствата от
ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на бенефициентите на ОП
"Конкурентоспособност", ОП "Развитие на човешките ресурси", както и някои от
бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и при избор
на подизпълнители в проекти, финансирани чрез съвместната Оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти, съобщиха от пресслужбата на министъра по
управление на средствата от ЕС в оставка. С промяната се постига дълго търсената
оптимизация и намаляване на административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на
инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители.
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Заглавие: Въвеждат опростена процедура за подизпълнители по европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти, съобщиха от пресслужбата на министъра по
управление на средствата от ЕС в оставка. С промяната се постига дълго търсената
оптимизация и намаляване на административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна
финансова помощ и бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на
инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители.
Промяната ще се отрази положително върху ефективното управление на европейски проекти,
защото ще улесни и ускори процеса, и ще го направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор
на нуждата от навременни и ефективни инвестиции, реализирани със средства от ЕС.Изборът с
публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани
лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато
размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на
проекта и при наличие на едно от следните условия, когато предвидената стойност за
строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна
или no-висока от 60 000 лв.; когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число
съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на Оперативните програми "Конкурентоспособност", "Развитие на
човешките ресурси", както и някои от бенефициентите на ОП "Административен капацитет".
Механизмът ще се прилага и при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез
Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
07.03.2013 г.
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Заглавие: Областният информационен център е Разград провежда срещи по общини
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център в Разград започна цикъл от информационни срещи
в общините от областта. Целта е представяне на всички подходящи възможности за
привличане на европейско финансиране до края на настоящия програмен период. Първото от
поредицата събития се състоя в Бизнесцентър - Исперих и събра представители на бизнеса,
организации, подпомагащи неговата дейност, и общинската администрация. Откривайки
срещата, изпълнителният директор на бизнесцентъра Емилия Германова подчерта, че
инициативите на ОИЦ - Разград са полезни, навременни и дават възможност потенциалните
бенефициенти да се подготвят добре за кандидатстване по оперативните програми.
Експертите от областния център представиха актуалните и предстоящи за обявяване до края
на 2013 година процедури по ОП "Конкурентоспособност" и инструмента за финансов
инженеринг JEREMIE. Представителите на местната власт се запознаха с условията на
активните процедури по ОП "Административен капацитет", както и с възможността за
получаване на техническа помощ по Оперативните програми "Регионално развитие"и "Околна
среда". Помощта се предоставя безвъзмездно в рамките на проект "Създаване на мобилно
експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и
управлението на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове".
Подобно информационно събитие на Областния информационен център се проведе и в Кубрат.
Домакин бе Агробизнесцентърът в града. Мениджъри на микро- и малки предприятия,
представители на неправителствени организации на бизнеса и местната управа се запознаха с
актуалните възможности за привличане на европейски средства. Разгледани бяха активните и
предстоящи за обявяване процедури за безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, с потенциални бенефициенти стопански субекти и общинската администрация.
Обърнато бе внимание на нарастващата функционалност и системно обогатяващото се
съдържание на Единния портал на структурните инструменти в България (www.eufunds.bg), в
полза на потребителите на информация.
По-сериозен интерес присъстващите проявиха към процедури "Енергийна ефективност и
зелена икономика" и "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" на ОП
"Конкурентоспособност". Зададени бяха въпроси и се направиха пояснения относно насоките
и начините за кандидатстване. Изразено бе съжаление, че до момента в община Кубрат не са
използвани пълноценно възможностите за развитие на предприятията, които дават
европейските фондове. Някои участници коментираха идеи за обединяване на усилията, като
подготвят и кандидатстват с проект за създаване на клъстер.
В изнесената приемна след събитието експертите от ОИЦ-Разград предоставиха подробна
информация по поставените въпроси.
07.03.2013 г.
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Резюме: Областният информационен център в Разград започна цикъл от информационни
срещи в общините от областта. Целта е представяне на всички подходящи възможности за
привличане на европейско финансиране до края на настоящия програмен период. Първото от
поредицата събития се състоя в Бизнесцентър - Исперих и събра представители на бизнеса,
организации, подпомагащи неговата дейност, и общинската администрация. Откривайки
срещата, изпълнителният директор на бизнесцентъра Емилия Германова подчерта, че
инициативите на ОИЦ - Разград са полезни, навременни и дават възможност потенциалните
бенефициенти да се подготвят добре за кандидатстване по оперативните програми.
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Заглавие: Експанзия, нови продукти и добри партньори - за по-добро представяне през
кризата
Подзаглавие: Като цяло ИКТ пазарът у нас стана силно чувствителен към цените, защото
намаляха възможностите на фирмите да инвестират в развитието на своята ИКТ
инфраструктура
Автор: Благой БЛАГОЕВ
Текст: През изминалата година на икономическа рецесия най-добри приходи успяха да
направят телекомите и компаниите в бизнеса с компютърен хардуер. Това е според 17-то
поредно годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Причина
за това очевидно е тенденцията за разширяване и оптимизиране на комуникациите и
развитието на мобилността. Компаниите в тези сектори заложиха на разработването и
предлагането на иновативни продукти, на разширяване и стимулиране на партньорските си
мрежи и като цяло на обхвата на тяхната търговия. Телекомите не спряха да пускат нови услуги
и те бяха свързани най-вече с предлагането на интернет и телевизия и телефония в пакет.
Пазарът на телекомуникационни услуги в чистия им вид, каквито ги познаваме досега, се свива,
а потребителите търсят повече стойност за парите, които плащат. Като цяло ИКТ пазарът у нас
стана силно чувствителен към цените, защото намаляха възможностите на фирмите да
инвестират в развитието на своята ИКТ инфраструктура. След три поредни години на спад в
продажбите
всички клиенти са изключително предпазливи по отношение на ИТ инвестициите.
Интересно е да разберем как някои компании в бранша оценяват развитието на бизнеса си през
2012-та. "Изминалата 2012-та година беше доста добра, дори бих казал - успешна година, за
нашата компания - коментира Пламен Цанков, мениджър реселър партньори, Fujitsu. - С
допълнителното оптимизиране на нашата партньорска мрежа, ние успяхме да увеличим и
силно разнообразим предлаганите продукти на пазара, което доведе до засилен интерес към
нас както от крайните клиенти, така и от нашите партньори. Също така искам да отбележа, че
през изминалата година ние пуснахме на пазара редица интересни и иновативни продукти
(таблети, ултрабуци, сървъри), които бяха приети доста добре от партньорите и клиентите и
които допълнително подпомогнаха нашето добро представяне."
За Vivacom изминалата 2012-та също е била силна и предизвикателна както заради
финансовите резултати, които телекомът е постигнал, така и заради клиентите, които е
спечелил и задържал Операторът отчита бум на интереса към мобилните си услуги, чийто
клиенти за една година са нараснали с над 400 000. Основните причини за това са увеличеният
интерес към мобилните интернет услуги, ръстът на пренесените в мрежата на оператора
номера, както и силният растеж в бизнес сегмента. За телекома 2012 г. ще остане силна и
заради новите услуги, като пускането на интерактивна телевизия и разширяването на
оптичната мрежа. "Същевременно годината беше и предизвикателна, защото по-ниските цени и
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Резюме: През изминалата година на икономическа рецесия най-добри приходи успяха да
направят телекомите и компаниите в бизнеса с компютърен хардуер. Това е според 17-то
поредно годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Причина
за това очевидно е тенденцията за разширяване и оптимизиране на комуникациите и
развитието на мобилността. Компаниите в тези сектори заложиха на разработването и
предлагането на иновативни продукти, на разширяване и стимулиране на партньорските си
мрежи и като цяло на обхвата на тяхната търговия. Телекомите не спряха да пускат нови услуги
и те бяха свързани най-вече с предлагането на интернет и телевизия и телефония в пакет.
Пазарът на телекомуникационни услуги в чистия им вид, каквито ги познаваме досега, се свива,
а потребителите търсят повече стойност за парите, които плащат. Като цяло ИКТ пазарът у нас
стана силно чувствителен към цените, защото намаляха възможностите на фирмите да
инвестират в развитието на своята ИКТ инфраструктура. След три поредни години на спад в
продажбите
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нacитeният пазар правят конкуренцията още по-ожесточена, коментираха от телекома. Трябваше не само да задържим силния интерес към офертите си от миналата година, но и да
сме достатъчно гъвкави относно бързоразвиващите се тенденции в сектора." Телекомът беше
подготвен да отговори на това предизвикателство с инвестициите, които направи в своята
мрежа за предоставянето на мобилен интернет. Компанията надгради с добри оферти вече
известните си пакетни решения.
Изминалата година е била успешна за телекомуникационната компания Теленова. "Оборотът е
с малко, но по-висок дори от този през 2007 г. и е с около 30% повече от резултата през 2011.
Сравнявайки печалбата 2007/2012, то миналогодишната ще е доста по-ниска, заради пониските маржове и това, че през 2007 г. сме били с 30% по-малък персонал", коментираха от
компанията.
И тук естествено идва въпросът кое през изминалата година е повлияло най-силно върху
положителното развитие на бизнеса на тези компании?
Това е трудно да се прецени, защото компаниите са различни, но за Теленова положителното
развитие е факт поради излизането й на външни пазари. Българската фирма от 2 години е
дилър на Аастра за Русия, а от миналата година - регионален дистрибутор на Аастра, Платан и
Алфатех за Балканите. На второ място компанията слага успешно завършеното въвеждане на
стандарта за сигурност на информацията ISO 2700, въведено по европейската програма за
конкурентоспособност.
"Тъй като ние сме компания, която извършва цялата си търговска дейност индиректно,
посредством своите дистрибутори и партньори, то и основен фактор за нашите добри
резултати е и добрата работа на нашите партньори - сподели Цанков от Fujitsu - Искам да им
благодаря за техните усилия и сътрудничество, за техният професионализъм и за доверието
към нас." Според Цанков допълнителна предпоставка за доброто представяне през изминалата
година е било и анонсирането на интересни продукти в категории, в които преди това
компанията нямаше предложения - ултрабуци и таблети. Това е позволило на компанията да
излезе на пазара с едно по-широко и разнообразно портфолио от продукти, с което да
предостави повече възможности за избор и варианти за решения на своите клиенти и
партньори.
Динамиката в телекомуникационния сектор е основната движеща сила, която доведе до поефективни и иновативни решения, които телекомите въведоха в търсене на повече пазар и найдобро разпределение на наличните им ресурси. Положителен знак за бизнеса е и фактът, че
крайният потребител вече е по-информиран и по-запознат със сектора, знае какво иска, а това
действа стимулиращо за развитието на нови продукти и услуги. Това се дължи най-вече на
факта, че пазарът на телекомуникационни услуги, в чистия им вид, каквито ги познаваме от
години, се свива, а потребителите търсят повече стойност за парите, които плащат. Клиентът
не се задоволява само с мобилна връзка, защото новите технологии, с които разполага и
голяма част от социалния му живот изискват постоянна връзка със световната мрежа. Те не
търсят вече единствено бърза скорост от домашния си интернет, но очакват от него сигурност и
възможност през мрежата му да им бъдат доставяни и редица други интерактивни услуги като
телевизия например. Бизнес абонатите очакват цялостни решения, създадени по техните
критерии, а не стандартни телеком услуги, коментират от Vivacom.
Любопитно е да видим и кое през изтеклата 2012-та бе най-голямата пречка за развитието на
бизнеса.
Изминалата година беше трудна най-вече поради общата несигурност, която се усеща на
пазара, споделиха от Fujitsu. "Всички ние се сблъскваме с общото нежелание на потребителя
да дава пари за техника, най-вече поради страх и несигурност, дали средствата отделени за
нея, няма да са му по-необходими за покриване на ежедневни нужди в бъдеще. Всичко това
доведе до фокусиране на клиентите в търсенето не на най-ценово ефективното предложение, а
на най-евтиния в момента продукт, което в общия случай не е най-добрият вариант за покупка
на дългосрочен актив, какъвто са ИТ продуктите. Тази тенденция беше предпоставка за
засилено предлагане на продукти от най-ниския клас, но въпреки нея ние успяхме да убедим
немалък брой клиенти, че нашите продукти си заслужават малко по-високата цена и мога да
кажа, че успяхме значително да увеличим своето присъствие на пазара. Имаше някои групи
продукти, в които тази "икономична" тенденция не беше толкова силно изразена (особено
видимо при ултрабуците, например) и в тези продуктови категории успяхме по-убедително да
покажем предимствата на нашите продукти."
Според Теленова най-сериозният проблем е стагнацията на българския пазар и от компанията
прогнозират, че ако той се "отпуши" през 2013 г., то може да очаква оборот близък до този от
2008 г, т.е още 30% ръст.
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Динамиката в развитието на телекомуникационния сектор и търсенето на иновативни решения
беше допълнително засилена от увеличаващата се конкуренция и регулаторните изисквания от
страна на ЕС. Това изправи пред нови предизвикателства телеком бизнеса и доведе до
експлоатация и инвестиции в разширяването на мрежите на операторите, за да могат да
поемат нарастващия интерес към интернет и телевизия, а от там и към пакетните решения във
всяка форма. В допълнение фокусът на новите тарифни планове се измести към създаването
им в такъв вид, че да дадат възможност и по-голяма свобода на хората сами да избират найподходящата тарифа според потреблението им. "Не на последно място засилената
конкуренция ще ни изправи пред най-силното предизвикателство, което винаги е било и
вероятно ще остане и в бъдеще - умението не само да спечелим, но и да задържим доволни
своите клиенти", коментираха от Vivacom.
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Интернет издания и блогове
Дата: 08.03.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1757700
Брой думи: 155
Резюме: София. За пръв път от 23 години България организира форуми в чужбина да се
представя самата България като инвестиционна дестинация и то с едни от водещите медийни
партньори в тази сфера – Financial Times. Това каза министърът на икономиката, енергетиката
и туризма в оставка Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Делян Добрев: За пръв път от 23 години България организира форуми в
чужбина да се представя като инвестиционна дестинация
Подзаглавие:
Автор: Златина ДИМИТРОВА
Текст: София. За пръв път от 23 години България организира форуми в чужбина да се
представя самата България като инвестиционна дестинация и то с едни от водещите медийни
партньори в тази сфера – Financial Times. Това каза министърът на икономиката, енергетиката
и туризма в оставка Делян Добрев, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Имаме първите
резултати. Тази година със сигурност проектите ще бъдат повече, отколкото миналата година”,
каза Добрев. „Привличането на колкото се може повече външни инвестиции и сертифицирането
на проекти ще доведе до по-висок икономически растеж. Аз съм убеден, че тази година ще
имаме повече от 10 сертификата, издадени на проекти. Работим по много програми”, каза още
Добрев. Той отбеляза, че за да се стимулират вътрешните инвестиции, миналата година се е
използвала успешно ОП „Конкурентоспособност”, защото само за 6 месеца са сключени
договори за повече от 800 млн. лева. „Тези 800 млн. лева са вътрешни инвестиции, които ще се
реализират в страната тази година”, каза още Добрев.
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13302730
Брой думи: 222
Резюме: Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.
Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г.
Заглавие: МИЕТ ще представи във Варна процедурата за подкрепа на клъстерите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.
Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара
Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение,
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на
информационните дни.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.04.2013 г.
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП "Конкурентоспособност".
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
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Varna24.bg
http://novini.dir.bg/news.php?id=13302730
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13302973
Брой думи: 156
Резюме: 23- ама представители на 20 фирми участваха в Информационен семинар на тема
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране“, проведен във В. Търново.
Работният форум бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ“.
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Заглавие: Дискутираха възможностите за експорт на семинар във В. Търново
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 23- ама представители на 20 фирми участваха в Информационен семинар на тема
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране“, проведен във В. Търново.
Работният форум бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ“.
Семинарът бе по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските
предприятия“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 г. Целта на проекта е
да бъде укрепено и разширено присъствието на българските предприятия на европейския и
световните пазари, като ефективно са използват предимствата им от родните фирми. В
рамките на семинара бяха дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани
от държавните институции, дейности на агенцията за насърчаване на експорта, търговски
договорености и информационни ресурси на ЕС, добрите практики в износа за трети страни и
доставки в евросъюза, както и възможностите пред МСП за финансиране на износа и за
неговото застраховане. Всички участници получиха поименни сертификати.
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:
http://www.darikfinance.bg/novini/90883/%C4%EE%E1%F0%E5%E2%3A+%C7%E0+%EF%F0%FA
%E2+%EF%FA%F2+%EE%F2+23+%E3%EE%E4%E8%ED%E8+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8
%FF+%F1%E5+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%FF+%EA%E0%F2%EE++%E8%ED%E2%E5
%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%E0+%E4%E5%F1%F2%E8%ED%E0%F6%E8%FF
Брой думи: 129
Резюме: За пръв път от 23 години България организира форуми в чужбина да се представя
самата България като инвестиционна дестинация и то с едни от водещите медийни партньори в
тази сфера – Financial Times. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма в
оставка Делян Добрев, цитиран от Фокус.
„Имаме първите резултати. Тази година със сигурност проектите ще бъдат повече, отколкото
миналата година”, каза Добрев.
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Заглавие: Добрев: За пръв път от 23 години България се представя като инвестиционна
дестинация
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За пръв път от 23 години България организира форуми в чужбина да се представя
самата България като инвестиционна дестинация и то с едни от водещите медийни партньори в
тази сфера – Financial Times. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма в
оставка Делян Добрев, цитиран от Фокус.
„Имаме първите резултати. Тази година със сигурност проектите ще бъдат повече, отколкото
миналата година”, каза Добрев.
„Привличането на колкото се може повече външни инвестиции и сертифицирането на проекти
ще доведе до по-висок икономически растеж“, допълни Добрев.
Той отбеляза, че за да се стимулират вътрешните инвестиции, миналата година се е
използвала успешно ОП „Конкурентоспособност”, защото само за 6 месеца са сключени
договори за повече от 800 млн. лева. „Тези 800 млн. лева са вътрешни инвестиции, които ще се
реализират в страната тази година”.

20

Дата: 08.03.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1351965
Брой думи: 568

Заглавие: Добрев: Очакваме 2 млрд. евро чуждестранни инвенстиции у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г.
по предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца.
Като имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд
евро по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да
достигнат 2 млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев при връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на
инвестициите, издадени от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност
320 млн. лв. ще разкрият 418 нови работни места.
„Тракия глас България” ЕАД-Търговище получи от министър Добрев документа за първия си
приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови
инвестиции”. Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови работни места и вече е в
етап на реализация.
На „Монрол България” ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта
„Лаборатория за производство на радиофармацевтици“ в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД „Фаджо“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта си „Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво“. Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
„Център
за
нанотехнологии”
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас „Б“ за проекта „Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения” на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата –
1 клас „А” и клас „Б”. Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас “А”, 1 клас
“Б”, както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас “А” за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас „В“ и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България
заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със
скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на
продължаващата рецесия в общността.
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Резюме: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012
г. по предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца.
Като имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд
евро по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да
достигнат 2 млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев при връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на
инвестициите, издадени от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност
320 млн. лв. ще разкрият 418 нови работни места.
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По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
„Конкурентоспособност“. През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
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Заглавие: Делян Добрев: България стои добре в кризата на фона на рецесията в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места."Тракия глас България" ЕАД-Търговище получи от министър Добрев
документа за първия си приоритетен инвестиционен проект "Производство на стъкло и
стъклени изделия - нови инвестиции". Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови
работни места и вече е в етап на реализация.
На "Монрол България" ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас "А" за проекта
"Лаборатория за производство на радиофармацевтици" в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД "Фаджо" получи сертификат за инвестиция клас "А" за проекта си "Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво". Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
"Център
за
нанотехнологии"
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас "Б" за проекта "Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения" на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата 1 клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас
"Б", както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места."Тракия глас България" ЕАД-Търговище получи от министър Добрев
документа за първия си приоритетен инвестиционен проект "Производство на стъкло и
стъклени изделия - нови инвестиции". Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови
работни места и вече е в етап на реализация.
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Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за
последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните,
които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
Източник: News.Plovdiv24.bg
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Източник: www.europe.bg
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=41472&category=329
Брой думи: 251
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност".
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Заглавие: Покана за участие на неправителствени организации в избора на
представители на неправителствения сектор в комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
Управляващият
орган
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите
неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения
сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност".
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области
(хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие - предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности - защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол,
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция - защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност".
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии,
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", посочени и в поканата
за участие.
Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес:
гр. София, 1052, ул. „Славянска" № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност" и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност"
- г-н Кирил Гератлиев.
Покана
Правила и процедура за избор
Документи
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1051890
Брой думи: 156
Резюме: 23- ама представители на 20 фирми участваха в Информационен семинар на тема
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране", проведен във В. Търново.
Работният форум бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ".
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Заглавие: Дискутираха възможностите за експорт на семинар във В. Търново
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 23- ама представители на 20 фирми участваха в Информационен семинар на тема
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране", проведен във В. Търново.
Работният форум бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ".
Семинарът бе по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските
предприятия", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. Целта на проекта е
да бъде укрепено и разширено присъствието на българските предприятия на европейския и
световните пазари, като ефективно са използват предимствата им от родните фирми. В
рамките на семинара бяха дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани
от държавните институции, дейности на агенцията за насърчаване на експорта, търговски
договорености и информационни ресурси на ЕС, добрите практики в износа за трети страни и
доставки в евросъюза, както и възможностите пред МСП за финансиране на износа и за
неговото застраховане. Всички участници получиха поименни сертификати.
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Заглавие: Делян Добрев: Очакваме 2 млрд. евро чуждестранни инвестиции у нас през
2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.
„Тракия глас България” ЕАД-Търговище получи от министър Добрев документа за първия си
приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови
инвестиции”. Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови работни места и вече е в
етап на реализация.
На „Монрол България” ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта
„Лаборатория за производство на радиофармацевтици“ в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД „Фаджо“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта си „Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво“. Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
„Център
за
нанотехнологии”
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас „Б“ за проекта „Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения” на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата –
1 клас „А” и клас „Б”. Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас “А”, 1 клас
“Б”, както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас “А” за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас „В“ и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България
заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със
скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на
продължаващата рецесия в общността.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.
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По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
„Конкурентоспособност“. През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.varna24.bg
Връзка: http://news.varna24.bg/420327.html
Брой думи: 220
Резюме: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".
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Заглавие: МИЕТ ще представи във Варна процедурата за подкрепа на клъстерите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по
процедура BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".
Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара
Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение,
кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на
информационните дни.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите
в
съвременни
технологии
и
оборудване
за
общи
клъстерни
дейности.Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.04.2013 г.
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП "Конкурентоспособност".
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на
интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Източник: News.Varna24.bg
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.varna24.bg
Връзка: http://news.varna24.bg/420359.html
Брой думи: 400
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро.
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Заглавие: Делян Добрев: България стои добре в кризата на фона на рецесията в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са
издадени 2 сертификата - 1 клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и
предвиждат около 300 нови работни места във високотехнологични производства и
научноизследователска и развойна дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени
10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас "Б", както и първият сертификат за приоритетен
инвестиционен проект. Общият размер на инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните
работни места са 1350. През 2011 г. са издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв.
и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев.
Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за
последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните,
които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
Източник: News.Varna24.bg
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Заглавие: Делян Добрев: България стои добре в кризата на фона на рецесията в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места."Тракия глас България" ЕАД-Търговище получи от министър Добрев
документа за първия си приоритетен инвестиционен проект "Производство на стъкло и
стъклени изделия - нови инвестиции". Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови
работни места и вече е в етап на реализация.
На "Монрол България" ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас "А" за проекта
"Лаборатория за производство на радиофармацевтици" в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД "Фаджо" получи сертификат за инвестиция клас "А" за проекта си "Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво". Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
"Център
за
нанотехнологии"
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас "Б" за проекта "Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения" на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата 1 клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас
"Б", както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев.
Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за
последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните,
които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът. Източник: News.Burgas24.bg
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро.
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Заглавие: Делян Добрев: България стои добре в кризата на фона на рецесията в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са
издадени 2 сертификата - 1 клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и
предвиждат около 300 нови работни места във високотехнологични производства и
научноизследователска и развойна дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени
10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас "Б", както и първият сертификат за приоритетен
инвестиционен проект. Общият размер на инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните
работни места са 1350. През 2011 г. са издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв.
и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев.
Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за
последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните,
които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
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Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
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Заглавие: Опростена процедура по европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:
1. Когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;
2. Когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и
някои от бенефициентите на ОП „Административен капацитет“. Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро.
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Заглавие: Делян Добрев: България стои добре в кризата на фона на рецесията в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са
издадени 2 сертификата - 1 клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и
предвиждат около 300 нови работни места във високотехнологични производства и
научноизследователска и развойна дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени
10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас "Б", както и първият сертификат за приоритетен
инвестиционен проект. Общият размер на инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните
работни места са 1350. През 2011 г. са издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв.
и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев.
Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за
последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните,
които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
Източник: News.Blagoevgrad24.bg
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Заглавие: Делян Добрев: Очакваме 2 млрд. евро чуждестранни инвестиции у нас през
2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места. „Тракия глас България” ЕАД-Търговище получи от министър Добрев
документа за първия си приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло и
стъклени изделия – нови инвестиции”. Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови
работни места и вече е в етап на реализация. На „Монрол България” ЕООД-София бе връчен
сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта „Лаборатория за производство на
радиофармацевтици“ в столичния кв. Люлин. Центърът ще диагностицира ракови заболявания.
Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД „Фаджо“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта си „Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво“. Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
„Център
за
нанотехнологии”
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас „Б“ за проекта „Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения” на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата –
1 клас „А” и клас „Б”. Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата – 8 клас “А”, 1 клас
“Б”, както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас “А” за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места. През
последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да стимулираме
още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност, припомни
министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя новоразкрити
работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от инвеститора
задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24 месеца. Факт е и
децентрализацията в процеса на сертифициране – кметовете ще могат да издават общински
сертификат за инвестиция клас „В“ и ще прилагат насърчителни мерки от своята
компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо
място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от
0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия
в общността. По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са
важни за икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
„Конкурентоспособност“. През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро.
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Заглавие: 2 млрд. евро чуждестранни инвестиции
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.
„Тракия глас България” ЕАД-Търговище получи от министър Добрев документа за първия си
приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови
инвестиции”. Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови работни места и вече е в
етап на реализация.
На „Монрол България” ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта
„Лаборатория за производство на радиофармацевтици“ в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД „Фаджо“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта си „Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво“. Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
„Център
за
нанотехнологии”
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас „Б“ за проекта „Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения” на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата –
1 клас „А” и клас „Б”. Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас “А”, 1 клас
“Б”, както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас “А” за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев.
Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя новоразкрити работни места.
Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от инвеститора задължителни
осигурителни вноски за новите работни места за период от 24 месеца. Факт е и
децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да издават общински
сертификат за инвестиция клас „В“ и ще прилагат насърчителни мерки от своята
компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България заема седмо
място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст от
0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на продължаващата рецесия
в общността.
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Резюме: Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият
418 нови работни места.
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По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
„Конкурентоспособност“. През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
Молим читателите, които подкрепят идеята за 100% МАЖОРИТАРНИ избори с възможност за
отзоваване на депутати, да я подкрепят и във Facebook.
Логото на кампанията „100% Мажоритарни избори” (кликнете върху снимката, за да я
уголемите, разпространите и разпечатате).
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/257231861054271/346592598784863/?ref=notif&notif_t=group_act
ivity
Брой думи: 89
Резюме: Viktoria Marinova: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В
ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
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Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Viktoria Marinova: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В
ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=677
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Харесвам · · Сподели · преди 3 часа
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 271
Резюме: преди 3 часа
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 3 часа
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват
в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области
(хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол,
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”.

Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес:
гр. София, 1052, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”
– г-н Кирил Гератлиев.
Харесвам · · Сподели
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Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии,
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, посочени и в поканата
за участие.
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Дата: 08.03.2013
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
Брой думи: 65
Резюме: преди 3 часа
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - 28/02/2013
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ПРЕДС...Вижте повече
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

ОРГАНИЗАЦИИ

В

ИЗБОРА

НА

Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 3 часа
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - 28/02/2013
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДС...Вижте повече
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Харесвам · · Сподели
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/OICMONTANA
Брой думи: 371
Резюме: преди 3 часа
Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнители от кандидатите за финансиране
и бенефициентите по европейски проекти
Заглавие: Областен информационен център - Монтана сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 3 часа
Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнители от кандидатите за финансиране
и бенефициентите по европейски проекти
Промяната е израз на дълго търсената оптимизация на процедурите за намаляване на
административната тежест с цел подпомагане и улеснение на бизнеса в управлението на
проекти

Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:
1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;

Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и
някои от бенефициентите на ОП „Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
http://eufunds.bg/bg/pubs/4090
Структурните фондове в България Единен информационен портал
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2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
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Дата: 08.03.2013
Източник: www.economic.bg
Връзка:
http://economic.bg/news/17072/1/1/Dobrev-se-nadyava-investiciite-da-sa-nad-1-4-mlrdevro.html
Брой думи: 299
Резюме: Икономическият министър връчи четири инвестиционни сертификата
Предварителните данни на Българска народна банка (БНБ) показаха, че инвестициите у нас
през миналата година са 1.4 млрд. евро. Министърът на икономиката енергетиката и туризма
Делян Добрев обаче се надява, че ревизията на тези данни през следващите 15 месеца ще
покаже по-висока стойност. По време на връчването на сертификати за насърчаване на
инвестициите, икономическият министър припомни, че прогнозата е била за 2 млрд. евро
инвестиции.
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Заглавие: Добрев се надява инвестициите да са над 1.4 млрд. евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическият министър връчи четири инвестиционни сертификата
Предварителните данни на Българска народна банка (БНБ) показаха, че инвестициите у нас
през миналата година са 1.4 млрд. евро. Министърът на икономиката енергетиката и туризма
Делян Добрев обаче се надява, че ревизията на тези данни през следващите 15 месеца ще
покаже по-висока стойност. По време на връчването на сертификати за насърчаване на
инвестициите, икономическият министър припомни, че прогнозата е била за 2 млрд. евро
инвестиции.
"През 2011 г. предварителните данни бяха предварителните данни показаха 1 млрд. евро
инвестиции, но при ревизията стойността се повиши до 1.75 млрд. евро", коментира Делян
Добрев.
Надеждите на икономическия министър са през тази година чуждите инвестиции да са повече и
да се разкрият стотици работни места. по думите му вътрешните инвестиции по Оперативна
програма "Конкурентоспособност" ще са 800 млн. лв. през тази година.
От декември 2012 г. до края на февруари тази година са издадени четири сертификата за
насърчаване на инвестициите - три клас "А" и един клас "Б".
Най-голяма е инвестицията на "Тракия Глас България" ЕАД (част от турския стъкларски холдинг
"Шишеджам"). В заводите на предприятието край Търговище се планира изграждането на втора
линия за стъкло. Проектът е на стойност 300 млн. лв. и ще осигури 300 нови работни места.
Още две фирми бяха удостоени със сертификат клас "А" - "Монрол България" ЕООД, което
изгражда лаборатория за онкологични медикаменти в София и "Фарджо" АД, което прави завод
за пелети в област Шумен. "Център за нанотехнологии" ООД в Ямбол получи сертификат клас
"Б".
Делян Добрев изнесе данни, от които стана ясно, че през 2011 г. са издадени 4 сертификата
клас "А", през 2012 г. те са вече 10, а само за първите два месеца на новата 2013 г. са връчени
още два сертификата. "Тези инвестиции са за стотици милиони лева и ще разкрият хиляди
работни места", каза Делян Добрев.
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