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Медиен мониторинг – обобщение
27.3.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
15

вестници, от които:

3

- национални

2

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

12



Общо за деня

15
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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: 27.03.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 9
Брой думи: 270
Резюме: Някои предприемачи дори не знаят, че сме в ЕС, казва Борислав Стефанов. 4
документални филма, представящи предимствата на инвестиционната среда в България,
подготвя Българската агенция за инвестиции. Филмите ще бъдат само една от съставните части
на най-мащабната рекламна кампания в новата ни история, която ще промотира условията за
правене на бизнес в България.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Каним инвеститори с документални филми
Подзаглавие:
Автор: Мартин ЛЕКОВ
Текст: Някои предприемачи дори не знаят, че сме в ЕС, казва Борислав Стефанов
4 документални филма, представящи предимствата на инвестиционната среда в България,
подготвя Българската агенция за инвестиции. Филмите ще бъдат само една от съставните части
на най-мащабната рекламна кампания в новата ни история, която ще промотира условията за
правене на бизнес в България. Това стана ясно по време на конференция в София, където
представители на най-големите икономически медии в света представиха дейността си и
потенциалните ефекти от сътрудничеството на страната ни с тях. Общата стойност на
кампанията е 15,6 млн. лв., като тя ще се финансира по ОП "Конкурентоспособност".
Всеки един от четирите филма ще бъде посветен на различни теми - човешки потенциал,
индустриални зони, успешни инвеститори (чужди и български) и приоритетните икономически
сектори в страната. Филмите ще се използват за презентации и ще се явяват своеобразна
брошура за България. За разлика от тях обаче 3 кратки рекламни клипа за инвестиционната
среда у нас ще се завъртят 630 пъти в телевизиите Bloomberg, CNBC и CNN. Паралелно с това
над 40 банера ще рекламират България в сайтовете на Bloomberg, Wall Street Journal, Financial
Times, The Economist, CNBC и CNN. Също така ще има 39 рекламни публикации в печатните
издания на тези медии, оптимизация в интернет търсачки, гарантиращи 12 седмици присъствие
на рекламните послания, както и 5 кратки тематични филма с мнения на инвеститори.
"Интересно е, че доста инвеститори не знаят факти като това, че сме страна членка на ЕС и че
корпоративният ни данък е 10%. За мен това не е минус, а нещо, което трябва да използваме, за
да стигнем до повече потенциални инвеститори", коментира шефът на БАИ Борислав Стефанов.
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Дата: 27.03.2013
Източник: в. Труд
Страница: 24,25
Брой думи: 1095

Заглавие: Идват един милиард лева за саниране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако между 2007 и 2013 година в България се изписаха кофи с мастило за повишаване на
енергийната ефективност на сгради, предприятия и транспортни средства, то през програмния
период 2014-2020 г. вероятно ще трябват цели цистерни.
Ако сравним парите, които оперативните програми предвиждат за тази дейност през отиващия си
програмен период - приблизително 400 млн. лв., то през следващите 7 години инвестициите само
в санирането на сгради ще са близо 1 млрд. лв. Това съобщи заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев.
Писането и говоренето за енергийна ефективност обаче е най-малкият проблем. По-важният е,
че България все още не е усвоила почти никакви средства от този програмен период.
От предвидените за енергийно обновяване на жилищния фонд 63 млн. лв. досега не е похарчен
нито лев, тъй като процесът започна едва в средата на м.г., а преди това трябваше да се
изменят ред закони и наредби.
А от предвидените за повишаване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия
300 млн. лв. досега има само един сключен договор {виж вдясно).
Затова и сумите за следващия програмен период може и да впечатляват с мащабите си, но поважното е да се създадат възможности да се усвоят в максимална степен.
И все пак за какво ще отидат парите за енергийна ефективност от догодина? Вчера
Министерският съвет съобщи, че се създава работна група, която да координира усвояването на
средствата за енергийна ефективност за следващия програмен период. Макар че всичко все още
е в сферата на преговорите с Европейската комисия, засега се очертава само в бюджета на
оперативна програма "Региони в растеж" (сегашната "Регионално развитие"), да се съсредоточат
близо 1 млрд. лв. само за енергийна ефективност. Това е около 20% от целия бюджет на ОПРР,
съобщи шефката на управляващия орган на програмата Деница Николова.
По приоритетна ос "Интегрирано и устойчиво градско развитие" само за саниране на сгради са
предвидени към 650 млн. лв. Остатъкът до 1 млрд. лв. е за поощряване на монтирането на
възобновяеми енергийни източници по сградите.
За разлика от сегашните 36 града, в които бе допуснато да се финансира обновяване на
многофамилни жилищни сгради, през следващия период това ще важи за 67 града. Тези
средства обаче ще отидат не само за жилищни сгради, а и за енергийно обновяване на културна,
образователна, здравна, социална и спортна инфраструктура, каза Николова. За последните,
трябва да се изразходват около 20% от предвидените 650 млн. лв., т.е. около 130 млн. лв. Но и
останалите 520 млн. лв. няма да се похарчат директно изцяло само за саниране на жилищни
сгради.
Предвидено е с част от тези пари да се създаде нов финансов инструмент за поощряване на
включването на повече сгради в програмата. В сегашната програма с 13 млн. лв. бе създаден
фонд за жилищно обновяване, за чийто управител бе избрана Корпоративна търговска банка.
Неговото предназначение е да отпуска ниско лихвени заеми за собствениците на жилища, които
нямат възможност да осигурят сами своята част от разходите за цялостното саниране на
сградата. Засега и фондът не може да се похвали с някаква дейност, освен че усърдно
рекламира заемите за саниране.
"В следващия програмен период ще търсим и други финансови инструменти освен този фонд.
Предвидено е например част от парите да се предоставят не като заем, а под формата на
безвъзмездна помощ, но само за ограничена част от кандидатите, които са в най-трудно
материално положение", каза Деница Николова.
Според нея правилото ще важи само там, където всичко друго в един блок или вход е готово и
нещата опират само до едно или две семейства, заради чието затруднено материално
положение процесът по санирането се спира.
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Резюме: Ако между 2007 и 2013 година в България се изписаха кофи с мастило за повишаване
на енергийната ефективност на сгради, предприятия и транспортни средства, то през програмния
период 2014-2020 г. вероятно ще трябват цели цистерни.
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В преговорния процес от управляващия орган са заложили отново на отстояването на поне 50процентов грант, т.е., когато се санира цяла сграда с европейски пари, собствениците на жилища
в нея да плащат само половината от разхода.
50% са максимумът, който по принцип може да отпусне Европейската комисия и той важи и за
сегашната програма. Според зам.-министър Добромир Симидчиев обаче няма да е голяма беда,
ако безвъзмездната помощ е и по-нисък процент, тъй като материалната заинтересованост е
могъща движеща сила при санирането.
Друга важна особеност при отпускането на европейски средства за саниране на жилищни сгради
е, че в следващия програмен период ще се признават и разходите за конструктивно укрепване на
блоковете. Сега това не се прави, което изправя много потенциални кандидати пред
непреодолими пречки. Правилата за усвояване на парите сега например предвиждат сградите да
минат през одит за конструктивните особености и през енергийно обследване. Ако обаче одитът
покаже, че сградата има нужда от конструктивно укрепване, обитателите й първо сами трябва да
намерят средства за това и едва после могат да ползват европари за саниране.
***
Бизнесът усвоил 0 ст. за енергийна ефективност
Само един сключен договор за по-малко от 30 000 лв. и едва 5 проекта, минали през техническа
оценка. Това са резултатите за осем месеца действие на схемата за подобряване на
енергийната ефективност на малките и средните предприятия. За това време са подадени 77
проекта за общо 68 млн. лв.
Схемата е част от оперативна програма "Конкурентоспособност". Бюджетът й е 300 млн. лв.,
които се дават безвъзмездно на фирмите и още толкова средства под формата на кредити за
съфинансиране за компаниите, които не могат да си ги осигурят сами. Договарянето до момента
е 0,02% от бюджета, а плащанията - нула. От министерството на икономиката, което ръководи
програмата за бизнеса, очакваха голям интерес и бързо одобряване на проектите за енергийна
ефективност, защото оценяването на предложенията беше изнесено извън администрацията.
Техническата част се разглежда от специално избрани консултанти, а финансовите параметри от банките, отпускащи кредити за съфинансиране. Чиновниците само преглеждат
административните документи. Въпреки това бизнесът се оказа затруднен от правилата, които
сега се променят в крачка заради пропуски и промени в нормативната уредба.
За разлика от другите схеми по "Конкурентоспособност", по тази от фирмите се иска
предварително да посочат изпълнител, което бави процеса. За да се реши проблемът, от
министерството на икономиката ще разрешат търговете за доставчици да се правят и след
одобряването на проекта. Ще се разшири и списъкът с оборудване, за което се отпускат пари. В
момента машините са предварително определени и фирмите трябва да избират от тях.
***
169 искания има за блокове
Към момента в цялата страна са подадени 169 искания за саниране на жилищни блокове. Поголямата част от тях са за малки сгради с около 15 до 25 апартамента.
100 от тези предварителни заявления за интерес вече са одобрени, като най-много са в София 45.
За 30 сгради има изготвени индикативни бюджети, от които на живеещите в сградата да стане
ясно какво точно ще дължат за санирането. Първият договор бе подписан на 25 февруари за
сграда в столицата. По него санирането на 6-етажен блок ще струва 120 000 лв.

8

Регионални печатни медии
Дата: 25.03.2013
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 2
Брой думи: 227
Резюме: Областният информационен център - Добрич (ОИЦ Добрич) стартира поредица от
срещи с представители на бизнеса за популяризиране на добри практики от успешно изпълнени
проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 -2013 г." На територията на област Добрич има 8 успешно приключили проекта
на обща стойност 4 563 421 лв., от които 6 са проекти по процедури за технологична
модернизация, а останалите 2 проекта са свързани с въвеждане на стандарти за Системи за
управление на качеството и Системи за управление на безопасността на храните. С цел
запознаване със спецификата при разработване и реализиране на проектите е планирано
осъществяване на посещения на място в производствените бази на фирмите бенефициенти.
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Заглавие: Областен информационен център - Добрич стартира срещи с бизнеса за
популяризиране на добри практики
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център - Добрич (ОИЦ Добрич) стартира поредица от срещи
с представители на бизнеса за популяризиране на добри практики от успешно изпълнени проекти
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 -2013 г." На територията на област Добрич има 8 успешно приключили проекта на обща
стойност 4 563 421 лв., от които 6 са проекти по процедури за технологична модернизация, а
останалите 2 проекта са свързани с въвеждане на стандарти за Системи за управление на
качеството и Системи за управление на безопасността на храните. С цел запознаване със
спецификата при разработване и реализиране на проектите е планирано осъществяване на
посещения на място в производствените бази на фирмите бенефициенти.
Домакини на срещите ще бъдат служители, участвали в разработването и изпълнението на
проектите. Те ще споделят своя опит при управление и реализиране на дейностите и ще
запознаят присъстващите с тънкости и проблеми по пътя на реализацията им. На първата от
срещите екипът на ОИЦ-Добрич и журналисти посетиха фирма "Тедива" (мебелен производител)
и фирма "Аспект - 3" ООД (производител на маслени, горивни, въздушни и хидравлични филтри).
Общата стойност на двата проекта надхвърля 2 млн. лева, съфинансирани по ОП "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г." Благодарение на успешно
осъществените проекти, частните предприемачи от Добрич се похвалиха с чисто ново
оборудване, разнообразена продуктова гама, увеличена производителност на труда, разкрити
нови работни места и повишена конкурентоспособност.
25.03.2013 г.
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Заглавие: България е последна по иновативност в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Образът на сегашният ЕС в сферата на иновациите - иновативна, но разделена Европа
В сферата на иновациите България е последна по иновативност сред европейските държави.
Данните идват от направения от Европейската комисия (ЕК) сравнителен анализ
на иновациите в Съюза за 2013 г., класация на държавите-членки на ЕС.
Същевременно положението ни се влошава спрямо предходното проучване на Комисията.
Тогава София е била на предпоследно място, а Латвия последна. Страната ни е под средното
ниво за Съюза, като
другите държави с недобро представяне от тази категория са Полша, Латвия и Румъния.
Освен това отбелязания от страната ни напредък за периода 2008 - 2013 г. един от най-ниските
сред държавите от ЕС - в рамките на 0,6%. Тук средното ниво за ЕС е 1,6%, като Естония е
абсолютният
лидер - напредък в сферата на иновациите от 7,1%.
Иновативната разделена Европа
На фона на затрудненото икономическо положение в Европа, Старият континент остава
разделен и в сферата на иновациите.
Постиженията в тази област в Европейския съюз се подобряват от година на година въпреки
икономическата криза, но разликата в нивото на отделните страни в тази област се
увеличава, отбелязват от ЕК.
Докато в най-развитите в иновативно отношение държави резултатите са се подобрили, в други
не е бил постигнат напредък. Общата класация в рамките на Съюза остава относително
стабилна – Швеция е
начело, следвана от Германия, Дания и Финландия.
Същевременно Естония, Литва и Латвия отбелязват най-голям напредък в сравнение с миналата
година. На фона на икономическите проблеми на Кипър и Гърция, двете страни отбелязват спад
на иновативната
дейност.
Двигатели на развитието на иновациите в ЕС са малките и средните предприятия и въвеждането
на иновациите на пазара, заедно с отличните научноизследователски
системи. Въпреки това спадът в бизнес инвестициите и инвестициите на рисков капитал през
периода 2008—2012 г. е оказал отрицателно въздействие върху резултатите в областта на
иновациите,
показва анализа на ЕК.
"Резултатите от тазгодишното проучване показват, че икономическата криза е повлияла
негативно върху иновационната дейност в някои части на Европа. Инвестициите в иновации са
от решаващо значение,
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Резюме: Образът на сегашният ЕС в сферата на иновациите - иновативна, но разделена Европа
В сферата на иновациите България е последна по иновативност сред европейските държави.
Данните идват от направения от Европейската комисия (ЕК) сравнителен анализ
на иновациите в Съюза за 2013 г., класация на държавите-членки на ЕС.
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ако искаме да запазим конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб и да възстановим
растежа в Европа. Трябва да насърчаваме предприемачеството, тъй като МСП са основната
движеща сила за
иновациите", заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите
на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.
"Иновациите сега трябва да бъдат в центъра на всички политически програми на държавите
членки. От последния доклад за състоянието на Съюза за иновации, също публикуван днес,
става ясно, че през
2012 г. сме постигнали напредък в някои важни сфери, като например единния патент и
въвеждането на нови правила за фондовете за рисков капитал, но е необходимо да постигнем
повече, за да
избегнем разделението в Европа по отношение на иновациите", каза от своя страна
европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите
и науката Мойра Гейгън-Куин.
Според Българската стопанска камара (БСК) повече инвестиции за образование, наука и
иновации и по-малко държава в икономиката са ключовите предпоставки за повишаване на
конкурентоспособността на България. По данни на Камарата процентът на усвояване на
средствата за иновации, предвидени в Оперативна програма „Конкурентоспособност“ е 3,7%.
http://www.econ.bg/Новини/България-е-последна-по-иновативност-в-ЕС_l.a_i.421500_at.1.html
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Брой думи: 222
Резюме: Работна група ще подготви цялостен подход към програмите за енергийна ефективност
за следващия програмен период 2014-2020 г. Тя е създадена със заповед на премиера Марин
Райков, съобщи правителствената информационна служба.
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Заглавие: Създава се правителствена работна група за енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Работна група ще подготви цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за
следващия програмен период 2014-2020 г. Тя е създадена със заповед на премиера Марин
Райков, съобщи правителствената информационна служба.
Председател на работната група е вицепремиерът и министър на регионалното развитие и
благоустройството Екатерина Захариева.
В състава й са включени и министрите по еврофондовете Илияна Цанова, на икономиката и
енергетиката Асен Василев и на околната среда Юлиян Попов. В нея влизат още заместникминистрите към четири министерства и главен експерт в дирекция “Програмиране на средствата
от ЕС” към Министерския съвет.
Вицепремиерът Екатерина Захариева вече обяви, че ще се готви обща програма за енергийна
ефективност, която да обхване всички досегашни – за обновление на жилищните и обществените
сгради и за бизнеса. В момента за различните програми отговарят различни ведомства.
Програмата за саниране на жилищни сгради е към Министерството на регионалното развитие.
Отделно по оперативна програма се финансират мерки за енергийна ефективност на общински и
държавни сгради – болници, училища, детски градини, театри, читалища и други. Същите сгради
се финансират и по друга програма със средства от фонд “Козлодуй”, която е на подчинение на
Министерството
на
икономиката
и
енергетиката.
По
оперативна
програма
“Конкурентоспособност” пък се финансира енергийната ефективност за бизнеса, но интересът
към схемата за 300 млн. лв. към момента е слаб.
Отделно има Агенция за енергийна ефективност, която е на подчинение на Министерството на
икономиката.
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Източник: www.lex.bg
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/51982
Брой думи: 222
Резюме: Работна група ще подготви цялостен подход към програмите за енергийна ефективност
за следващия програмен период 2014-2020 г. Тя е създадена със заповед на премиера Марин
Райков, съобщи правителствената информационна служба.
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Текст: Работна група ще подготви цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за
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Председател на работната група е вицепремиерът и министър на регионалното развитие и
благоустройството Екатерина Захариева.
В състава й са включени и министрите по еврофондовете Илияна Цанова, на икономиката и
енергетиката Асен Василев и на околната среда Юлиян Попов. В нея влизат още заместникминистрите към четири министерства и главен експерт в дирекция “Програмиране на средствата
от ЕС” към Министерския съвет.
Вицепремиерът Екатерина Захариева вече обяви, че ще се готви обща програма за енергийна
ефективност, която да обхване всички досегашни – за обновление на жилищните и обществените
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Програмата за саниране на жилищни сгради е към Министерството на регионалното развитие.
Отделно по оперативна програма се финансират мерки за енергийна ефективност на общински и
държавни сгради – болници, училища, детски градини, театри, читалища и други. Същите сгради
се финансират и по друга програма със средства от фонд “Козлодуй”, която е на подчинение на
Министерството
на
икономиката
и
енергетиката.
По
оперативна
програма
“Конкурентоспособност” пък се финансира енергийната ефективност за бизнеса, но интересът
към схемата за 300 млн. лв. към момента е слаб.
Отделно има Агенция за енергийна ефективност, която е на подчинение на Министерството на
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.44paralel.com
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4354
Брой думи: 331
Резюме: 9 проекта са финансирани по инструмента Jeremie в област Видин чрез банкитепосредници, по която инициатива се осигуряват 563 милиона лева за бизнеса в България. Това
стана известно на информационен ден с представяне на инициативата Jeremie и приоритетите
на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“, който проведе вчера
Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: 9 проекта са финансирани по инструмента Jeremie в област Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 9 проекта са финансирани по инструмента Jeremie в област Видин чрез банкитепосредници, по която инициатива се осигуряват 563 милиона лева за бизнеса в България. Това
стана известно на информационен ден с представяне на инициативата Jeremie и приоритетите
на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“, който проведе вчера
Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).
Пред представителите на банковия сектор и бизнеса екипът на Центъра презентира
възможностите на инициативата Jeremie: Гаранционен фонд, Фонд за начално финансиране,
Фонд за рисков капитал, Фонд за растеж, Мецанин фонд, Финансиране чрез споделяне на риска,
както и добрите практики, реализирани с подкрепата на финансовия инструмент.
Jeremie (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна
инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, която
има за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в
ЕС, използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. В България Холдинговият фонд
по Jeremie се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със
съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОПРКБИ).
В рамките на ОПРКБИ са осигурени 199 млн. евро за изпълнение на инициативата Jeremie.
Поради изискването за набиране на частен капитал по финансовите инструменти, в допълнение
към публичното финансиране по Jeremie (199 млн. евро), се добавя и частно такова, в резултат
от което общата сума по инициативата достига 563 милиона евро.
С цел по-ефикасна, бърза и експертна комуникация с бизнеса и стимулиране на проектната му
активност, на деловите среди и банките-посредници във Видин бе предложено участие в общата
с ОИЦ Платформа за комуникационни и бизнес услуги за насърчаване на предприемачеството в
региона. Освен навременна и актуална информация за възможностите по ОПРКБИ и Jeremie,
екипът на ОИЦ-Видин ще провежда редовни регулярни срещи с бизнеса в офиса на Центъра на
площат „Бдинци“ 2. С оглед по-добрата информираност и готовността за новия програмен
период, пред бизнеса бяха представени и приоритетите на бъдещата Оперативна програма
„Иновации и предприемачество“.
Пресофис на Областен информационен център - Видин
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Резюме: 9 проекта са финансирани по инструмента Jeremie в област Видин чрез банкитепосредници. Това стана ясно на информационен ден с представяне на инициативата Jeremie и
приоритетите на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“, който
проведе вчера Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).
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стана известно на информационен ден с представяне на инициативата Jeremie и приоритетите
на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“, който проведе вчера
Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).
Пред представителите на банковия сектор и бизнеса екипът на Центъра презентира
възможностите на инициативата Jeremie: Гаранционен фонд, Фонд за начално финансиране,
Фонд за рисков капитал, Фонд за растеж, Мецанин фонд, Финансиране чрез споделяне на риска,
както и добрите практики, реализирани с подкрепата на финансовия инструмент.
Jeremie (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна
инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, която
има за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в
ЕС, използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. В България Холдинговият фонд
по Jeremie се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със
съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОПРКБИ).
В рамките на ОПРКБИ са осигурени 199 млн. евро за изпълнение на инициативата Jeremie.
Поради изискването за набиране на частен капитал по финансовите инструменти, в допълнение
към публичното финансиране по Jeremie (199 млн. евро), се добавя и частно такова, в резултат
от което общата сума по инициативата достига 563 милиона евро.
С цел по-ефикасна, бърза и експертна комуникация с бизнеса и стимулиране на проектната му
активност, на деловите среди и банките-посредници във Видин бе предложено участие в общата
с ОИЦ Платформа за комуникационни и бизнес услуги за насърчаване на предприемачеството в
региона. Освен навременна и актуална информация за възможностите по ОПРКБИ и Jeremie,
екипът на ОИЦ-Видин ще провежда редовни регулярни срещи с бизнеса в офиса на Центъра на
площат „Бдинци“ 2.
С оглед по-добрата информираност и готовността за новия програмен период, пред бизнеса бяха
представени и приоритетите на бъдещата Оперативна програма „Иновации и
предприемачество“.
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.dnes.dir.bg
Връзка:
http://dnes.dir.bg/news/pravitelstvo-sanirane-energiyna-efektivnost-rabotna-grupa13463907?nt=10
Брой думи: 328
Резюме: Междуведомствена работна група ще подготви цялостен подход към програмите за
енергийна ефективност за програмния период 2014-2020 г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Създава се правителствена група за енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Междуведомствена работна група ще подготви цялостен подход към програмите за
енергийна ефективност за програмния период 2014-2020 г.
Министър-председателят в служебното правителство и министър на външните работи Марин
Райков издаде днес заповед за нейното създаване, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Председател на работната група ще бъде вицепремиерът и министър на регионалното развитие
и благоустройството Екатерина Захариева. В състава й ще бъдат включени и министрите Илияна
Цанова, Асен Василев и Юлиян Попов, заместник-министрите към четири министерства и главен
експерт в Дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" към Министерския съвет.
При обявяване на състава и задачите на служебното правителство, президентът Росен
Плевнелиев подчера, че енергийната ефективност трябва да е един от приоритетите на
България и изтъкна, че санирането чрез Националната програма за енергийна ефективност е
един от най-смислените проекти, с който може да се захване новият кабинет.
Вицепремиерът Екатерина Захариева вече обяви, че ще се готви обща програма за енергийна
ефективност, която да обхване всички досегашни – за обновление на жилищните и обществените
сгради и за бизнеса. В момента за различните програми отговарят различни ведомства.
Тя изтъкна, че за следващия програмен период безвъзмездната помощ по програмата за
обновяване на жилищата по новата оперативна програма ще бъде в много по-малък размер,
вероятно към 35%, а не както в настоящия програмен период - 50%.
"Аз лично считам, че това е крайно неприемливо. Моята позиция ще бъде отново да настояваме
за 50 на сто безвъзмездна помощ", каза министър Захариева.
Програмата за саниране на жилищни сгради е към Министерството на регионалното развитие.
Отделно по оперативна програма се финансират мерки за енергийна ефективност на общински и
държавни сгради - болници, училища, детски градини, театри, читалища и други. Същите сгради
се финансират и по друга програма със средства от фонд “Козлодуй”, която е на подчинение на
Министерството на икономиката и енергетиката.
По оперативна програма “Конкурентоспособност” пък се финансира енергийната ефективност
за бизнеса, но интересът към схемата за 300 млн. лв. към момента е слаб.
Отделно има Агенция за енергийна ефективност, която е на подчинение на Министерството на
икономиката.
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/257231861054271/354303838013739/?ref=notif&notif_t=group_activ
ity
Брой думи: 196
Резюме: Михаил Иванов: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира
информационни дни по отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за
представяне на новите условия и реда за избор на подизпълнители от страна на
бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Михаил Иванов: Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира
информационни дни по отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за
представяне на новите условия и реда за избор на подизпълнители от страна на
бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.
Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" и
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на
изпълнение, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" организира информационни
дни за представяне на новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото
Постановление на Министерски съве...Вижте повече
Структурните фондове в България Единен информационен портал
eufunds.bg
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/287680148002611/364036380366987/?ref=notif&notif_t=group_activ
ity
Брой думи: 229
Резюме: Денислава Йорданова: ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА на ОП „Конкурентоспособност“
В градовете София, Пловдив и Варна
Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на
изпълнение, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни
дни за представяне на новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото
Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза
в сила от 1 април 2013 г. Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март
2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.).

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Търговище
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Денислава Йорданова: ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА на ОП „Конкурентоспособност“
В градовете София, Пловдив и Варна
Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на
изпълнение, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни
дни за представяне на новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото
Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза
в сила от 1 април 2013 г. Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март
2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.).
Новият подход за избор на подизпълнители оптимизира и намалява административната тежест
върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите. Целта е бизнеса да
бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор
на изпълнители с провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и
програмата са публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“:
www.opcompetitiveness.bg.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. публикува Решение № РД-16-413/13.03.2013 г.
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 49
Резюме: преди 5 часа
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни по
отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за представяне на новите условия
и реда за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни по
отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за представяне на новите условия
и реда за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.
Структурните фондове в България Единен информационен портал
eufunds.bg
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/oic.silistra
Брой думи: 26
Резюме: преди 9 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. публикува Решение № РД-16-413/13.03.2013 г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели link чрез Денислава
Йорданова.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 9 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. публикува Решение № РД-16-413/13.03.2013 г.
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/1155072752609
06
Брой думи: 49
Резюме: преди 10 часа
УПРАВЛЯВАЩИЯТ
ОРГАН
НА
ОП
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013 Г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Пазарджик сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 10 часа
УПРАВЛЯВАЩИЯТ
ОРГАН
НА
ОП
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013 Г.
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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Дата: 26.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vt
Брой думи: 49
Резюме: преди 7 часа
УПРАВЛЯВАЩИЯТ
ОРГАН
НА
ОП
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013 Г.

Медиен мониторинг | 3/27/2013

Заглавие: Областен информационен център - Велико Търново сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
УПРАВЛЯВАЩИЯТ
ОРГАН
НА
ОП
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОТВОРЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕДУРИТЕ В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013 Г.
Структурните фондове в България Единен информационен портал
www.eufunds.bg
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