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"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
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Медиен мониторинг – обобщение
20.5.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
4

вестници, от които:

3

- национални

3

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

4

Медиен мониторинг | 5/20/2013

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
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 150
Резюме: Кредити за още 30 млн. евро ще бъдат отпускани на малките и средните предприятия
при по-ниски лихви. Финансирането е по програма "Джереми", по която има заделени вече 300
млн. евро. Средствата бяха прехвърлени от фонд "Растеж", обясниха от Европейския
инвестиционен фонд, който управлява "Джереми". Основното облекчение са 50% по-ниски
лихви от стандартните.
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Заглавие: Още 30 млн. евро за заеми с ниска лихва
Подзаглавие:
Автор: София ТЕРЗИЙСКА
Текст: Кредити за още 30 млн. евро ще бъдат отпускани на малките и средните предприятия
при по-ниски лихви. Финансирането е по програма "Джереми", по която има заделени вече 300
млн. евро. Средствата бяха прехвърлени от фонд "Растеж", обясниха от Европейския
инвестиционен фонд, който управлява "Джереми". Основното облекчение са 50% по-ниски
лихви от стандартните.
Прехвърлянето стана, защото фондът не е събрал необходимите средства. Ето защо
предвидените от бюджета на програмата 30 млн. евро са насочени за кредитиране. Мотивът е,
че към него има голям интерес.
По информация на инвестиционния фонд вече са усвоени около 20 млн. евро от
нисколихвената схема, като средствата са достигнали до близо 200 предприятия. Средната
лихва, при която са отпускани кредитите, е около 4%.
Реално това е резултат от едва 2 месеца активно предлагане на кредитите. В момента 5 банки
имат договор, очаква се още 2 да се присъединят скоро. Усвояването на средствата ще се
ускори през септември.
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Дата: 20.05.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 300
Резюме: "София тех парк" ще започне да генерира приходи едва след края на 2015 г., когато се
очаква той да заработи на "пълна мощност". Засега компанията единствено работи по
инвестиционната си програма, която се очаква да бъде изпълнена до 2.5 години. Това става
ясно от отчета на дружеството за първото тримесечие на 2013 г. Паркът бе започнат по проект
към програма "Конкурентоспособност" и ще струва общо 25 млн. евро. Половината от парите
ще отидат за ремонти на сградите на бившите военни терени срещу столичната зала "Арена
Армеец", където ще бъде паркът. Към момента обаче той все още не работи, макар че към него
бе създадена проектна компания още преди година.
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Заглавие: "София тех парк" ще трупа приходи чак след 2015 г.
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: "София тех парк" ще започне да генерира приходи едва след края на 2015 г., когато се
очаква той да заработи на "пълна мощност". Засега компанията единствено работи по
инвестиционната си програма, която се очаква да бъде изпълнена до 2.5 години. Това става
ясно от отчета на дружеството за първото тримесечие на 2013 г. Паркът бе започнат по проект
към програма "Конкурентоспособност" и ще струва общо 25 млн. евро. Половината от парите
ще отидат за ремонти на сградите на бившите военни терени срещу столичната зала "Арена
Армеец", където ще бъде паркът. Към момента обаче той все още не работи, макар че към него
бе създадена проектна компания още преди година.
От отчета става ясно, че в периода януари - март "София тех парк" може да покрива нуждите
си. По-нататък обаче ще е нужно да се търсят допълнителни пари, които да покриват разходите
на парка към неговите доставчици, докато тече процедурата по одобряване и плащане на
проекта от Брюксел.
Към края на март в дружеството работят общо 18 души, като за този период за осигуровки и
заплати са отишли 130 000 лв. Това означава, че всеки от тях е получил средно по 2400 лв. на
месец.
Макар да не работи, хай тек паркът вече генерира значителни харчове. Само за събития и
обучения, които ще започнат от средата на годината, ще бъдат похарчени около 20 млн.лв., се
разбра неотдавна от думите на шефката на технопарка Елица Панайотова. Освен това
ръководството на технопарка е обявило 5 обществени поръчки. Най-голямата е за охрана
срещу 617 хил. лв., за правни консултации за 307 хил. лв., за консултации и др. Общо 250 хил.
лв. пък са предвидени за доставка на самолетни билети. Точно какви ще бъдат събитията за
тези 20 млн. лв. през следващите 2 г. и кой ще участва в обученията така и не стана ясно.
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Дата: 20.05.2013
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 15
Брой думи: 291
Резюме: Националният археологически институт с музей при БАН единствено е подал оферта
за теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата
междусистемна газова връзка България - Сърбия, съобщи Светлана Маринова, н-к отдел в
дирекция "Правна" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
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Заглавие: Археологическият институт при БАН ще проверява трасето на газовата връзка
България - Сърбия
Подзаглавие:
Автор: Таня ТОДОРОВА
Текст: Националният археологически институт с музей при БАН единствено е подал оферта за
теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата
междусистемна газова връзка България - Сърбия, съобщи Светлана Маринова, н-к отдел в
дирекция "Правна" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Обявената на сайта на министерството обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП бе с едноседмичен срок и приключи в края на работния ден на 14 май т.г. Тя е във връзка
с изпълнението на проекта за изграждане на интерконектора България - Сърбия, финансиран с
48 млн. евро от Европейския фонд за регионалноразвитие по ОП "Конкурентоспособност"
2007 - 2013 г.с бенефициент МИЕТ
В следващите дни ще бъде обявена и цената, предложена от института, като съгласно
поръчката тя не трябва да надвишава 20 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката
е до 30 дни от датата на сключване на договора за изпълнение. Изпълнителят ще избере и
ръководител на екипа от лица, квалифицирани в областта на теренните проучвания.
Квалификацията и опитът на ръководителя на екипа следва да отговарят на изискваните по чл.
150 от Закона за културното наследство за издаване на разрешение и извършване на теренни
проучвания на археологически ценности.
Екипът трябва да събере информация и да направи проучване за наличие на археологически
обекти и предписания за необходимостта от евентуални последващи археологически дейности,
както и прогнозното им остойностяване при проектиране и строителство на газопровода.
Събраната със съдействието на възложителя детайлна информация ще бъде предоставена
под формата на два доклада - научен и финансов.
Досега по проекта е направено ПУП-ПП, като консултант е "Газтек БГ". Предстои избор на
консултант за строителен надзор и оценка на съответствието, избор на строител и доставчици
на оборудване. Въвеждането в експлоатация е предвидено за юли 2015 г.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 19.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13935036
Брой думи: 229
Резюме: 228 проекта за финансиране с европейски средства се реализират във
Великотърновска област по всички 7 оперативни програми към 1 май т. г., съобщиха от
Областния информационен център в старата столица. Проектите са на 112 бенефициенти общински администрации, фирми, учебни заведения, обществени и неправителствени
организации. Общата им стойност възлиза на 311 492 713 лв.
Заглавие: 228 проекта за над 311,4 млн. лева се реализират в региона
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 228 проекта за финансиране с европейски средства се реализират във Великотърновска
област по всички 7 оперативни програми към 1 май т. г., съобщиха от Областния
информационен център в старата столица. Проектите са на 112 бенефициенти - общински
администрации, фирми, учебни заведения, обществени и неправителствени организации.
Общата им стойност възлиза на 311 492 713 лв.
100 от проектите са успешно приключени, други 45 са в процес на изпълнение, а 56 проекта са
със статус новорегистрирани. Най-много - 88 са договорите в Община Велико Търново. Те са за
над 140 млн. лв. и се изпълнявани от общо 51 бенефициенти.
По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България към началото на май в региона най-много са проектите по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 102, на обща стойност близо 12 млн.
лв. Най-голяма във Великотърновска област обаче е общата стойност на 11-те договора по ОП
„Околна среда“ - над 120,5 млн. лв. По ОП „Конкурентоспособност“ са регистрирани 61
проекта с финансиране за над 63,5 млн. лв. По Оперативна програма „Регионално развитие“
договорите са 44 за общо над 114 млн. лв. По ОП „ Административен капацитет“ в областта има
9 проекта за близо 941 хил. лв. и само един договор за еврофинансиране по ОП „Техническа
помощ“.
От всички 228 договора по оперативните програми в област Велико Търново, 87 са на 10-те
общински администрации.
DarikNews
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