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Медиен мониторинг – обобщение
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 20.05.2013
Източник: БТВ
Предаване: Новини
Място на материала: 06.30 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 53
Резюме: 3.Новина
От днес започват информационни дни в седем града в страната за промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програмата „Енергийна ефективност и
зелена икономика”. Промените предвиждат по-облекчени условия за избора на изпълнител. Ще
ги разясняват експерти от МИЕТ на срещи във Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив,
Бургас и София.
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Текст: 3.Новина
От днес започват информационни дни в седем града в страната за промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програмата „Енергийна ефективност и
зелена икономика”. Промените предвиждат по-облекчени условия за избора на изпълнител. Ще
ги разясняват експерти от МИЕТ на срещи във Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив,
Бургас и София.
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Дата: 20.05.2013
Източник: БТВ
Предаване: Новини
Място на материала: 09.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 53
Резюме: 1.Новина
От днес започват информационни дни в седем града в страната за промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по европрограмата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”.
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Текст: 1.Новина
От днес започват информационни дни в седем града в страната за промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по европрограмата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”. Промените предвиждат по-облекчени условия за избора на
изпълнител. Ще ги разясняват експерти от МИЕТ на срещи във Враца, Велико Търново, Русе,
Варна, Пловдив, Бургас и София.
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Дата: 20.05.2013
Източник: БНР
Предаване: Нещо повече
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 611

Текст: Водещ: От утре София ще бъде домакин на Balkan venture forum, който ще събере над
40 инвеститори от района, от Европа и от целия свят, които управляват общо около 3
млрд.евро инвестиционен капитал, фондове за рисково инвестиране, т.нар.venture capital,
акселератори и институционални инвеститори ще се срещат в София. Най-иновативните
компании от региона ще имат възможност да се представят пред тях и евентуално да получат
финансиране. На телефона сега е един от организаторите на тази проява, Боян Бенев. Добър
ден.
Боян Бенев: Здравейте.
Водещ: Имах информация, че през април е имало Balkan venture forum, който се е провел в
Скопие.
Боян Бенев: Balkan venture forum се прави на трети път. Преди това се е правил в Белград и в
Скопие. Ние сме засега най-голямата локация, която се прави като размер на събитието, като
брой гости и като организации, които са свързани. Но да, правено е преди в Скопие и в Белград.
Водещ: Доколкото зная в Скопие сте имали шанса да разкажете за всички хубави неща, които
се случват в България като например появата на двата фонда по европейската програма
Джереми, чиято цел е да налеят 20 млн.евро в иновативни идеи през следващите 4 години,
нали така?
Боян Бенев: Ние имаме огромна помощ от главните организатори, които са в Брюксел и в
Македония. Но сме местен екип и затова се надявам да дадем български вкус на цялото
събитие. Това е процес, който събира над 40 български организации в сферата на
предприемачество, иновация, включва инвестиционните фондове, както вие споменахте, не
само тези по програмите на Джереми, но още няколко. Имаме чужди гости от гледна точка на
институции като Европейската банка, Европейският инвестиционен фонд, Европейската банка
за развитие, както и много акселератори от Италия, от Германия, от Турция дори. Целта е да
покажем наистина най-иновативните компании, които съществуват в сферата на технологиите,
на мобилните технологии, интернет компании, както и компании, свързани с подобрена
ефективност на енергия и на туризъм също.
Водещ: Освен от сферата на туризма и енергетиката, ще има и компании, които представляват
екологичния сектор или по-скоро това са IT технологии в областта на екологията.
Боян Бенев: Това, което намирам е, че много от наистина иновативните компании, които се
пораждат в България се занимават в технологични сектор, така че решенията, които
съществуват за енергийна ефективност са технологични, IT решения, които се прилагат в
сферата на енергетиката, на туризма или на земеделието и на подобни сфери. Но да, всичкото
е с IT наклон.
Водещ: Системата на енергетиката в момента едно от проблемните звена, което предизвиква
много социално напрежение. Компаниите, които на мен лично ми правят впечатление може би
не звучат толкова интересни. Но има някои, които са свързани с логистика и повишаване на
ефективност на големи логистични компании, които превозват с кораби, контейнери и т.н. Има
едно решение, (....) се казва, което цели да оптимизира пътеките за превоз на подобни товари.
И за мен е много интересно начинът, по който го правят. Много математически и технически. То
това е, че иновацията не е нужно да е нещо сензационно. Може би в някои много неща, които
звучат ежедневни можем да открием иновации, които наистина правят много мащабна разлика.
В момента в България имаме много силен технически талант, който се насочва, програмира на
подобен тип решения. Много от интересът е точно на интернет базирани платформи, на
мобилни платформи, които изцяло се прилагат. И това, което аз много се радвам е, че имаме
доста примери на компании, които са създадени в България, но работят наистина на световно
ниво. И целта на тази конференция е да покажем и вътрешно към българските гости, но както и
на международните гости, че България може да е една локация за бизнес на световно ниво.
Боян Бенев: Боян Бенев, главен организатор на Balkan venture forum.
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Резюме: Тема: Balkan venture forum в София
Гост: Боян Бенев, организатор
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Национални печатни медии
Дата: 21.05.2013
Източник: в. Дума
Страница: 4
Брой думи: 158
Резюме: Традиционната българска кухня да стане атрактивна туристическа дестинация. Такава
задача си е поставила асоциацията "Кулинарни изкуства и гостоприемство", учредена в Добрич
от над 10 организации в Североизточна България, която предпочита да се обозначава като
кулинарен клъстер.
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Заглавие: Привличаме нови туристи чрез българската кухня
Подзаглавие:
Автор: Дана Русева
Текст: Традиционната българска кухня да стане атрактивна туристическа дестинация. Такава
задача си е поставила асоциацията "Кулинарни изкуства и гостоприемство", учредена в Добрич
от над 10 организации в Североизточна България, която предпочита да се обозначава като
кулинарен клъстер. Според ръководителя на проекта, който се реализира по програма
"Конкурентоспособност" Виолета Димитрова, целите на проекта са най-малко две - да
извършва маркетингова дейност за фирмите-членове на клъстера и българските ястия да
бъдат поставени на масата на гостите. Ще бъдат посетени три района в Европа в рамките на
проекта - Токай, Унгария, Бордо, Франция, Тоскана, Италия, за да се изучат добри практики.
Идеята е да се почерпи опитът на тези региони в привличането на туристи. Проектът
предвижда и предлагането на виртуални турове в обектите на фирмите, които участват в него.
В интернет-посланията ще се предлагат добруджанска кухня, морски дарове и др. Ще бъде
направен и рекламен каталог - на български, английски и руски език. Членовете на клъстера ще
участват и в международни изложения.
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Дата: 21.05.2013
Източник: в. Преса
Страница: 12
Брой думи: 115
Резюме: Шопската салата и българската кухня като цяло могат да се наложат на пазара като
уникална туристическа дестинация. За целта 10 организации учредиха в Добрич клъстер с
наименованието Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство". В клъстера са обхванати
фирми от Североизточна България - от къщи за гости по селата до туристически комплекси, IT
фирми за резервации и други. Организацията се създава по програма "Конкурентоспособност"
и е на стойност 313 245 лв.
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Заглавие: Шопската салата става туристическа дестинация
Подзаглавие:
Автор: Дияна Райнова
Текст: Шопската салата и българската кухня като цяло могат да се наложат на пазара като
уникална туристическа дестинация. За целта 10 организации учредиха в Добрич клъстер с
наименованието Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство". В клъстера са обхванати
фирми от Североизточна България - от къщи за гости по селата до туристически комплекси, IT
фирми
за
резервации
и
други.
Организацията
се
създава
по
програма
"Конкурентоспособност" и е на стойност 313 245 лв.
"Кулинарният туризъм е все по-голяма ниша за туристите, тъй като храната е неизменна при
обиколките им", казва Виолета Димитрова, ръководител на проекта.
От три района в Европа - Токай - Унгария, Бордо - франция, Тоскана - Италия, ще бъде черпен
опит за привличане на кулинарни туристи.
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Регионални печатни медии
Дата: 20.05.2013
Източник: в. Зов, Враца
Страница: 5
Брой думи: 189
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще представи на 20 май във Враца промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма "Енергийна ефективности
зелена икономика".
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Заглавие: Представят промените в програма "Енергийна ефективност и зелена
икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще представи на 20 май във Враца промените в условията за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма "Енергийна ефективности
зелена икономика".
Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по време
на информационните дни в няколко града в страната.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/ 2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ,технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие,както и мерки за усъвършенстване
на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
20.05.2013
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 20.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13943372
Брой думи: 245
Резюме: Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика“ е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие.
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Заглавие: Информационни дни за зелена икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика“ е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие.
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ще
представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по
програма “Енергийна ефективност и зелена икономика“. Новите моменти ще бъдат разяснени
от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в
градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
Враца - 20.05. 2013 , Велико Търново – 21.05.2013 г. Русе – 22.05.2013 г. Варна – 23.05.2013 г.
Пловдив – 28.05.2013 г. Бургас – 29.05.2013 г. София – 31.05.2013 г.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13944840
Брой думи: 274
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.
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Заглавие: Чакат приходи от София Тех Парк през 2015 г.
Подзаглавие: Паркът бе започнат по проект към програма “Конкурентоспособност“ и ще
струва общо 25 млн. евро.
Автор:
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.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_343008891
Брой думи: 274
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.
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Заглавие: Чакат приходи от София Тех Парк през 2015 г.
Подзаглавие:
Автор:
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.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.regal.bg
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2064346
Брой думи: 655

Заглавие: Още една изворна вода излиза на пазара - "Бачково"*
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Още една марка изворна вода излиза на българския пазар - това е "Бачково", която ще
се добива от извор в едноименното село в община Асеновград. Фабриката за бутилирането е
изградена от производителя на безалкохолни напитки "Нова трейд", чиято най-известна марка е
"Дерби" (Derby). Инвестицията се оценява на 14 млн. евро, а в предприятието са отворени 100
нови работни места, съобщиха от "Нова трейд". Официалното откриване на бутилиращото
дружество е направено на 23 април и то вече работи, като каптира водата от извор, разположен
в резервата "Червената стена".
Ценова позиция
Капацитетът за бутилиране на предприятието е 70 хил. бутилки на час. Финансирането за
изграждането му е осигурено от собствени средства на "Нова трейд", Сосиете женерал
Експресбанк и от европейски фондове - по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността", стана ясно от думите на управителя Стоян Узунов.
Новата марка вода ще се предлага в РЕТ опаковка (полиетилен терафталат) в количества от
0.5, 1.5, 3, 5, 7 и 11 литра. Те ще се продават както за заведения и хотели (студен пазар), така и
в хранителните магазини за консумация вкъщи (топъл пазар). От компанията определят
заложените цени като "приемливи за потребителите".
Досегашните марки безалкохолни на "Нова трейд" са по-скоро в ниския и средния ценови
сегмент и включват газирани и енергийни напитки, плодови сокове, студени чайове, голяма част
от които се продават и за износ. Дружеството не е предлагала досега минерална вода и според
обяснението на Узунов разширяването на продукцията им е продиктувано от тенденциите в
потреблението на вода от последните няколко години. Той обясни, че изворната вода се
бутилира директно, без преработка и заради ниската си минерализация е подходяща за
ежедневна употреба. "Бачково" е с киселинност (PH) от 7.23, което означава ниска, много
близка до тази на дестилираната вода.
Разпределяне на пазара
По данни на агенция Nielsen, цитирани от сп. "Регал", изворната вода има 21% дял от общия
обем пазар на бутилирана вода и 24% като стойност. Това я нарежда на второ място след
минералната, чийто дял е 71% от обема на продажбите и 64% от стойността им. Данните са за
12-те месеца до февруари тази година и като цяло пазарът за това време се оценява на 193
млн. лв. за трите сегмента води - минерална, изворна и трапезна. Средната цена на изворната
е най-висока - 1.05 лв. за всяка продадена опаковка, докато минералната струва 0.93 лв., а
трапезната е едва 0.70 лв. Бутилките от 1.5 л и галоните над 10 л имат най-големия дял на
пазара, всеки по 30% от общите продажби.
Най-големите компании по пазарен дял според продадения обем са "Банкя" (на "Кока-Кола
хеленик ботълинг"), "Девин", "Горна баня" на "Бутилираща компания Г. баня", същата марка, но
на "Булминвекс" и "Хисар". По стойнст на продажбите в топ 5 "Булминвекс" отстъпва на
"Михалково".
Обичайно високите продажби на вода по региони са предимно на местни марки, ако се
изключат такива с добра дистрибуция из цялата страна като "Девин", "Горна баня" и "Банкя".
Най-много продажби според Nielsen има в регионите на София, централната южна част на
страната и Югозападна България.
Собственикът на марката
Компанията – инвеститор в завода за бутилиране, "Нова трейд" е 100% собственост на Георги
Тучев, който е и неин съуправител заедно със Стоян Узунов. Последният публикуван отчет е за
2011 г. и показва приходи от над 45 млн. лв., с 9% ръст на годишна база. Печалбата за
годината е била 3.57 млн. лв., което е увеличение с 38% спрямо резултата от 2010 г. Според
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Резюме: Още една марка изворна вода излиза на българския пазар - това е "Бачково", която
ще се добива от извор в едноименното село в община Асеновград. Фабриката за бутилирането
е изградена от производителя на безалкохолни напитки "Нова трейд", чиято най-известна марка
е "Дерби" (Derby).
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отчета всички активи на компанията се оценяват на 60.43 млн. лв., над половината от които са
имоти, машини и съоръжения .
*Оригинално заглавие: Още един извор на пазара
Защитена зона
"Червената стена", който се намира на северните склонове на Родопите, е обявен за резерват
през 1962 г., а от 1977 г. е под закрила на ЮНЕСКО. Той е един от четирите биосферни
резервата в Родопите, защитени от световната организация. На територията му има 38 вида
растения, включени в Червената книга на България, както и множество редки цветя като
родопско лале, родопски лен, персийска морина, силивряк.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.stroitelstvo.info
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2064167
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:
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 регионално развитие по ОП "Конкурентоспособност"
2007 – 2013 г. сбенефициент 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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Дата: 20.05.2013
Източник: www.economynews.bg
Връзка: http://www.economynews.bg/информационни-дни-за-зелена-икономика-news45304.html
Брой думи: 227
Резюме: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще
представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
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Заглавие: Информационни дни за зелена икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти ще бъдат разяснени
от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в
градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.
Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са
свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно
Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и
разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като
работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Информационните дни ще се проведат по следния график:
Враца - 20.05. 2013 , Велико Търново – 21.05.2013 г. Русе – 22.05.2013 г. Варна – 23.05.2013 г.
Пловдив – 28.05.2013 г. Бургас – 29.05.2013 г. София – 31.05.2013 г.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/10093/София_тех_парк_ще_трупа_приходи_чак_след_2015_г_.htm
l
Брой думи: 332
Резюме: 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.

Медиен мониторинг | 5/21/2013

Заглавие: София тех парк ще трупа приходи чак след 2015 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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.
„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, припомня в. Сега.
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 разходи. 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: www.b2bnews.bg
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/chakat-prihodi-ot-sofiq-teh-park-prez-2015-g.-810836.html
Брой думи: 231
Резюме: Чакат приходи от София Тех Парк през 2015 г.
Паркът бе започнат по проект към програма "Конкурентоспособност" и ще струва общо 25 млн.
евро.

Медиен мониторинг | 5/21/2013

Заглавие: Чакат приходи от София Тех Парк през 2015 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чакат приходи от София Тех Парк през 2015 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.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.sofia.dir.bg
Връзка: http://sofia.dir.bg/news.php?id=13942544&nt=10
Брой думи: 274
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.

Медиен мониторинг | 5/21/2013

Заглавие: Приходи от “София тех парк“ чак след 2015 г.
Подзаглавие:
Автор:
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.
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Дата: 20.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.vratza
Брой думи: 122
Резюме: Екипът на центъра посети с. Голямо Пещене по покана на кмета на селото Тодор
Тодоров. Там експертите разгледаха новата беседка в центъра на селото, която бе изградена
по проект след предоставена информация от ОИЦ - Враца.

Медиен мониторинг | 5/21/2013

Заглавие: Областен Информационен Център Враца
Подзаглавие: Областен информационен център Враца на гости на Голямо Пещене
Автор:
Текст: преди 8 часа
Екипът на центъра посети с. Голямо Пещене по покана на кмета на селото Тодор Тодоров. Там
експертите разгледаха новата беседка в центъра на селото, която бе изградена по проект след
предоставена информация от ОИЦ - Враца. Беседката е с голямо значение за населеното
място, тъй като единственото място, на което жителите могат да организират по-големи
обществени мероприятия. В бъдеше Тодоров се надява да разшири парковата част, като
изгради фитнес на открито, отново чрез кандидатстване по проект.
Служителите се срещнаха и с жителите на селото и разговаряха за възможностите за
кандидатстване, които предоставят Структурния и Кохезионния фонд, актуалните процедури на
ОП “Конкурентоспособност“: „Внедряване на иновации в предприятието“ и „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия“, която предстои да стартира юни месец.

22

