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Медиен мониторинг – обобщение
24.10.2014 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
21

вестници, от които:

3

- национални

2

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

18



Общо за деня

21
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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: 24.10.2014
Източник: в. Новинар
Страница: 2
Брой думи: 154
Резюме: Компоти, сладки изделия и зеленчукови консерви представиха български
производители на най-голямата специализирана изложба за храни SIAL в Париж.
Експото се проведе от 18 до 23 октомври във френската столица. На него общо 41 наши фирми
представиха още млечни и месни продукти, замразени плодове и зеленчуци, биопродукти и
вино. Това е най-мащабното участие на страната ни на SIAL.
Други 15 български компании проведоха двустранни срещи с потенциални чужди партньори и
посетиха водещи търговски вериги за хранителни стоки с цел проучване на френския пазар.
В посолството ни в Париж се проведоха срещи с посланика ни във Франция Н.пр. г-н Ангел
Чолаков, Анна Лазарова, която е ръководител на Службата по търговско-икономическите
въпроси (СТИВ), и шефа на службата по земеделие към посолството Веселина Евдокимова.
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Заглавие: Показахме компоти и сладки в Париж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Компоти, сладки изделия и зеленчукови консерви представиха български производители
на най-голямата специализирана изложба за храни SIAL в Париж.
Експото се проведе от 18 до 23 октомври във френската столица. На него общо 41 наши фирми
представиха още млечни и месни продукти, замразени плодове и зеленчуци, биопродукти и
вино. Това е най-мащабното участие на страната ни на SIAL.
Други 15 български компании проведоха двустранни срещи с потенциални чужди партньори и
посетиха водещи търговски вериги за хранителни стоки с цел проучване на френския пазар.
В посолството ни в Париж се проведоха срещи с посланика ни във Франция Н.пр. г-н Ангел
Чолаков, Анна Лазарова, която е ръководител на Службата по търговско-икономическите
въпроси (СТИВ), и шефа на службата по земеделие към посолството Веселина Евдокимова.
Националното участие на българските предприятия в SIAL Paris 2014 и търговската мисия до
Париж се организираха по проект за насърчаване на експортната дейност, финансиран от
Европейския
фонд
за
регионално
развитие
чрез
оперативна
програма
"Конкурентоспособност".
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Дата: 24.10.2014
Източник: в. Труд
Страница: 10
Брой думи: 93
Резюме: Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% през
последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит Банк. Близо 200 млн. лв. са
инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по
оперативна програма "Конкурентоспособност", посочва банката.
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Заглавие: Ръст на заемите за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% през
последната година и половина, сочи анализ на ПроКредит Банк. Близо 200 млн. лв. са
инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по
оперативна програма "Конкурентоспособност", посочва банката.
Секторите, инвестирали най-много в оптимизиране на разходите за енергия у нас, са
металообработването и производството на резервни части и пластмасови изделия
(включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене. Найенергоемки са транспортът, услугите и домакинствата. За оптимизацията в производствения
сектор най-голям принос имат машините с цифрово-програмно управление и подобренията в
сградите, посочва анализът.
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Регионални печатни медии
Дата: 23.10.2014
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 9
Брой думи: 90
Резюме: Около 30 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност" (2007-2О13),
предназначени за създаването на клъстери в индустрията, са били източвани към структури,
80% от които са регистрирани специално за конкурсите. В края на проектите те изчезват в
небитието - без дейност и без наети на трудов договор лица. По приоритетна ос "Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности", средства от 100 000 лв. до 1 300
000 лв. са получавали проекти за дъвки с пълнеж, бонбони, летящи чинии, виртуални молове,
луксозни кутии, салфетки, дънки, сладкиши, снегоходки и пр.
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Заглавие: Потънаха 30 млн. лв. по "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Около 30 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност" (2007-2О13),
предназначени за създаването на клъстери в индустрията, са били източвани към структури,
80% от които са регистрирани специално за конкурсите. В края на проектите те изчезват в
небитието - без дейност и без наети на трудов договор лица. По приоритетна ос "Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности", средства от 100 000 лв. до 1 300
000 лв. са получавали проекти за дъвки с пълнеж, бонбони, летящи чинии, виртуални молове,
луксозни кутии, салфетки, дънки, сладкиши, снегоходки и пр.
23.10.2014
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 23.10.2014
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2014/10/23/news17645959.html
Брой думи: 249
Резюме: България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на
икономиката, сочат данните на Евростат.
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Заглавие: Последни сме в ЕС по енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на
икономиката, сочат данните на Евростат.
Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което е
антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия,
Австрия и Германия, показват още данните на Евростат.
Въпреки това, 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, смятат
експерти. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части . Производството на
пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и
приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на
енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина.
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/10/23/2405032_pregled_na_pechata_ot_23_oktomvri/
Брой думи: 990

Заглавие: Преглед на печата от 23 октомври
Подзаглавие: Държавно управление
Автор:
Текст: Капитал Daily
МВР демонстрира спешната система за безопасност на пътя eCall
Четири тестови автомобила ще бъдат пуснати в страната като част от пилотния проект за
въвеждането на новата технология
ВАС: трите имена на съдиите са лични данни
Адвокат Александър Кашъмов: Накърнен е авторитетът на правосъдието
Сега
БНБ най-после призна, че е проспала фалита на КТБ
"Дупката" в капитала на затворената финансова институция е над 4 млрд. лева. Ако не се
намери спасител до 5 ноември, лицензът й трябва да бъде отнет
Правителството се готви за нова бежанска вълна
Центърът в Любимец ще се разширява за още 400 души
Хора с увреждания получават шанс за собствен бизнес
Няколко проекта ще опитат да дадат заетост на уязвими групи в следващите месеци
Борд ще управлява военните проекти
Борд и контролен съвет ще са новите структури към Министерството на обраната, които ще
поемат контрола върху модернизацията на армията
Новинар
Снабдяват с дърва за зимата пострадалите от потопа
Дърва за огрев ще бъдат дарени на пострадалите от наводненията в Северозападна България
Монитор
Хлапетата учат азбуката на компютър
За всеки пети деветокласник четенето е загуба на време
Новите министри с над 3 бона заплата
Депутатските надници няма да влизат отново във фризера
Стандарт
Агенцията за българите в чужбина с нов началник
Досегашният главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина Димитър
Владимиров бе назначен за заместник-председател на ведомството
Медици учат и без изпит
Зачисляването за специализация при определени условия ще става без изпит
Плащаме осигуровки 10 години назад
Давностният срок за събиране на просрочени задължения от осигуровки да се завиши от 5 на
10 години
Политика
Сега
ГЕРБ и реформаторите канят Патриотичния фронт за тройна коалиция
Целта е новото правителство да бъде подкрепено от стабилно мнозинство
Новинар
Лютви Местан: Не очаквайте да нарушим конституцията
Александър Методиев - Бат Сали, е избран за народен представител по силата на методиката,
приета в Изборния кодекс. Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан
Общество
Сега
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Резюме: Капитал Daily
МВР демонстрира спешната система за безопасност на пътя eCall
Четири тестови автомобила ще бъдат пуснати в страната като част от пилотния проект за
въвеждането на новата технология
ВАС: трите имена на съдиите са лични данни
Адвокат Александър Кашъмов: Накърнен е авторитетът на правосъдието
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Платените зони в София пак работят на загуба
Разходите на столичния Център за градска мобилност не се покриват от тарифите, определени
в синята и зелената платена зона в столицата
Новинар
Догодина строят 8 нови забавачки в София
Това обяви кметът Йорданка Фандъкова, която провери новопостроената сграда на 133-та ЦДГ
"Зорница" в столичния район "Изгрев"
Приключват уличните ремонти в столицата
По-голямата част от тях вече са завършени, съобщи зам.-кметът по транспорта Любомир
Христов
Монитор
286 лв. праг на бедността
Линията на бедността през следващата година ще бъде 286 лв. Тя беше определена вчера от
служебното правителство
Топим се до 6,3 млн. през 2035-а
Столетниците ще се увеличават с по 20 всяка година
3,5 млн. франка ни дава Швейцария за дуално обучение
Швейцария ще предостави 3,5 млн. швейцарски франка на страната ни за въвеждане на
дуалното обучение в България
Всеки четвърти пристрастен към алкохола
Това се отнася за хората на възраст между 25 години и 64 години
800 лв. глоба за паркирана кола в градинка
До 200 лв. санкция за спиране на тротоар
Икономика
Капитал Daily
Американската компания Progress Software купи "Телерик"
Групата от Масачузетс плаща 262.5 млн. долара за българския разработчик
Туристическият бранш отново поиска отделно министерство
В писмо до ГЕРБ от сектора настояват новият ръководител да се разграничи от настоящото
управление
КФН забранява доплащане по "Гражданска отговорност" за пътуване в чужбина
Застрахователите ще правят метод за изчисление на обезщетения за ранени и загинали на
пътя
Как малките могат да пораснат успешно
Печатната компания "Дилком България" изпълни четири проекта по оперативна програма
"Конкурентоспособност"
Сега
Финансовото министерство занижи прогнозите си за развитието на икономиката
В следващите три години растежът няма да мине границата от 3 на сто
Топлофикациите пускат парното първо в училища и болници
Още преди първия сняг, който синоптиците ни обещаха за днес и за следващите няколко дни,
"Топлофикация -София" е готова да пусне парното в столицата
Фермерите имат още 2 месеца за обучение по "Агроекология"
Два месеца остават до края на срока, в който трябва да е приключило обучението по мярка
"Агроекологични плащания"
Новинар
Три аутсорсинг гиганта отварят офиси в Пловдив
Подробна информация за инвестиционните намерения на дружествата ще бъде официално
обявена на 30 октомври, когато в Пловдив ще се проведе еднодневен бизнес форум
Outsourcing Destination Bulgaria
Монитор
Инвестициите в бизнес имоти скочиха с 54%
Увеличава се търсенето на терени за ново строителство
Арабски компании искат да инвестират у нас
Много арабски компании проявяват инвестиционен интерес към България. Проблемът с визите
обаче пречи сериозни инвестиции да влязат в страната ни
Стандарт
Кредитна центрофуга помела КТБ
Дружества без дейност и персонал изяли спестяванията на хората
20 родни фирми строят в Катар
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Над 7000 туристи от Кувейт са посетили Българското Черноморие
Отварят първата банка за биткойни
Първата в Европа банка за биткойни отваря врати днес в жк "Студентски град" в София
Разнобой сред работодателите
Шефовете на АИКБ, БСК и КРИБ излизат с искания, които не са сондирани с всички членове
Труд
Строителите искат нов ред за отчужденията
Време е в България основно да се промени редът за отчуждаване и изплащане на
обезщетенията при големите инфаструктурни обекти, заявиха от Камарата на строителите в
България (КСБ)
Интервю
Капитал Daily
Д-р Слав Петров, Google: Не мисли само за малки проблеми, а искай да промениш света
Новинар
Велина Чакърова: Украйна за дълго ще остане на първо място в орбитите на европейските
интереси
Има опасност Киев да започне да отклонява от транзита за ЕС количество газ за собствени
нужди
Монитор
Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма: Турбуленциите на
руския и украинския пазар повлияха негативно и при нас
Зимният сезон се очертава като много добър, до края на ноември разпродаваме най-добрите
оферти. Българският туризъм е работеща икономика, поддържа 320 000 работни места
Стандарт
Проф. Михаил Константинов: Ще управлява коалиция на малцинството
Иван Нейков: Пенсиите няма да скочат, ако не вдигнем възрастта
Със стъпка от 1-2 месеца на година няма да запушим дупката в НОИ
доц. Леандър Литов: Познаваме само 4% от Вселената
Медиите трябва да формират интерес към науката и иновациите
24 часа
Андрей Райчев: "Нека поклон ми направи, па ще видим по-подир", казва Борисов на
реформаторите
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://econ.bg/Новини/200-млн-лева-са-инвестирали-фирмите-в-подобряване-наенергийната-ефективност_l.a_i.583191_at.1.html
Брой думи: 385

Заглавие: 200 млн. лева са инвестирали фирмите в подобряване на енергийната
ефективност
Подзаглавие: С 88% са нараснали отпуснатите кредити за тази цел, обясняват от ПроКредит
Банк
Автор:
Текст: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва занапред,
заради развитието на програмите за енергийна ефективност. Това смятат експертите на
ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (виж графиките). Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части, сочат данните на банката
ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране),
дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много
раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите.
Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и
аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С
кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови
високоефективни немски
машини. Многократно повишихме производителността и качеството на продукцията,
постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на мебели
Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Резюме: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна
ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп
до средства за намаляване на
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17645498
Брой думи: 316
Резюме: България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на
икономиката. Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което
е антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия, сочат данните на Евростат.

Медиен мониторинг | 10/24/2014

Заглавие: Антирекорд - последни сме в ЕС по енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на
икономиката. Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което
е антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия, сочат данните на Евростат.
Въпреки това 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според
експертите на ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във
възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да
повиши ефективността и конкурентоспособността си.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина. За последните 8 години банката е отпуснала 73 милиона евро кредити за
енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват, че сега е моментът
българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17646444
Брой думи: 241
Резюме: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност у нас, заради по-високата
цена на тока, заявиха експертите на ПроКредит банк.
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Заглавие: Скъпият ток повишава инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност у нас, заради по-високата
цена на тока, заявиха експертите на ПроКредит банк.
Само през последната година български фирми са инвестирали в енергийна ефективност над
200 милиона лева по ОП «Конкурентоспособност“.
Според енергийната стратегия на «България 2020”, целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та година.
По данни на Евростат в момента България е на последно място в Европа по енергийна
ефективност на икономиката. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на банката, мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17646325
Брой думи: 232
Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП Конкурентоспособност обобщава в. 24 часа. Търсенето на
достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва
според експертите.
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Заглавие: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност", обобщава в. "24 часа"
Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се
засилва според експертите. Причините са основно в повишените цени на енергията, във
възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да
повиши ефективността и конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (вижте инфографиката), тоест на първо място в Европа по енергийна
интензивност на производството. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно
неефективна е икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на
Норвегия, Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според енергийната стратегия на България до 2020 година целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Дата: 23.10.2014
Източник: www.24chasa.bg
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4383841
Брой думи: 226
Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според експертите.
Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските
програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
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Заглавие: Очаква се ръст на инвестиции?те в енергийна ефективнос?т
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според експертите.
Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските
програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (вижте инфографиката), тоест на първо място в Европа по енергийна
интензивност на производството. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно
неефективна е икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на
Норвегия, Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според експертите.
Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските
програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
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Заглавие: Очакват ръст на инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според експертите.
Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските
програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (вижте инфографиката), тоест на първо място в Европа по енергийна
интензивност на производството. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно
неефективна е икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на
Норвегия, Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Заглавие: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Металообработващите компании са инвестирали най-много в енергийна ефективност,
сочат данните на ПроКредит Банк
200 млн. лв. са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през
последната година по ОП „Конкурентоспособност“, а търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, сочат данни на ПроКредит
Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката, тоест на първо място в Европа по енергийна интензивност на производството. На
първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и
Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспортът,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите
вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат
голям ефект за повишаване на ефективността.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020, целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005 г.
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Резюме: Металообработващите компании са инвестирали най-много в енергийна ефективност,
сочат данните на ПроКредит Банк
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Заглавие: 200 млн. лева са инвестирали наши фирми в енергийна ефективност
Подзаглавие: Най-сериозни вложения се правят в металургичната промишленост
Автор:
Текст: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва занапред, заради
развитието на програмите за енергийна ефективност. Това смятат експертите на ПроКредит
Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е икономиката ни.
На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и
Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части, сочат данните на банката
ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране),
дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много
раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите
вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат
голям ефект за повишаване на ефективността.
„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С
кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови
високоефективни немски машини. Многократно повишихме производителността и качеството на
продукцията, постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на
мебели Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва занапред, заради
развитието на програмите за енергийна ефективност. Това смятат експертите на ПроКредит
Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
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Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП "Конкурентоспособност". Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния

Медиен мониторинг | 10/24/2014

Заглавие: България на последно място в Европа по енергийна ефективност
Подзаглавие: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност
Автор:
Текст: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП "Конкурентоспособност". Търсенето на достъп до средства за
намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, според експертите на
ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (вижте инфографиката), тоест на първо място в Европа по енергийна
интензивност на производството.
Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е икономиката ни. На първите
места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части. Производството на
пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и
приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на
енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според банковите експерти, мерките с най-голям принос за оптимизацията в производствения
сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите.
Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и
аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на банковия сектор.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Заглавие: 200 млн. лева са инвестирали фирмите в подобряване на енергийната
ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва занапред,
заради развитието на програмите за енергийна ефективност. Това смятат експертите на
ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (виж графиките). Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части, сочат данните на банката
ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране),
дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много
раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите
вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат
голям ефект за повишаване на ефективността.
„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С
кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови
високоефективни немски машини. Многократно повишихме производителността и качеството на
продукцията, постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на
мебели Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Резюме: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна
ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето...
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Заглавие: Скъпият ток повишава инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност у нас, заради по-високата
цена на тока, заявиха експертите на ПроКредит банк.
Само през последната година български фирми са инвестирали в енергийна ефективност над
200 милиона лева по ОП „Конкурентоспособност“.
Според енергийната стратегия на „България 2020”, целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та година.
По данни на Евростат в момента България е на последно място в Европа по енергийна
ефективност на икономиката. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на банката, мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
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Заглавие: Бизнесът е инвестирал 200 млн. лв в мерки за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ПроКредит Банк отчита 88% ръст на кредитите за енергийна ефективност за последната
година и половина
Индустрията и транспорта, следвани от услугите и домакинствата са секторите с най-високо
енергийно потребление. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за
повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента, показва анализ
на ПроКредит Банк.
Само за последната година български компании са инвестирали 200 милиона лева по ОП
„Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния
разход на предприятията ще се засилва, смятат експертите на банката. Причините са основно в
повишените цени на енергията, във възможностите по европейските програми и в осъзнатата
нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите
вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат
голям ефект за повишаване на ефективността.
„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С
кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови
високоефективни немски машини. Многократно повишихме производителността и качеството на
продукцията, постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на
мебели Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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цена на тока, заявиха експертите на ПроКредит банк.
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Заглавие: Скъпият ток повишава инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност у нас, заради по-високата
цена на тока, заявиха експертите на ПроКредит банк.
Само през последната година български фирми са инвестирали в енергийна ефективност над
200 милиона лева по ОП „Конкурентоспособност“.
Според енергийната стратегия на „България 2020”, целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та година.
По данни на Евростат в момента България е на последно място в Европа по енергийна
ефективност на икономиката. Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на банката, мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
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Текст: В Деня на предприемача бяха представени и иновативни проекти за система за
събиране на данни за моторни спортове и технология за шифриране и маркиране на
автомобили, банкноти и др.
Устройството Baggi, което може да проследява изгубени вещи, бе представено миналата
седмица по време на Деня на предприемача.
Baggi се прикрепя към личните вещи – портфейл или чанта например, а чрез мобилно
приложение телефонът ги разпознава и сигнализира, когато бъдат забравени или изгубени. По
този начин може да бъде предотвратена и кражба на ценни предмети.
Прочетете още: Българска верига за бързо хранене извърши доставка с дрон
Собственикът може да определя зони за „засичане“ за изгубените вещи в радиус от 10 до 60
метра, като при излизането на предмета извън този радиус, телефонът подава сигнал.
Ако собственикът не си спомня къде е оставил дадена вещ, може на карта да провери къде за
последно се е намирала тя. Ако пък телефонът бъде изгубен, е достатъчно да бъде натиснат
бутон върху устройството и апаратът сигнализира, независимо дали е с намалена сила на
звука, с изключен звук и т.н. Батерията на устройството издържа около 1 година, а
приложението е разработено и за iOS, и за Android.
Продуктът, разработен от младите предприемачи Любомир Янчев и Недялко Недялков, ще се
продава като допълнение към чанти, портмонета и др. във верига магазини за дамски
аксесоари.
Разработката стана възможна с помощта на Офиса за технологичен трансфер „Иновативен
капитал“, създаден преди две години по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“.
Организацията консултира и други иновативни проекти, сред които е система за събиране на
данни за моторни спортове, разработена от компанията „Диагностични системи и технологии“
(ДСТ). Електронни устройства събират информация от датчици, инсталирани върху
състезателния автомобил и подават информация за поведението му на състезателния отбор.
Тази информация позволява на механиците да направят нужните настройки, за да се извлече
максималното от автомобила, а пилотът да прецени как оптимално да мине през отсечките в
едно състезание.
ДСТ внедрява cloud платформа в продукта си, която ще позволява следене на измерванията в
реално време от всички членове на екипа и достъп до резултатите през мобилно устройство.
Компанията „КЕИТ“ ООД представи технология за шифриране и маркиране с широк спектър от
приложения, сред които маркиране на моторни превозни средства срещу кражба, защита на
банкноти, паспорти, документи и ценни книжа срещу фалшификация, защита на стоки срещу
фалшификация, маркиране на машини и машинни части и др.
Беше представена и игровизирана уеб платформа за повишаване на ангажираността на
служителите, базирана на предизвикателства - Deed (www.ideedit.com). Тя позволява на
компаниите да провеждат дейности, целящи подобряване на екипната и междуекипната
комуникация, включване на екипа в решенията на компанията, получаването на постоянна
обратна връзка между служители и мениджмънт с оптимални ресурси.
Специалистите от ОТТ „Иновативен капитал“ подпомагат изобретатели, учени и малки и средни
предприятия в избора им на правилен бизнес модел, при планиране и организация на бизнеса,
както и в сферите на правото, счетоводството, управлението на иновации и управлението на
интелектуалната собственост.Всеки автор на иновативна бизнес идея може да се регистрира в
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Резюме: В Деня на предприемача бяха представени и иновативни проекти за система за
събиране на данни за моторни спортове и технология за шифриране и маркиране на
автомобили, банкноти и др.
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онлайн платформата на ОТТ „Иновативен капитал“, да предостави информация за своя проект
и да се възползва от услугите, предлагани от организацията.

28

Дата: 23.10.2014
Източник: www.news.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n447908
Брой думи: 315
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икономиката. Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което
е антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия, сочат данните на Евростат.
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Текст: България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на
икономиката. Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което
е антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия, сочат данните на Евростат.
Въпреки това 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва според
експертите на ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във
възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да
повиши ефективността и конкурентоспособността си.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит
Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка,
машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за
оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка мерките с най-голям принос за оптимизацията в
производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в
сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни
и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за
повишаване на ефективността.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина. За последните 8 години банката е отпуснала 73 милиона евро кредити за
енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват, че сега е моментът
българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Текст: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност
само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до
средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва занапред,
заради развитието на програмите за енергийна ефективност. Това смятат експертите на
ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по
европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и
конкурентоспособността си.
По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на
икономиката (виж графиките). Това е антирекорд, който показва, колко ресурсно неефективна е
икономиката ни. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия,
Италия, Австрия и Германия.
У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е
металообработването, следван от производството на резервни части, сочат данните на банката
ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране),
дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много
раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.
Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта,
следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат найголям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в
момента.
Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за
оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и
подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите
вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат
голям ефект за повишаване на ефективността.
„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С
кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови
високоефективни немски машини. Многократно повишихме производителността и качеството на
продукцията, постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на
мебели Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност.
Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната
година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала
73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват,
че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на
външни пазари.
Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години
потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне
с 25% спрямо разхода от 2005-та.
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Резюме: Близо 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна
ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето...
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