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Медиен мониторинг – обобщение
13.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

4



телевизии

2



радиостанции

2
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вестници, от които:

9

- национални

6

- регионални

3



периодични издания
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 12.07.2012
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 12.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 178
Резюме: 5.Новина
Френската компания "Тотал" спечели конкурса за проучване на природен газ в Черно море.
Това обяви икономическият министър Делян Добрев. Според премиера Бойко Борисов
концесионната такса, която страната ни може да получи, е между 2 и 30% и зависи от
количествата газ, които ще бъдат открити.
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Текст: 5.Новина
Френската компания "Тотал" спечели конкурса за проучване на природен газ в Черно море.
Това обяви икономическият министър Делян Добрев. Според премиера Бойко Борисов
концесионната такса, която страната ни може да получи, е между 2 и 30% и зависи от
количествата газ, които ще бъдат открити.
Бойко Борисов: Това значи истинска диверсификация. Много по-истинска дори и от
интерколекторната връзка, която готвим с Турция. И истински се надявам, че и с подписаното
между Турция и Азербайджан споразумение преди една седмица в недалечно бъдеще и
"Набуко" ще мине през България. Една сонда е около 300 милиона евро, концесионната такса,
която България ще получава, в зависимост от количеството газ или нефт, когато се добива е
между 2 и 30%, ако са големи находищата. Това във всички случаи много драстично ще понижи
цената на газа и във всички случаи ще ни помогне във воденето на преговори за закупуване на
новите количества газ.
Водещ: Премиерът връчи 16 договора на големи предприятия, спечелили финансиране по
оперативната програма "Конкурентноспособност". Договорите са на стойност близо 43
милиона лева и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
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Дата: 12.07.2012
Източник: БНТ
Предаване: Новини
Място на материала: 20.00 часа
Продължителност в мин.: 0,33
Брой думи: 86
Резюме: 10.Новина
Бойко Борисов връчи днес и 16 договора по ОП "Конкурентоспособност" за инвестиции в зелена
индустрия на стойност 42 и половина млн. лв.
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Текст: 10.Новина
Бойко Борисов връчи днес и 16 договора по ОП "Конкурентоспособност" за инвестиции в
зелена индустрия на стойност 42 и половина млн. лв. Премиерът подчерта, че правителството
има готовност да даде общо 78 млн. и да връчи договорите на още 14 фирми, но поради факта,
че те не са готови с документите, това ще се случи на по-късен етап.
На всеки от мениджърите на компаниите, на които връчваше договори, Борисов задаваше
въпроса колко работни места ще отвори с тези евросредства и получаваше отговор: от 100 до
300.
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Дата: 12.07.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 15.30 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 125
Резюме: 3.Новина
42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за енергийна
ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е възможно,
след като бяха подписани договори по ОП Конкурентоспособност с 16 компании.
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Текст: 3.Новина
42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за енергийна
ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е възможно,
след като бяха подписани договори по ОП Конкурентоспособност с 16 компании. По
процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на
обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро. Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на
големите предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство
на продукти, които подлежат на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните
продукти и намаляване на енергоемкостта на производството. Всички представители на
фирмите, които получиха договорите си, заявиха, че със спестените пари от енергия, ще
открият нови работни места.
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Дата: 12.07.2012
Източник: БНТ
Предаване: Новини
Място на материала: 06.30 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 92
Резюме: Новина 4
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“..
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Текст: Новина 4
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“. Договорите са на стойност близо 43
милиона лева и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия. С помощта на
европейските средства големите фирми ще модернизират технологиите си, свързани с
намаляване на енергоемкостта или по-ефективно използване или рециклиране на отпадъчни
продукти. Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. Останалите 14
договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите седмици.
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Национални печатни медии
Дата: 13.07.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 122
Резюме: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв от ЕС за инвестиции в технологии, които
намаляват разходите им за енергия.
Средствата са по схемата "Инвестиции в зелена индустрия" по Оперативна програма
"Конкурентоспособност".
Договорите на първите 16 бяха връчени вчера от премиера Бойко Борисов и министъра на
икономиката Делян Добрев. Предприятията ще инвестират общо 42,6 млн. лева в технологии за
енергийна ефективност.
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Заглавие: 77 млн. лв. от ЕС за 30 фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв. от ЕС за инвестиции в технологии, които
намаляват разходите им за енергия.
Средствата са по схемата "Инвестиции в зелена индустрия" по Оперативна програма
"Конкурентоспособност".
Договорите на първите 16 бяха връчени вчера от премиера Бойко Борисов и министъра на
икономиката Делян Добрев. Предприятията ще инвестират общо 42,6 млн. лева в технологии за
енергийна ефективност.
Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в близките седмици, обясниха от
икономическото министерство.
Сред одобрените са проекти на Комбинат за цветни метали, "Юрий Гагарин", "Миролио", ТЕЦ
"Бобов дол" и др.
Цел на процедурата е да подкрепи големите предприятия да изпълнят проекти, свързани с
производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на
отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта на производството.
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Класа
Страница: 2
Брой думи: 114
Резюме: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" за
инвестиции в "зелена индустрия", съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма
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Заглавие: 30 компании получават 77 млн. лв. за "зелени" инвестиции
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" за
инвестиции в "зелена индустрия", съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма
Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
връчиха в сградата на Министерския съвет договори на 16 от тези големи компании, спечелили
проекти
за
инвестиции
в
зелена
индустрия
по
Оперативна
програма
"Конкурентоспособност". Предприятията ще инвестират общо 42,6 млн. лева в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното
им влияние върху околната среда.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в
близките седмици.
■ Още на www.klassa.bg
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 9
Брой думи: 121
Резюме: 30 големи компании са спечелили проекти на стойност 77 млн. лева, които са за
инвестиции в зелена индустрия по оперативна програма "Конкурентоспособност“, съобщиха от
икономическото министерство. Премиерът Бойко Борисов връчи вчера в Министерския съвет
договорите на 16 от тях. Те са на стойност 42,6 млн. лв. "Даваме много пари - за намаляване на
енергийната ефективност и за нови работни места, само чакаме да дойдете да ги вземете",
каза министър-председателят.
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Заглавие: 30 фирми влагат 77 млн. лв. в пестене на ток
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 30 големи компании са спечелили проекти на стойност 77 млн. лева, които са за
инвестиции в зелена индустрия по оперативна програма "Конкурентоспособност“, съобщиха
от икономическото министерство. Премиерът Бойко Борисов връчи вчера в Министерския съвет
договорите на 16 от тях. Те са на стойност 42,6 млн. лв. "Даваме много пари - за намаляване на
енергийната ефективност и за нови работни места, само чакаме да дойдете да ги вземете",
каза министър-председателят.
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици. На церемонията по подписването присъства и министърът на икономиката Делян
Добрев.
Целта на финансирането е да се окаже инвестиционна подкрепа на големите предприятия у
нас за изпълнението на проекти, които са пряко свързани с производство на продукти,
подлежащи на рециклиране.
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Телеграф
Страница: 15
Брой думи: 285
Резюме: Френската компания "Тотал" спечели конкурса за търсене и проучване на природен
газ в Черно море.
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Заглавие: Французи търсят газ в морето ни
Подзаглавие: Борисов: Синьото гориво ще поевтинее
Автор:
Текст: Френската компания "Тотал" спечели конкурса за търсене и проучване на природен газ в
Черно море.
Това обявиха вчера съвместно премиерът Бойко Борисов и икономическият министър Делян
Добрев при връчването на договори с фирми по ОП "Конкурентноспособност" за 42,6 млн. лв.
в Министерския съвет. "Тотал" ще сондира в следващите пет години за потенциално находище
в блок "Хан Аспарух", в близост до открития румънски залеж от предполагаеми 40 до 80 млрд.
куб. м газ. Добрев определи офертата на френската компания като най-добрата и подчерта, че
процедурата е била ясна и прозрачна."Тотал" ще работи заедно с австрийската ОМВ и
испанската "Репсол" в територията, обхващаща 15 хил. кв. км. От конкурса в последния момент
се отказа "Ексън мобайл", която работи в румънските води.
"Факт е, че участват най-добрите фирми. Това значи истинска диверсификация", похвали
работата на икономическото министерство премиерът и изрази надежда, че находището ще е
голямо, каквито били първоначалните индикации. По думите му намирането на природен газ в
Дан Аспарух" щяло да доведе до поевтиняване на цената на синьото гориво, както и да помогне
за смъкването й и при преговорите за доставка от други страни. Борисов посочи още, че тази
диверсификация била "много по-истинска" от интерконекторната връзка, която готвим с Турция.
Президентът на "Тотал" Михаел Борели, който бе представен на срещата, пък посочи, че имало
добра символика в това, че блокът с потенциалното находище носи името на основателя на
българската държава. По думите му било много вероятно залежите да са големи заради
сходната с румънската география в района. В първите няколко години щели да проучват
сеизмологичната обстановка, а след това да направят и няколко сондажа.
Компанията работи в 130 държави и има над 96 000 служители, сочи справка на сайта й.
Основана е след Първата световна война.
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Труд
Страница: 14
Брой думи: 408
Резюме: Френската компания има 5 г. за проучвания, кабинетът вече обещава по-евтино
гориво
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Заглавие: "Тотал" ще дупчи морето ни за газ
Подзаглавие:
Автор: Зорница ЛАТЕВА
Текст: Френската компания има 5 г. за проучвания, кабинетът вече обещава по-евтино гориво
Френската компания "Тотал" в консорциум с австрийската OMV и испанската "Репсол" ще
проучват за газ и нефт в блока "Хан Аспарух" в Черно море. Те спечелиха правото да работят в
български води в конкуренция с "Мелроуз". Това обявиха вчера министърът на енергетиката
Делян Добрев и премиерът Бойко Борисов. Те съобщиха новината, преди да връчат договори
на 16 компании, спечелили европари по програма "Конкурентоспособност". "Тотал", OMV и
"Репсол" имат 5 години да проучат какви са залежите на газ и нефт в блока с площ 14 440 кв.
км. Вицепрезидентът на "Тотал" за Европа Майкъл
Борел обясни, че първо ще бъдат направени сеизмични изследвания, които ще отнемат
няколко години. След това ще се направят пробни сондажи и чак тогава може да започне
добив. Въпреки че газ от "Хан Аспарух" ще се добива евентуално след няколко години, и
Борисов, и Добрев още вчера обявиха, че това ще намали цената на синьото гориво. Те
настояха проучванията да станат по-бързо. "Това е истинска диверсификация. По-истинска от
газовата връзка с Турция, която подготвяме", каза премиерът и добави: "Надявам се бързо да
направят сондажи, защото това е много важно за българската икономика и граждани". Добрев
също изрази надежда времето за изследвания да се оптимизира. Борел не се ангажира с
прогноза за количеството газ от находището. Обясни, че работата е рискова и трудна, тъй като
става въпрос за дълбоководни сондажи - между 1000 и 2000 м дълбочина, на над 100 км от
брега. За сметка на това Борисов и Добрев за пореден път заявиха, че очакват от блока да се
добиват големи количества. Министърът дори изчисли, че добивът може да покрие нуждите на
страната за 30 години. Надеждите на Добрев и Борисов се основават на оценките, че в
съседство с българския блок, но в румънски води е открито находище с 40 80 млрд. куб. м газ.
"Надявам се, че в "Хан Аспарух" няма да има по-малки количества, защото блокът е по-голям
от румънския", коментира Борисов. Според премиера залежите ще помогнат и при преговори за
доставка на синьо гориво от други страни.
След като започне добивът, компаниите ще плащат такса между 2% и 30% от годишните
приходи. Ако находището е малко, таксата ще е по-ниска и обратното.
Текст под снимка
Вицепрезидентът на "Тотал" Майкъл Борел (вдясно) и представителят на OMV Курт Вагнер
(вляво) дойдоха в Министерския съвет, за да обяснат плановете си за проучване на блока "Хан
Аспарух". С тях беше и представител на "Репсол".
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 2
Брой думи: 79
Резюме: Премиерът Бойко Борисов връчи вчера първите договори на 16 компании, които
получиха финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност". На церемонията
присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Фирмите
получиха общо 42.6 млн. лв., които ще могат да инвестират в технологии за енергийна
ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Предстои
подписването на договорите и с останалите 14 фирми, които са спечелили финансиране. С
това общата стойност на проектните предложения ще достигне 77 млн. лв.
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Заглавие: Пари за зелена индустрия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов връчи вчера първите договори на 16 компании, които
получиха финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност". На церемонията
присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Фирмите
получиха общо 42.6 млн. лв., които ще могат да инвестират в технологии за енергийна
ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Предстои
подписването на договорите и с останалите 14 фирми, които са спечелили финансиране. С
това общата стойност на проектните предложения ще достигне 77 млн. лв.

16

Регионални печатни медии
Дата: 11.07.2012
Източник: в. Черноморски фар, Бургас
Страница: 15
Брой думи: 1448

Заглавие: Симеон Дянков: Има шанс за евтин ток
Подзаглавие: Най-много пискат тези, които крият данъци
Автор: Наталия МАЛЧЕВА
Текст: - Г-н Дянков, като финансов министър и вицепремиер как оценявате тригодишната
работа на кабинета?
- Като финансист е по-лесно, защото през последните два месеца за първи път бюджетът е на
баланс и дори на малък излишък. Три години ни трябваха, за да го постигнем. Аз очаквах това
да се случи по-бързо, но постоянно излизаха скрити бомби. Дори в този бюджет беше заложено
да се доизплати Кърджалийското водно огледало, което най-после сторихме. Но след три
години можем да кажем, че успяхме да стегнем финансовата дисциплина. В много от другите
сектори имаме големи успехи. В спорта например за първи път имаме световна лига по
волейбол. Това нямаше да бъде възможно без спортната зала "Арена Армеец". Догодина в
Пловдив също ще имаме голяма спортна зала. Всички инфраструктурни обекти, археологии и
музеи, които правим, са нещо, което предишни правителства не са захващали.
Но има няколко сектора, в които трябва още много повече. Сред тях са здравеопазването. В
него и в енергетиката предстои голямата реформа. Ето, сега е актуална темата за увеличаване
на тока. Това е заложено преди много години. И ни трябват още няколко години, за да го
изчистим. Трябва ни втори мандат. Имаме още много работа. Три години не са ни достатъчни,
трябват ни поне осем. И това се вижда от хората. Когато пътувам, те ми казват -"Искаме повисоки доходи, пенсии". Но и: "Виждаме, че това правителство, за разлика от други, прави
нещо". И затова съм оптимист за втори мандат.
- Каква е оценката ви в цифри?
- Бих поставил на това правителство много добър 5. Защото трябва повече работа в
здравеопазването и в енергетиката. Това са двата сектора, в които не ни достига малко, за да
сме отличници.
- Кой е най-спестовният министър и кой харчи най-много?
- Всеки министър иска да разполага с по-голям ресурс от определения със Закона за
държавния бюджет. Но във време на криза цялото правителство правим максималното за
ефективно изразходване на всеки лев. Направихме и правим реформи в много сектори, за да
работят по-ефективно.
- Има ли възможност да се предоговори поскъпването на тока, след като стана ясно, че една
пета от разрешителните за ползване на енергия от възобновяеми източници са дадени с
пропуски и ще бъдат подновени, но вече по новите тарифи?
- От няколко дни навлизам в темата, защото бях зает с емитирането на еврооблигациите.
Интересувах се защо има толкова много договори на високи цени. И разбрах, че през 2008 г. е
променен законът, за да се удължи срокът на договорите до 25 г. Сега имаме контракти, които
ще изтекат чак през 2033 г. и дотогава ще са на много висока цена. Което е зле не само за това
правителство, а за пет поредни кабинета. Все още не е ясно дали част от тези договори могат
да се предоговорят, но според мен си заслужава експертите да проверят много внимателно
казуса. За крайния потребител вероятно може да се намали цената през следващата година,
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Резюме: - Г-н Дянков, като финансов министър и вицепремиер как оценявате тригодишната
работа на кабинета?
- Като финансист е по-лесно, защото през последните два месеца за първи път бюджетът е на
баланс и дори на малък излишък. Три години ни трябваха, за да го постигнем. Аз очаквах това
да се случи по-бързо, но постоянно излизаха скрити бомби. Дори в този бюджет беше заложено
да се доизплати Кърджалийското водно огледало, което най-после сторихме. Но след три
години можем да кажем, че успяхме да стегнем финансовата дисциплина. В много от другите
сектори имаме големи успехи. В спорта например за първи път имаме световна лига по
волейбол. Това нямаше да бъде възможно без спортната зала "Арена Армеец". Догодина в
Пловдив също ще имаме голяма спортна зала. Всички инфраструктурни обекти, археологии и
музеи, които правим, са нещо, което предишни правителства не са захващали.
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ако наистина голяма част от разрешителните за експлоатация се преиздадат при по-ниската
цена.
- Казахте, че очаквате лихвите по кредитите за бизнеса и хората да паднат заради емитирането
на еврооблигациите. С колко и откога?
- Според мен лихвите ще поевтинеят с около половин до един процент според това как върви
пазарът. Ако няма отново големи сътресения в Гърция и Западна Европа, разбира се.Трябват
обаче 3-4 месеца този успех да влезе в успеха на търговските банки, които търсят капитал
навън. През лятото няма твърде много сделки. Юли и август са тихи месеци за капиталовия
пазар. Реално октомври и ноември очаквам промяната да стане факт.
- В кои кредити ще се отрази първо поевтиняването?
- Очаквам първо да паднат лихвите на фирмените заеми. След това на ипотечните и накрая на
потребителските.
- Преди дни обявихте, че ще отделите от бюджета 10-12 млн. лв. за изработване на
туристически маршрути във Видинския регион. Вече се работи по подобни маршрути край
Созопол и Велико Търново. Възнамерявате ли да заложите повече пари за туристически
атракции и културно-историческото ни наследство в следващия бюджет?
- Започнахме работата по тези проекти като по пилотни. Иска ми се от следващата година това
вече да се случва по-организирано и стратегически. Да работим с министерството на
културата,които да ни кажат примерно - трябват ни по 30 млн. лв. на година, за да се развиват
регионите. Ще заложим повече средства в следващия бюджет.
- Нужно ли е отделно туристическо министерство или самостоятелна оперативна програма с
такава насоченост?
- Не. По-скоро трябва да се обвържат културно-историческото наследство и
конкурентоспособността в туризма. Сега няма предвидени проекти за култура, а само
конкурентоспособност и за реклама на туризма. Така че това е възможно да се случи в
следващия програмен период и тези проекти да бъдат включени в обхвата на следващата ОП
"Конкурентоспособност". В ОПРР ще останат инфраструктурните проекти, свързани с
туризма, но в ОПК за този сектор ще има друг акцент. Не просто - "Дайте да рекламираме
Видин", например. А - "Дайте да направим по-добри туристически обекти във Видин и след това
да ги рекламираме".
- Туристическият бранш се притеснява, че въпреки приетите още през януари промени в
правилата за облагане с ДДС на бранша все още няма правилник, който да ги тълкува. Кога ще
бъде разписан той?
- Наредбата е много ясна и излезе през миналия декември. Тя е като за всички останали, само
че на по-ниска ставка. Така че от тази гледна точка за тях не трябва да има никаква новост, те
са плащали преди и сега пак плащат на друга основа. Данъчните много добре знаят как се
събират такси и данъци, защото това са го правили и преди. Научил съм, че обикновено
мърморят тези, които в миналото не са плащали данъци. Като свързвахме онлайн различните
търговски обекти, най-много пискаха малките бензиностанции, че всичките ще банкрутират. За
три месеца двойно се вдигнаха оборотите им. Ясно е, че сега и туризмът трябва да се адаптира
към новата обстановка и се притесняват дали ще има проверки. Да, ще има такива. Точно
защото искаме и те да си плащат данъците.
- Планирате да вържете и автоматите за кафе и закуски с НАП. Според асоциацията на вендинг
машините обаче това ще доведе до поскъпване на ободряващите напитки.
- Тогава хората ще пият сок, фрешове и по-здравословни напитки. Техните оплаквания са точно
като мърморенето на бензиностанциите, че ще банкрутират. А от тях всъщност никой не
банкрутира, само 20 бензиностанции от 2300 са затворили. Това е под 0,1%. Трябва и те да си
плащат данъците. А по начина, по който се оплакват, ми е ясно, че не го правят сега.
- Колко се увеличиха приходите след връзването онлайн на обектите?
- В някои сектори като в бензиностанциите средно се увеличиха с около 38%. Но в малките
бензиностанции се удвоиха за периода от март до май. И това е само в един от секторите.
Общо от март до май приходите се увеличават всеки месец с около 150 млн. лв., което може би
не е само заради онлайн връзката. Ние направихме митническо дознание в митниците, което
също вдигна приходите. Така че тези две неща доста помогнаха приходите да тръгнат нагоре.
- Коя ще е следващата ви голяма стъпка след онлайн връзката и еврооблигациите?
- Данъчното дознание. Митническото вече го имаме. Така че митничарите, като се съмняват, че
има някакъв проблем с нелегален товар, сами те могат да започнат да проверяват дали това е
така. След това вече да работят с прокурорите, а не да чакат други органи да дойдат и да
правят проверката. По същия начин данъчните да могат да правят първоначален оглед при
съмнение за нередности. Досега това се прави от следствието и полицията, но те така или
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иначе канят НАП, които са експерти. Така че по закон в момента някой друг го върши, но реално
го правят данъчните. С промяната това ще става много по-бързо.
- Чиновниците в държавната администрация се притесняват, че с новата реформа за
заплащане възнагражденията им ще паднат. Това така ли е?
- Гарантирано е, че никъде няма да се намаляват заплати. Дори на повечето места ще се
увеличат. В Агенцията за социално подпомагане вече се увеличиха с 20%. Така ще стане и в
Агенцията за заетостта и в музеите.
- Служителите, които работят по усвояване на средствата от ЕС, обаче досега получаваха
втора заплата заради отговорността, която носят и за да не се изкушават при определянето на
победителите в поръчките. Няма ли опасност сега подготвените експерти да напуснат?
- За тях, по настояване на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев,
разширихме обхвата на отделните категории. Така че на тях също няма да им падат заплатите.
Но влязоха в същата таблица, за да не бъдат в отделна и да не могат те да си ги увеличават
постоянно. Така че и техните заплати ще бъдат запазени, но няма да могат да растат вече.
Новата система гарантира заплащане не на калпак, а според свършената работа.
11.07.2012 г.
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Дата: 12.07.2012
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 4
Брой думи: 224
Резюме: Представители на бизнеса, на банките-партньори и на консултантски компании са
участвали в организираната от Областния информационен център среща за представяне на
стартиралата схема "Енергийна ефективност и зелена икономика,, по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013,,. На срещата са
присъстваха представители на четири от шестте банки, които са партньори на Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) при отпускането на кредитната линия от 150 млн.
евро.
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Заглавие: ПРЕДСТАВИХА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на бизнеса, на банките-партньори и на консултантски компании са
участвали в организираната от Областния информационен център среща за представяне на
стартиралата схема "Енергийна ефективност и зелена икономика,, по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. На срещата
са присъстваха представители на четири от шестте банки, които са партньори на Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) при отпускането на кредитната линия от 150 млн.
евро.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и
средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е
293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г.
Управителят на ОИЦ Надежда Семерджиева, е подчертала, че процедурата е иновативна,
защото
съчетава
безвъзмездно
финансиране
по
Оперативна
програма
"Конкурентоспособност" и заемно финансиране от търговските банки на принципа на "едно
гише,,. Ивелина Илиева, експерт Информационно обслужване и услуги в ОИЦ, е представила
основните моменти в процедурата - допустими бенефициенти, дейности, размер на
безвъзмездната финансова помощ, срокове за подаване на проектите. Бизнесът в града прояви
интерес към закупуване на енергийно-ефективно оборудване и възможностите за изграждане
на ВЕИ.
Зам.-кметът Надежда Петкова е приканила бизнеса да се включи с проекти по процедурата, тъй
като това е една от последните възможности да кандидатства в рамките на този програмен
период.
12.07.2012 г.
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Дата: 13.07.2012
Източник: в. Твоят ден, Бургас, Ямбол, Сливен
Страница: 2
Брой думи: 94
Резюме: Как малките и средни предприятия да подготвят проекти за енергийна ефективност
към оперативните програми разясняваха вчера в Бургас експерти от икономическото
министерство.
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Заглавие: Учат бизнеса как да печели енергийни проекти
Подзаглавие:
Автор: Нина РАНГЕЛОВА
Текст: Как малките и средни предприятия да подготвят проекти за енергийна ефективност към
оперативните програми разясняваха вчера в Бургас експерти от икономическото министерство.
Ако напише печеливши проекти бизнесът може да получи безвъзмездна помощ, финансирана
от структурните фондове на ЕС. Информационната кампания разясни най-вече възможностите
на схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика".
По нея могат да се внасят проекти за закупуване на нови газови котли за подмяна на стари на
въглища, преминаване от стара вентилационна система към модерна с честотно регулиране,
монтиране на котли за покриване на собствени нужди от топлина и пара и др.
13.07.2012
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Периодични печатни издания
Дата: 13.07.2012
Източник: сп. Mr. Big
Страница: 70,71,72
Брой думи: 1174

Заглавие: СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
Подзаглавие: ИЛИ КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРАМЕ В ИЗБОРА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
Автор:
Текст: Европейската комисия разпределя средствата от общия бюджет на Европейския съюз
между всички страни членки на общността. Еврофондовете се разпределят на базата брутен
вътрешен продукт и целите, които е заложила всяка една страна членка. При програмите,
включващи периода 2007-2013 година, средствата, отпуснати от Структурните и Кохезионния
фондове, са приблизително 308 милиарда евро, като близо 7 милиарда са за България. ЕС
подготвя нова бюджетна реформа за периода 2013-2017 година, като голяма част от
средствата ще бъдат насочени към проекти, свързани с екологията, възобновяемата енергия,
иновациите и конкурентоспособността. В случай, че сте решили да се възползвате сега в
избора на проект, е добре да знаете към коя от следните оперативни програми може да се
квалифицира вашият бизнес и какви са предимствата на всяка една от тях:
1. Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 е една от седемте оперативни програми, които
се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Целта на ОП "Транспорт" е
развитието на железопътната, пътната и водната инфраструктура, както и стимулиране
развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския
съюз и установените изисквания за развитие на Транс-европейската транспортна мрежа за
постигне на устойчивост на българската транспортна система. Специфичното е в
предварителното определяне на конкретните бенефициенти по проектите и предварителното
приоритезиране на индикативен списък с инфраструктурни проекти, предвидени за финасиране
от програмата. Бенефициенти са: Национална компания 'Железопътна инфраструктура",
Агенция "Пътна инфраструктура", Столична община - "Метрополитен" ЕАД, Национална
компания "Железопътна инфраструктура " Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на
река Дунав" Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Оперативната програма е
с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163.68 евро.
2. Оперативна програма "Околна среда" е втората по размер на финансиране програма.
Средствата се отпускат за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата
инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие. ОП "Околна среда" и ОП "Транспорт" ще
получават финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие
(ЕфРР). Целите на програмата са свързани с подобряване, запазване и възстановяване на
естествената околна среда и спомагане за развитието на екологичната инфраструктура.
Приоритетни за потенциалните бенефициенти (общински администрации, общински фирми,
регионални асоциации, сдружения на общини, публични ВиК дружества) са подобряването и
развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места,
подобряването и развитието на инфраструктурата за третиране на отпадъци и опазване и
възстановяване на биоразнообразието. Общият финансов пакет за реализацията на
оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 2. възлиза на 1 800 748 085 евро. Управляващ
орган е Дирекция "Кохезионна политика за околната среда" в Министерство на околната среда
и водите (www. moew. government, bg) 3. Оперативна програма
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Резюме: Европейската комисия разпределя средствата от общия бюджет на Европейския съюз
между всички страни членки на общността. Еврофондовете се разпределят на базата брутен
вътрешен продукт и целите, които е заложила всяка една страна членка. При програмите,
включващи периода 2007-2013 година, средствата, отпуснати от Структурните и Кохезионния
фондове, са приблизително 308 милиарда евро, като близо 7 милиарда са за България. ЕС
подготвя нова бюджетна реформа за периода 2013-2017 година, като голяма част от
средствата ще бъдат насочени към проекти, свързани с екологията, възобновяемата енергия,
иновациите и конкурентоспособността. В случай, че сте решили да се възползвате сега в
избора на проект, е добре да знаете към коя от следните оперативни програми може да се
квалифицира вашият бизнес и какви са предимствата на всяка една от тях:
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"Регионално развитие" подкрепя Възстановяването u обновлението на градовете, развитието
на туризма, разработването на местни и регионални транспортни схеми и подпомагането на
интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата са от ЕФРР. Целта на
програмата е да се подобри качеството на средата на живот. Потенциалните бенефициенти са
общини, общински компании, асоциации на общини и неправителствени организации с
представителства на местните власти. Общият бюджет е 2 141.90 млн. евро, от които 1 361.08
млн. евро средства от ЕФРР и 760.82 млн. евро национални средства. Управляващ орган Дирекция "Програмиране на регионалното развитие"в Министерство на регионалното развитие
www.mrrb. government.bg
4. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 е насочена в подкрепа на действията, повишаващи ефективността на
предприятията и развитието на бизнес средата, подобряващи достъпа до финансиране,
развиващи икономиката на основата на иновационни дейности. Целта на програмата е да
спомогне за развитието на динамиката, конкурентоспособността на българската икономика на
европейския и световния пазар. Бенефициентите (малки, средни и големи предприятия,
изследователски институти, университети, микрокредитни фондове или фондове за дялов
капитал, организации, работещи в сферата на стандартизиране, сертифициране и изпитване)
получават финансиране за укрепване на международните пазарни позиции на българските
икономически субекти. Средствата се осигуряват от ЕФРР. Общият бюджет на програмата е 1
027 411 771 евро, от които 873,5 млн. евро средства от ЕФРР и 154,112 млн. евро национални
средства. Управляващ орган - "Дирекция европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерство на икономиката и енергетиката, www.mee.government.bg
5. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 20072013 финансира проекти,
водещи до придобиване на нови знания и умения, повишаване на квалификацията и заетостта.
Приоритети за потенциалните бенефициенти (образователни и научни институции,
консултантски фирми, изследователски центрове, браншови организации и институции на
пазара на труда) са: насърчаването за създаване на нови работни места и развитие на пазара
на труда, повишаването на производителността и адаптивността на заетите, подобряване на
качеството на обучение в съответствие с потребностите на пазара, подобряване на достъпа до
образование и обучение, социално включване и насърчаване на социалната икономика.
Средствата по тази програма са от ЕСФ. Общият бюджет на програмата е 1,214 млрд. евро, от
които 1,032 млрд. евро са средства от Европейския социален фонд и 182 млн. евро - на
ционално съфинансиране. Управляващ орган - "Дирекция европейски фондове" в Министерство
на труда и социалната политика www.mlsp. government.bg
6. Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г. подкрепя мерките за
укрепване на административния капацитет на всички нива - централно, регионално и местно.
Целта на програмата е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията,
което да доведе до подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите и
бизнеса. Средствата по програмата са от ЕСФ. Потенциални бенефициенти са структурите на
държавната администрация на всички нива, органите на съдебната власт и структурите на
гражданското общество. Общият бюджет е 0,153 млрд. евро . Управляващ орган по програмата
е Дирекция " Управление на проекти и програми" в Министерство на държавната
администрация и административната реформа www. mdaar. government, bg
7. Оперативна програма за развитие на отрасъла на рибарството в България
Програма "Рибарство" 2007—2013 г. има за цел да обедини предварителните условия,
необходими за постигането на динамичен жизнен отрасъл на рибарство и аквакултури, който е
в хармония с природата и отговаря на търсенето на потребителите и хранителната
промишленост. Целите на програмата са да осигури устойчиво развитие на отрасъла, да
развие пазара на рибни продукти, да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и
подобри качеството на живот. Потенциални бенефициенти са всички собственици на риболовни
съдове, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА u риболов във вътрешни
водоеми, всички рибари и асоциации на рибари, временно заети в рибарския сектор, частните
компании, публичните и публично-частни компании, научни и екологични организации,
национални, регионални и местни власти /общини/, други публични организации, търговци на
едро, професионални училища и университети, свързани с рибарството и т.н. Индикативният
бюджет на програмата е 107 млн. евро. Управляващ орган по програмата е Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните: http://www.
nafa-bg.org/
8. Програма за развитие на селските райони. Тази програма е продължение на програма
САПАРД. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието,

23

Медиен мониторинг | 7/13/2012

преработвателната промишленост и горското стопанство. Средствата се осигуряват от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Потенциални бенефициенти по
тази програма са всички фермери, физически и юридически лица, регистрирани земеделски
производители, организации, сдружения, микропредприятия в селските райони, НПО и общини.
Общият бюджет е 3 233 млн. евро. Управляващ орган е Дирекция
"Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните.
Източници: http://www. ecs.bg, http://www.eufunds. bg, http://www.optransport. bg/, www.
moew.government,
bg,
www.mrrb.government,
bg,
www.mee.government,
bg,
www.mlsp.government.bg, www.mdaar. government.bg, http:// www.nafa-bg.org/, http: 11
prsr.government.bg/
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Интернет издания и блогове
Дата: 12.07.2012
Източник: www.actualno.com
Връзка: http://society.actualno.com/news_393298.html
Брой думи: 95
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Борисов: Даваме много пари, чакаме да ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
В рамките на церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов
заяви: „Даваме много пари, особено за нови работни места, единствено чакаме да дойдете да
ги вземете”.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78.2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1674744
Брой думи: 76
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват днес на подписването на 16 договора с
големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“. Това съобщиха
от правителствената информационна служба.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на връчването на договори по ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват днес на подписването на 16 договора с
големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“. Това съобщиха
от правителствената информационна служба.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1674861
Брой думи: 106
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов връчи 16 договора на големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, предаде репортер на
Агенция “Фокус”. Церемонията по подписването на договорите се състоя в Министерски съвет в
присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов връчи 16 договора на големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор: Яна НЕЦОВА
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов връчи 16 договора на големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, предаде репортер на
Агенция “Фокус”. Церемонията по подписването на договорите се състоя в Министерски съвет в
присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Те са на
стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия. Общият размер
на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро). Останалите 14 договора
със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите седмици. Даваме много пари –
за намаляване на енергийната ефективност и за нови работни места – само чакаме да дойдете
да ги вземете, каза Борисов.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=3D63805
Брой думи: 123
Резюме: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании. По
процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на
обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
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Заглавие: 16 компании подписаха договори по ОП „Конкурентоспособност" за 42,6 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
Всички представители на фирмите, които получиха договорите си, заявиха, че със спестените
пари от енергия, ще открият нови работни места.

28

Дата: 12.07.2012
Източник: www.news.bg
Връзка: news.ibox.bg/news/id_643974470
Брой думи: 282
Резюме: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух" с територия 14 440 кв. км.
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Заглавие: Французи спечелиха правото да копаят за газ в Черно море
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух" с територия 14 440 кв. км.
Това обяви икономическият министър Делян Добрев в Министерския съвет в присъствието на
премиера Бойко Борисов и вицепрезидента на „Тотал" и представители на партньорите на
„Тотал".
„Тотал" ще работи с OMV и „Репсол". Конкурсът за дълбоко проучване на Черно море в „Хан
Аспарух" беше обявен през януари и сега Икономическото министерство обяви, че най-добрата
оферта е тази на „Тотал".
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че ако находището е голямо, това драстично ще намали
цената на газа и ще ни помогне в преговорите за закупуване на нови количества газ. „Една
сонда е 300 млн. евро да се направи, а концесионната такса, която България ще получава е
между 2% и 30%, ако са големи находищата", каза премиерът Борисов.
Според него има основание да се смята, че находището ще е голямо, тъй като в румънската
територия са открити 80 млрд. куб. метра газ. „Надявам се, че „Хан Аспарух" няма да е помалко, тъй като блокът е много по-голям", добави Борисов. Той съобщи, че консорциумът на
„Тотал" с OMV и „Репсол" са спечелили в конкуренция с „Лукойл" и „Мелроуз".
Тук явно премиерът се е объркал, защото „Лукойл" не са участвали във въпросния конкурс
(б.р.).
Борисов връчи 16 договора за фирми, спечелили финансиране по програма
„Конкурентоспособност". Средно около 7-8 млн. лева получиха фирмите и той от всяка една
се интересуваше колко нови работни места ще разкрие и дали ще вдигне заплатите.
Премиерът изтъкна, че в момента администрацията на Министерството на икономиката работи
по-бързо от фирмите: „Имаме готовност 30 договора да подпишем, 16 подписваме днес, защото
фирмите не са готови, а не администрацията", подчерта Борисов.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11547409
Брой думи: 73
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на
подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП
«Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП «Конкурентоспособност“.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.

30

Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11550982
Брой думи: 25
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност.
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Заглавие: Борисов: Даваме много пари, чакаме да ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11550473
Брой думи: 178
Резюме: София /КРОСС/ Френската компания «Тотал” е спечелила конкурса за проучване на
находищата на газ в блока «Хан Аспарух” в дълбоките води на Черно море. Това обяви
министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев. Заедно с министърпредседателя Бойко Борисов те подписаха 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП «Конкурентоспособност”.
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Заглавие: „Тотал” спечели конкурса за проучване във водите на Черно море
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Френската компания «Тотал” е спечелила конкурса за проучване на
находищата на газ в блока «Хан Аспарух” в дълбоките води на Черно море. Това обяви
министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев. Заедно с министърпредседателя Бойко Борисов те подписаха 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП «Конкурентоспособност”.
Преди време Добрев обяви, че три са големите компании, които са подали оферти за
проучвания и добив на газ в блок «Хан Аспарух” в Черно море. Това са: «Ексомобил”, която е
световен лидер в проучването и добив на нефт и газ; френската компания «Тотал” и «Мелроуз”.
Компанията «Тотал” ще работи с ОМV и «Репсол”.
По думите на Борисов, направеният от икономическото министерство конкурс е бил прозрачен
и в него са участвали най-големите компании в света.
Справка на сайта на компанията посочва, че Тотал (Total S.A.) е международна корпорация за
добив, производство и доставка на газ петролни продукти.
Това е петата по големина публично търгувана интернационална компания за петрол и газ и
производител на химикали. Работи в 130 държави и към края на 2011 г. има 96 104 служители.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11549986
Брой думи: 103
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП «Конкурентоспособност”. В
рамките на церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов
заяви: «Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за нови
работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”.
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Заглавие: Бойко Борисов: Даваме много пари, само чакаме да дойдете да ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП «Конкурентоспособност”. В рамките на
церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов заяви: «Даваме
много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за нови работни места,
единствено чакаме да дойдете да ги вземете”.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78.2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11552048
Брой думи: 123
Резюме: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност“ с 16 компании. По
процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на
обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: 16 компании подписаха договори по ОП „Конкурентоспособност“ за 42,6 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност“ с 16 компании.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
Всички представители на фирмите, които получиха договорите си, заявиха, че със спестените
пари от енергия, ще открият нови работни места.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1723521074
Брой думи: 122
Резюме: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в
зелена индустрия по Оперативна програма „Конкурентоспособност". Предприятията ще
инвестират общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на
негативното им влияние върху околната среда, съобщи прес службата на МИЕТ.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв евросубсидии за инвестиции в
„зелена индустрия“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена
индустрия по Оперативна програма „Конкурентоспособност". Предприятията ще инвестират
общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на негативното им
влияние върху околната среда, съобщи прес службата на МИЕТ.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в
близките седмици.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/boyko_davame_mnogo_pari_elate_gi_vzemete156945.html
Брой думи: 93
Резюме: София. „Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за
нови работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”. Това обяви премиерът
Бойко Борисов при подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Бойко: Даваме много пари, елате ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. „Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за
нови работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”. Това обяви премиерът
Бойко Борисов при подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
На церемонията присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78.2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1314394
Брой думи: 73
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на
подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност".

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват утре, 12 юли, на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност".
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1314543
Брой думи: 178
Резюме: София /КРОСС/ Френската компания „Тотал” е спечелила конкурса за проучване на
находищата на газ в блока „Хан Аспарух” в дълбоките води на Черно море. Това обяви
министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев. Заедно с министърпредседателя Бойко Борисов те подписаха 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: „Тотал” спечели конкурса за проучване на находищата на нефт и газ във
водите на Черно море
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Френската компания „Тотал” е спечелила конкурса за проучване на
находищата на газ в блока „Хан Аспарух” в дълбоките води на Черно море. Това обяви
министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев. Заедно с министърпредседателя Бойко Борисов те подписаха 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
Преди време Добрев обяви, че три са големите компании, които са подали оферти за
проучвания и добив на газ в блок „Хан Аспарух” в Черно море. Това са: „Ексомобил”, която е
световен лидер в проучването и добив на нефт и газ; френската компания „Тотал” и „Мелроуз”.
Компанията „Тотал” ще работи с ОМV и „Репсол”.
По думите на Борисов, направеният от икономическото министерство конкурс е бил прозрачен
и в него са участвали най-големите компании в света.
Справка на сайта на компанията посочва, че Тотал (Total S.A.) е международна корпорация за
добив, производство и доставка на газ петролни продукти.
Това е петата по големина публично търгувана интернационална компания за петрол и газ и
производител на химикали.
Работи в 130 държави и към края на 2011 г. има 96 104 служители.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1314533
Брой думи: 103
Резюме: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16
договора с големи предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”. В
рамките на церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов
заяви: „Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за нови
работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Бойко Борисов: Даваме много пари, само чакаме да дойдете да ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност”. В рамките на
церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов заяви: „Даваме
много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за нови работни места,
единствено чакаме да дойдете да ги вземете”.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78.2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.myvidin.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-89217.html
Брой думи: 101
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Борисов: Даваме много пари, чакаме да ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев присъстваха на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност.
В рамките на церемонията по подписването в Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов
заяви: Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за нови
работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78.2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=3D40&oid=3D4970911
Брой думи: 77
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват на 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от
правителствената пресслужба.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Връчват договори по ОП "Конкурентоспособност" за 42,6 млн.лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват на 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от
правителствената пресслужба.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици. /БГНЕС /
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D931565
Брой думи: 123
Резюме: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании. По
процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на
обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: 16 компании подписаха договори по ОП „Конкурентоспособност" за 42,6 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
Всички представители на фирмите, които получиха договорите си, заявиха, че със спестените
пари от енергия, ще открият нови работни места.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.bnt.bg
Връзка: http://bnt.bg/bg/news/view/80108/evropejski_pari_za_16_predprijatija
Брой думи: 90
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: Европейски пари за 16 предприятия
Подзаглавие:
Автор: Лушка Козловска
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи предприятия,
спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност“.
Договорите са на стойност близо 43 милиона лева и са по процедурата за инвестиции в зелена
индустрия. С помощта на европейските средства големите фирми ще модернизират
технологиите си, свързани с намаляване на енергоемкостта или по-ефективно използване или
рециклиране на отпадъчни продукти. Общият размер на финансирането по тази процедура е
78,2 млн. лв. Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през
следващите седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=3D577208
Брой думи: 117
Резюме: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в
зелена индустрия по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Предприятията ще
инвестират общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на
негативното им влияние върху околната среда.

Медиен мониторинг | 7/13/2012

Заглавие: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“
за инвестиции в „зелена индустрия“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена
индустрия по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Предприятията ще инвестират
общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на негативното им
влияние върху околната среда.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в
близките седмици.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.24chasa.bg
Връзка: www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3D1458698
Брой думи: 69
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват днес на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност".
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Заглавие: Подписват договори с 16 предприятия, спечелили финансиране по ОП
„Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват днес на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност". Договорите са на
стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия. Общият размер
на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро). Останалите 14 договора
със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите седмици.

45

Дата: 12.07.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%89%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-news35551.html
Брой думи: 609

Заглавие: Тотал ще търси нефт и газ в Черно море
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Френската компания "Тотал" спечели конкурса за проучване на находищата на нефт и
газ в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море. Това съобщи министърът на
икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев в присъствието на министър-председателя
Бойко Борисов в Министерския съвет днес. Конкурсът бе обявен през януари, а крайният срок
за кандидатстване беше 4 юли. Две компании заявиха интереса си за проучване и добив на
нефт и природен газ в дълбоките води на
Черно море в блока "Хан Аспарух", като финансови оферти до крайния срок подадоха
френската "Тотал" и британската "Мелроуз". Спечелилата компанията "Тотал" ще работи в
консорциум с ОМV и "Репсол".
Процедурата беше почтена и прозрачна, отбелязаха от ръководството на компанията.
Направено е мащабно геоложко проучване и там ще има поне два кладенеца на значителна
дълбочина - между 1000-2000 метра. Необходим е силен технически потенциал, за да се
направят сондажните работи при тези дълбоки води, коментираха експертите. Премиерът
Бойко Борисов отбеляза, че направеният от МИЕТ конкурс е бил прозрачен и в него са
участвали най-големите компании в света. Според премиера разработването на находището
ще означава истинска диверсификация за България. Той посочи, че една сонда струва около
300 млн. евро, а концесионната такса, която България ще получава в зависимост от добиваните
количества нефт или газ, е между 2 и 30 процента. Ако находището е голямо, а ние имаме
всички уверения, че е такова, защото в съседна Румъния намериха залежи от 80 млрд.
кубически метра, се надявам, че и в "Хан Аспарух" няма да бъде по-малко, защото е много поголямо като площ, коментира премиерът. Блокът заема площ 14 440 кв. км.
Това във всички случаи драстично ще понижи цената на природния газ и ще ни помогне във
воденето на преговорите за покупка на новите количества газ, смята Борисов. Той изрази
надежда бързо да се направят сондажите, защото това ще има голямо значение и за
икономиката на страната, и за хората.
Министър Добрев посочи, че според всички анализи дълбоките води на Черно море сочат
значителни залежи на нефт и газ. Това се потвърждава както от количествата, които бяха
открити на няколко километра от българската граница - в румънска територия, така и от
големия интерес, който имаше към конкурса в България, добави Добрев.
Мишел Борел - първи вицепрезидент на "Тотал", каза, че заедно с партньорите е разработена
програма, която ще позволи проучването на цялата територия на блока за пет години. Има
възможност за удължаване на този срок при необходимост от допълнително проучване.
Намерението на партньорите е всяко проучване да започва с анализ на сеизмичността.
Подготовката за него и последващата интерпретация на данните отнема няколко години. Едва
след това ще бъдат направени няколко проучвателни сондажи, заяви Борел. Перспективите за
добив ще зависят от тези сондажи, които ще бъдат направени в края на проучвателния период.
Министър Добрев припомни, че местният добив на газ е 40 на сто по-евтин от вносната
алтернатива. Той изрази надежда сроковете, заложени в договора, да се оптимизират и
отбеляза, че нашият блок е приблизително три пъти по-голям от румънския, и изрази надежда
след сондажите на третата година да има положителен резултат. В момента годишното
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Резюме: Френската компания "Тотал" спечели конкурса за проучване на находищата на нефт и
газ в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море. Това съобщи министърът на
икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев в присъствието на министър-председателя
Бойко Борисов в Министерския съвет днес. Конкурсът бе обявен през януари, а крайният срок
за кандидатстване беше 4 юли. Две компании заявиха интереса си за проучване и добив на
нефт и природен газ в дълбоките води на
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потребление на газ у нас е 3 млрд. куб. м, румънското находище е за 80 млрд. куб. м и в този
смисъл България би могла да бъде енергийно независима за период от 30 години, коментира
министърът. Освен газ има очаквания там да бъде открит и нефт. Геоложката структура на
блока е същата, каквато е в Румъния, посочиха от "Тотал" и изразиха надежда да бъдат
постигнати същите резултати.
Министър-председателят и министърът на икономиката, енергетиката и туризма присъстваха
на подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили финансиране по
оперативната програма "Конкурентоспособност". Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и
са по процедурата за инвестиции в "зелена индустрия".БТА
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.manager.bg
Връзка:
www.manager.bg/news/30-golemi-predpriyatiya-shte-poluchat-77-mln-lv-za-investitsii-vzelena-industriya%e2%80%9c
Брой думи: 141
Резюме: Проектите на 30 големи предприятия за инвестиции в зелена индустрия по една от
процедурите на Оперативна програма „Конкурентоспособност” бяха одобрени за подпомагане.
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Заглавие: 30 големи предприятия ще получат 77 млн. лв за инвестиции в „зелена
индустрия“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектите на 30 големи предприятия за инвестиции в зелена индустрия по една от
процедурите на Оперативна програма „Конкурентоспособност” бяха одобрени за
подпомагане.
Първите 16 компании от общо 30-те днес получиха договорите за финансова помощ от
премиера Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
на официална церемония. Те ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на 42 622
462.14 лева. Договорите с останалите 14 предприятия ще бъдат подписани в близките седмици
Средствата за всичките 30 одобрени проекта са 77 141 826.11 лева. Те се отпускат целево по
процедура „Инвестиции в „зелена индустрия”, която е насочена към оказването на
инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното
им влияние върху околната среда. Чрез нея се подкрепя изпълнението на проекти, пряко
свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на
отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/News/Read/article/208459_30+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D
0%B0%D1%82+77+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%E2%
80%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%E2%80%
Брой думи: 124
Резюме: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев връчиха в сградата на Министерския съвет договори на 16 от тези големи
компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Предприятията ще инвестират общо 42,6 млн. лева в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда.
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Заглавие: 30 компании получават 77 млн. лв. за „зелени“ инвестиции
Подзаглавие: 30 големи предприятия получават 77 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“
за инвестиции в „зелена индустрия“, съобщиха от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев връчиха в сградата на Министерския съвет договори на 16 от тези големи компании,
спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Предприятията ще инвестират общо 42,6 млн. лева в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в
близките седмици.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/8392/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D0%B5
%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2_%D0%
Брой думи: 340
Резюме: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух" с територия 14 440 кв. км.
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Заглавие: Френската Тотал спечели правата за добив на газ в блок Хан Аспарух в Черно
море
Подзаглавие: Нашият блок е три пъти по-голям от румънския, в който бяха намерени 80 млрд.
кубика
Автор:
Текст: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух" с територия 14 440 кв. км.
Това обяви икономическият министър Делян Добрев в Министерския съвет в присъствието на
премиера Бойко Борисов и вицепрезидента на „Тотал" и представители на партньорите на
„Тотал", пише news.bg.
Делян Добрев уточни, че нашият блок е три пъти по-голям от румънския, в който бяха намерени
80 млрд. кубика. Нашата консумация е 3 млрд. кубически метра годишно.
Дори българското находище да не е по-голямо от румънското, това означава енергийна
независимост. 80 млрд. кубически метра биха означавали за нас абсолютна енергийна
независимост за 30 години напред, посочи Добрев.
„Тотал" ще работи с OMV и „Репсол". Конкурсът за дълбоко проучване на Черно море в „Хан
Аспарух" беше обявен през януари и сега Икономическото министерство обяви, че най-добрата
оферта е тази на „Тотал".
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че ако находището е голямо, това драстично ще намали
цената на газа и ще ни помогне в преговорите за закупуване на нови количества газ. „Една
сонда е 300 млн. евро да се направи, а концесионната такса, която България ще получава е
между 2% и 30%, ако са големи находищата", каза премиерът Борисов.
Според него има основание да се смята, че находището ще е голямо, тъй като в румънската
територия са открити 80 млрд. куб. метра газ. „Надявам се, че „Хан Аспарух" няма да е помалко, тъй като блокът е много по-голям", добави Борисов. Той съобщи, че консорциумът на
„Тотал" с OMV и „Репсол" са спечелили в конкуренция с „Лукойл" и „Мелроуз".
Тук явно премиерът се е объркал, защото „Лукойл" не са участвали във въпросния конкурс
(б.р.).
Борисов връчи 16 договора за фирми, спечелили финансиране по програма
„Конкурентоспособност". Средно около 7-8 млн. лева получиха фирмите и той от всяка една
се интересуваше колко нови работни места ще разкрие и дали ще вдигне заплатите.
Премиерът изтъкна, че в момента администрацията на Министерството на икономиката работи
по-бързо от фирмите: „Имаме готовност 30 договора да подпишем, 16 подписваме днес, защото
фирмите не са готови, а не администрацията", подчерта Борисов.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0
%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-46-%D0%BC%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%B
Брой думи: 114
Резюме: 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по
Оперативна програма "Конкурентоспособност", получиха своите договори от премиера Бойко
Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Отпуснаха над 46 млн. лв. на фирми за зелени инвестиции
Подзаглавие: 16 компании получиха договори по процедурата "Инвестиции в зелена
индустрия"
Автор:
Текст: 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по
Оперативна програма "Конкурентоспособност", получиха своите договори от премиера
Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Договорите са с обща стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 42 622
462,14 лева.
Одобрени за финансиране по тази процедура са 30 проектни предложения с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ 77 141 826,11 лева.
Основната цел на процедура "Инвестиции в зелена индустрия” е оказването на инвестиционна
подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние
върху околната среда. Подкрепя се изпълнението на проекти, пряко свързани с производство
на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/boiko-davame-mnogo-pari-elate-gi-vzemete-610374.html
Брой думи: 64
Резюме: София. „Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за
нови работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”. Това обяви премиерът
Бойко Борисов при подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Бойко: Даваме много пари, елате ги вземете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. „Даваме много пари, особено за намаляване на енергийната ефективност и за
нови работни места, единствено чакаме да дойдете да ги вземете”. Това обяви премиерът
Бойко Борисов при подписването на 16 договора с големи предприятия, спечелили
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”.
На церемонията присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев.
Договорите са на стойност 42.6 млн. лв. и са по процедурата за инвест...
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/izplateni-sa-edva-25-ot-resursa-na-op-konkurentosposobnost610578.html
Брой думи: 279
Резюме: След бумът на изплатени средства през 2010 г., плащанията към бенефициентите
драстично спадат
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Заглавие: Изплатени са едва 25% от ресурса на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Добрин Станев
Текст: След бумът на изплатени средства през 2010 г., плащанията към бенефициентите
драстично спадат Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" обяви кратки данни за
постигнатото по оперативна програмата към 06.07. 2012 г. От изнесените данни се вижда,
програмата успява да изплати едва една четвърт, от финансовите ресурси, които управлява.
След бумът на изплатени средства през 2010 г., (над 430 милиона лева) плащанията към
бенефициентите драстично спадат.
Според обобщените резултатите за изплатената безвъзмездна финансова помощ по години
става ясно, че към момента са изплатени 593 990 682.34 лева.
Какво означава това по години?
- 2007 г - 0 лв.
- 2008 г - 172 802.21 лв.
- 2009 г - 8 931 917.52 лв.
- 2010 г - 432 701 653.15 лв.
- 2011 г - 87 762 458.37 лв.
- 2012 г - 64 421 851.09 лв.
Според изнесените данни най-голяма част от данните отиват в Приоритетна ос 3. „Финансови
ресурси за развитие на предприятия” - 389 210 170.00. Най- малка е сумата по Приоритетна ос
1. „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Там са платени
едва 11 639 367.52 лв.
Какво означава това?
За настоящия програмен период 2007- 2013 г бюджетът на ОП „Конкурентоспособност” възлиза
на 1 170 000 000 евро, или 2 288 321 100 лева. Така, сравнявайки данните излиза, че
средствата, които са изплатени към настоящия момент по програмата възлизат на 26 % от
целия бюджет.
Вземайки предвид низходящия тренд на изплащане от 2010 г. насам, както и огромния
неусвоен финансов ресурс и сравнително малкото време за неговото усвояване до края на
програмния период (до 2013 г.), остава неясен въпросът дали тази оперативна програма ще
постигне целите си. Поне засега резултатите й са доста разочароващи.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/16-kompanii-podpisaha-dogovori-po-op-konkurentosposobnostza-426-mln.-lv.-610555.html
Брой думи: 125
Резюме: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании. По
процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на
обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
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Заглавие: 16 компании подписаха договори по ОП „Конкурентоспособност" за 42,6 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 42.6 млн. лева ще бъдат инвестирани от български предприятия в технологии за
енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда. Това е
възможно, след като бяха подписани договори по ОП „Конкурентоспособност" с 16 компании.
По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения
на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени възможно
най-скоро.
Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта на производството.
Всички представители на фирмите, които получиха договорите си, заявиха, че със спестените
пари от енергия, ще открият нови работни места. /lev.bg/
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=3D345899
Брой думи: 101
Резюме: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщиха от икономическото министерство
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Заглавие: 800 екипа искат пари по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо 800 екипа с бизнес идеи кандидатстваха за финансиране от първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране,
създадени по инициативата JEREMIE в България, съобщиха от икономическото министерство
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www. eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през април
2012 г. Резултатите от първия прозорец на кандидатстване надминаха и предварителните
очаквания на самите фонд мениджъри, както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва
освен с внушителния брой кандидатури, също и от факта, че около 33% от тях са от чужбина.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8411
Брой думи: 69
Резюме: Днес министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност".
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Заглавие: Финансират 16 предприятия по ОП „Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Днес министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП „Конкурентоспособност".
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро).
Останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите
седмици.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.agencia-sliven.com
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=3D80770
Брой думи: 339
Резюме: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух", с територия 14 440 кв. км.
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Заглавие: ФРЕНСКИЯТ КОНСОРЦИУМ "ТОТАЛ" СПЕЧЕЛИ ПРАВАТА ДА ПРОУЧВА ЗА
НЕФТ И ГАЗ В БЪЛГАРСКАТА АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Френския гигант „Тотал" спечели правата да търси и проучва за нефт и газ в дълбоко
Черно море, блок „Хан Аспарух", с територия 14 440 кв. км.
Това обяви икономическият министър Делян Добрев в Министерския съвет в присъствието на
премиера Бойко Борисов и вицепрезидента на „Тотал" и представители на партньорите на
„Тотал".
Делян Добрев уточни, че нашият блок е три пъти по-голям от румънския, в който бяха намерени
80 млрд. кубика. Нашата консумация е 3 млрд. кубически метра годишно.
Дори българското находище да не е по-голямо от румънското, това означава енергийна
независимост. 80 млрд. кубически метра биха означавали за нас абсолютна енергийна
независимост за 30 години напред, посочи Добрев.
„Тотал" ще работи с OMV и „Репсол". Конкурсът за дълбоко проучване на Черно море в „Хан
Аспарух" беше обявен през януари и сега Икономическото министерство обяви, че най-добрата
оферта е тази на „Тотал".
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че ако находището е голямо, това драстично ще намали
цената на газа и ще ни помогне в преговорите за закупуване на нови количества газ. „Една
сонда е 300 млн. евро да се направи, а концесионната такса, която България ще получава е
между 2% и 30%, ако са големи находищата", каза премиерът Борисов.
Според него има основание да се смята, че находището ще е голямо, тъй като в румънската
територия са открити 80 млрд. куб. метра газ. „Надявам се, че „Хан Аспарух" няма да е помалко, тъй като блокът е много по-голям", добави Борисов. Той съобщи, че консорциумът на
„Тотал" с OMV и „Репсол" са спечелили в конкуренция с „Лукойл" и „Мелроуз".
Тук явно премиерът се е объркал, защото „Лукойл" не са участвали във въпросния конкурс
(б.р.).
Борисов връчи 16 договора за фирми, спечелили финансиране по програма
„Конкурентоспособност". Средно около 7-8 млн. лева получиха фирмите и той от всяка една
се интересуваше колко нови работни места ще разкрие и дали ще вдигне заплатите.
Премиерът изтъкна, че в момента администрацията на Министерството на икономиката работи
по-бързо от фирмите: „Имаме готовност 30 договора да подпишем, 16 подписваме днес, защото
фирмите не са готови, а не администрацията", подчерта Борисов.
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Дата: 11.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11545272
Брой думи: 76
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват на 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност, съобщиха от
правителствената пресслужба.
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Заглавие: Връчват договори по ОП Конкурентоспособност за 42,6 млн.лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват на 12 юли, на подписването на 16 договора с големи
предприятия, спечелили финансиране по ОП Конкурентоспособност, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Договорите са на стойност 42,6 млн. лв. и са по процедурата за инвестиции в зелена индустрия.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2млн. лв. (40 млн. евро). Останалите
14 договора със спечелили кандидати ще бъдат сключени през следващите седмици. /БГНЕС
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