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Телевизии и радиостанции
Дата: 13.07.2012
Източник: БНТ
Предаване: Парламентарен контрол
Място на материала:
Продължителност в мин.: 15
Брой думи: 1900
Резюме: Въпрос към Томислав Дончев н.п. Моника Панайотова относно стабилността на
системите за управление и контрол на средствата от ЕС в България
Председател: Следва питане на народния представител... извинете ме, на народния
представител Моника Панайотова относно стабилността на системите за управление и контрол
на средствата от Европейския съюз в България. Слушаме Ви, г-жо Панайотова.
Моника Панайотова: Благодаря Ви, г-жо председател! Уважаеми, г-н министър! Уважаеми,
колеги! Така, в сложната икономическа ситуация, в която се намира в момента Европейският
съюз, България взе решението да поеме по пътя на реформите и финансовата и фискалната
дисциплина, а не избра пътя всъщност на генериране на растеж чрез натрупване на дълг и
дефицит. Решение, което направиха редица държави-членки, включително за съжаление една
част от нашите съседи. Значителна част от необходимите всъщност инвестиционни разходи за
реализирането на структурните реформи, които предприе правителството, се реализират и ще
продължат да бъдат реализирани по програми, съфинансирани от Европейския съюз, т. е. със
средства, както на българските, така и на европейските данъкоплатци. Към 30 юни 2012 г.
близо 3 млрд. Евро от тези средства са вече реално разплатени, което всъщност извежда на
преден план въпроса за гарантиране на ефективното функциониране на системите за
управление и контрол на тези публични средства. Както знаете, тази тема е от особено
значение също така и за европейските институции. Тя беше една от, така, римарките,
забележките, които присъстваха в междинния доклад на Европейската комисия относно
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Председател: Следва питане на народния представител... извинете ме, на народния
представител Моника Панайотова относно стабилността на системите за управление и контрол
на средствата от Европейския съюз в България. Слушаме Ви, г-жо Панайотова.
Моника Панайотова: Благодаря Ви, г-жо председател! Уважаеми, г-н министър! Уважаеми,
колеги! Така, в сложната икономическа ситуация, в която се намира в момента Европейският
съюз, България взе решението да поеме по пътя на реформите и финансовата и фискалната
дисциплина, а не избра пътя всъщност на генериране на растеж чрез натрупване на дълг и
дефицит. Решение, което направиха редица държави-членки, включително за съжаление една
част от нашите съседи. Значителна част от необходимите всъщност инвестиционни разходи за
реализирането на структурните реформи, които предприе правителството, се реализират и ще
продължат да бъдат реализирани по програми, съфинансирани от Европейския съюз, т. е. със
средства, както на българските, така и на европейските данъкоплатци. Към 30 юни 2012 г.
близо 3 млрд. Евро от тези средства са вече реално разплатени, което всъщност извежда на
преден план въпроса за гарантиране на ефективното функциониране на системите за
управление и контрол на тези публични средства. Както знаете, тази тема е от особено
значение също така и за европейските институции. Тя беше една от, така, римарките,
забележките, които присъстваха в междинния доклад на Европейската комисия относно
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Същевременно не можем
да си позволим да разглеждаме ситуацията в България изолирано от икономическата и
политическата нестабилност в други държави-членки на Европейския съюз. Редица от тях
изпитват включително и проблеми с управлението на европейските средства. В някои от тях,
като Унгария, Латвия и Румъния, дори се стигна до замразяване или спиране на европейските
средства. В този смисъл, мисля, че е важно да направим също така и нашия прочит на
събитията и да извлечем правилните изводи, така че да бъде гарантирано, както сега, така и
занапред, безпроблемното функциониране на системите за управление и контрол на
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европейските средства в България. С оглед на гореизложеното моето питане към Вас е какви
конкретни мерки правителството за европейско развитие на България е предприело за
гарантиране на устойчивостта на системите за управление и контрол на средствата от
Европейския съюз и в този смисъл за гарантиране на доброто финансово управление на тези
средства на българския данъкоплатец? Благодаря Ви!
Председател: За отговор министър Томислав Дончев, министър по управление на средствата
от Европейския съюз.
Томислав Дончев: Уважаема, г-жо председател! Уважаема, г-жо Панайотова! Уважаеми,
госпожи и господа народни представители! Задавате ми критичен, болезнено критичен въпрос
предвид ситуацията в Европа в момента. Ние трябва да полагаме и полагаме усилия да
поддържаме системата чиста, да не създаваме проблеми, да не излъчваме негативни сигнали
не само вътре в страната по отношение на българското общество, но и негативни сигнали
навън не само заради това какво ще пише в един или друг доклад, не че докладите не са
важни, защото в момента освен да изпълняваме този програмен период, текат преговори за
изпълнение на следващия програмен период и до голяма степен това, което се случва в една
или друга държава ще бъде аргумент за намаляване или увеличаване на финансирането, което
ще може да се ползва след 2014 г. Ако трябва да бъдем честни, ситуацията и в Европа в
момента е изключително сложна. Ние не просто трябва да убеждаваме страните донори, тези,
които пълнят бюджета на Европейския съюз, да продължават да финансират проекти в
страните бенефициенти, като България. Ние трябва да ги убеждаваме, че политиката по
сближаване има смисъл, защото, повярвайте ми, редица политици на европейско ниво и в
държави-членки поставят под съмнение този факт. Какво прави България в тази посока в тази
сложна ситуация? Постоянният напредък през последните две години на страната ни в процеса
на използване на средствата от Европейския съюз е отчетен от Европейската комисия в
рамките на представения обзор от30 май тази година на постигнатите макроикономически
показатели, Националната програма за реформи и направените специфични препоръки за
страната. Стълбовете на доверието към страната ни са два. Мога да ги маркирам. На първо
място установен е, вече доказан, работещ, надежден механизъм на управление на средствата
от структурните и Кохезионния фонд от Европейския съюз, който е в състояние да гарантира
ефективно използване на средствата при много нисък процент грешка – 2%, под 2% е прага на
същественост. Като искам да отбележа, че средният процент грешки на ниво Европейски съюз
е 5%. Това, разбира се, не се е случило от само себе си. Това е резултат от подобряване на
системите за управление и контрол, както и от качеството на осъществяваните контроли. Искам
да посоча, че данни към края на месец април 2012 г., това са междинни данни, страната отчита
среден процент грешки 0,53%, още по-нисък, което означава, че системата дава добри
резултати в началото на тази година. В същото време одитен доклад №3 от 2012 г. на
Европейската сметна палата за структурните фондове, където има анализ и заключения,
базирани на преглед на 40 оперативни програми в страните-членки на Европейския съюз,
посочва следното: „Процентът грешки, отчитан от одитните органи, надхвърля прага от 2% за
35,6% от програмите, управлявани от Генерална дирекция „Регионална политика” и за над 47%
от програмите, управлявани от Генерална дирекция „Заетост и социална политика”. Анализът
на ефективността на системите за периода 2007-2013 на самите генерални дирекции отчита, че
над 15% от програмите, управлявани от дирекцията „Регионална политика” и над 25% от
програмите, управлявани от Генерална дирекция „Заетост и социална политика”, носят
съществени недостатъци в системите”. На фона на това мога да Ви посоча данните за някои от
програмите в България. Примерно за 2011 г. процент грешки по Оперативна програма
„Транспорт” – 0,39, по Оперативна програма „Околна среда” – 0,11, по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” – 0,02. Сами може да си дадете сметка какви усилия са положени от
всички и от управляващите органи и от контролните структури и от самите бенефициенти да
имаме такъв резултат. Разбира се, факт е, че за първи път през последните години
Европейската комисия вижда силен политически ангажимент и отговорност на всички участници
в процеса на отчитане на ясна визия, ясна посока. Искам да отбележа и друго. Стремеж винаги
е бил не, когато някъде има нарушение, ние просто да го установим и да накажем виновния, по
какъвто и да било начин. Подходът е друг. Ние се опитваме да хванем грешката още преди да е
материализирана. Именно затова са всичките ни усилия на фаза предварителен контрол. Подобре е грешката да бъде установена преди да е материализирана и да не им дадем
възможност да се случи или следване на правилото – откривай грешките преди да ги е открил
някой друг.
Председател: Г-жо Панайотова, имате думата за отношение.
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Моника Панайотова: Благодаря Ви, г-н председател! Уважаеми, г-н вицепремиер! Уважаеми, гн министър! От вашия изчерпателен отговор аз бих очертала три основни момента. Първото е,
че доказателство всъщност за доброто финансово управление към момента на европейските
средства в България е именно ниското ниво на грешки. Това бе споделено също така и от
Кристофер Фелнер, който е евродепутат от Комисията по бюджетен контрол и докладчик за
България. Също така и в последните изказвания на председателя на Европейския съвет
Ромпой. Второто, което очертах е именно стремежът за идентифициране на грешките
предварително, т. е. поставянето на акцент върху предварителния контрол. И на трето място –
че макроикономическата същност и политическата стабилност в България, както и добре
функциониращите системи за управление и контрол на европейските средства, дават една
добра основа в предстоящите, както и в момента провеждащите се преговори България да
отстоява своята позиция, че страната ни трябва да бъде оценявана според собствените си
заслуги и постижения. В тази връзка моят, така, допълнителен въпрос към Вас е предвид
нестабилността в политическата и икономическата ситуация в някои от страните-членки,
включително и сред нашите съседи, дали ще се отрази на преговорите за новата фискална
рамка? Финансова рамка, извинявайте. И на второ място, дали предвиждате определени
действия от страна на България, за да може да се гарантира отстояването на българските
интерес в рамките на тези преговори? Благодаря!
Председател: Имате думата за отговор на допълнителните въпроси.
Томислав Дончев: Уважаеми, г-н председателстващ! Уважаема, г-жо Панайотова! Уважаеми,
Дами и господа народни представители! На първо място ще ми позволите да допълня това,
което казах преди малко. Разбира се, освен зряла, ефективно действаща контролна система, е
необходимо ние да създадем гаранции парите да се движат още по-бързо и България да не
изпада в ситуация, в каквато вече изпаднаха някои страни – да губят, да губят средства. За
целта са взети и продължават да се вземат мерки. Тук само ще очертая подобрената система
от гледна точка на потребителя – правилата да бъдат по-близо до нуждите на този в крайна
сметка, който ползва парите, въвеждане на електронното кандидатстване, въведените форми
на сътрудничество с бенефициентите от всички категории. Когато говорим за контрол, не бива
да забравяме и гражданския контрол, освен контрола, осъществяван от специализираните
институции. Там направихме много. България може би е първата, не знам, надявам се да не е
единствената вече, държава-членка, в която всички проекти, които се реализират с европейско
финансиране, са достъпни в интернет. Не като име, а като стойност, като бенефициенти, дори
като подизпълнители. Много се прави и по отношение на укрепване и повишаване на
капацитета не само на структурите на централната държавна власт, но и на институциите
бенефициенти. Пряко на въпроса Ви. Да, проблемите в различни държави-членки, свързани с
ползване на средствата, може би над 150 спрени оперативни програми в различните държави,
нарушенията, високият процент грешки не са добър аргумент, че ние трябва да съхраним
същия пакет, като обем финансиране по линия на кохезионната политика. Само че искам да Ви
уверя, че на всички съвети, срещи, формални и неформални, България именно заради тези
постижения може да говори със силен глас и всичко, което казва, да се приема с необходимото
уважение от страна, която спазва правилата и дори може да бъде давана за пример. Колкото
до това какво прави България по отношение на други държави-членки, ние сме отворени към
абсолютно всички съседи и партньори. Знаете, имаме установено едно добро сътрудничество с
Полша, ползваме полския опит. В същото време сме в състояние, ако някой има нужда, ние да
предоставим нашия опит, особено в изграждането на зряла контролна система. Между
впрочем, такъв интерес имаше от съседна Румъния, където преди десетина дни имаше голяма
делегация на високо ниво именно в тази посока. Искам да отбележа, че България има интерес в
нашите съседи и в другите европейски държави средствата по кохезионната политика да се
харчат по най-добрия начин. В наш интерес е процентът грешки, нередностите и в другите
държави, особено в съседна държава, като Румъния, да е малък. Ние имаме интерес Румъния
да успява. Колкото по-добре върви изпълнението на проектите, толкова по-добре е за
България. И ние няма да пожалим сили, усилия, ако някой има нужда от нашата помощ.
Благодаря!
Председател: И по процедурата на това питане последно има думата г-жа Панайотова. За
отношение, моля. Това е питане, г-жо Панайотова. Питането завършва винаги с отношение,
което се взима от запитващия депутат в рамките на две минути.
Моника Панайотова: Благодаря Ви, г-н председателстващ! Това е чудесна допълнителна
възможност за мен да изкажа благодарност за подробния отговор, който получих на поставения
от мен въпрос. Аз вярвам искрено, че и с подготовката допълнително на закона, който предстои
– за управление на европейските средства за България, това ще е една допълнителна
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гаранция, както за разписване на правилата и задълженията на управляващите органи, така и
на бенефициентите, което допълнително ще оптимизира процеса и вярвам, че парламентът ще
има активно участие в неговото изготвяне. Благодаря!
Председател: Това е едно малко предимство в процедурата – че последен има думата
депутатът, а не министърът, г-жо Панайотова.
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Заглавие: 800 екипа кандидатстваха за финансиране от двата нови фонда no JEREM1E
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 Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия (JEREMIE) в България. Това съобщиха на 11 юли от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в края на първия прозорец за кандидатстване, който
приключи в края на юни.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven и LAUNCHub, които бяха
избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИф) през април 2012 г. Eleven и LAUNCHub
управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн. евро по линия на
инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ше започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последният от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите вложения в стартиращи компании да се
случат тази есен.
Наесен се очаква да бъде отворен и вторият прозорец за кандидатстване. По предварителните
прогнози на двата фонда, до края на 2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата
по инициативата JEREMIE, прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4
месеца. Така над 300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.

9

Дата: 14.07.2012
Източник: в. ComputerWorld
Страница: 6
Брой думи: 1598

Заглавие: 2012 2. - развитие на местния ИТ пазар и подем на международните пазари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След като в миналия брой на вестника ви представи-^ хме отговорите на ИТ компаниите,
които участват в класацията на Computerworld ИКТ Топ 100 2012 и които изпратиха коментари и
мнения относно проектите, предизвикателствата и плановете си за 2012 г., в настоящото
издание можете да научите прогнозите на тези дружества за развитие през годината на
сегментите от ИТ пазара, на които те оперират.
Застой прогнозира APIS за 2012 г., според директора на фирмата Ирина Радоева.
Боряна Томова от AS Systems, смята въпросът за прогнозите в сферата на бизнес
приложенията се преекспонира. "Всички знаем броя на спечелилите финансиране проекти,
широко са обсъждани капаните пред реализацията им. Трудно може да се добави нешо ново категорична е Томова. - Важното е максимално голяма част от тези проекти да приключат
успешно - това ше увеличи като цяло разбирането за ползите от внедряване на интегрирана
система, ше повиши познаваемостта на процеса и ше даде основа за бъдешо развитие в
сектора."
Мария Уилямсън от Bianor Holding посочи, че броят на инсталираните мобилни приложения в
световен маидаб се очаква да достигне 98 милиарда до 2015 г. "Очакваме търсенето през
следващата година да се характеризира с no-зрели клиенти, които вече са минали през фазата
на проучването, наясно са какво търсят и са готови да купуват, обясни Уилямсън. Прогнозираме ръст на търсенето на корпоративни мобилни решения за повишаване на
ефективността на екипа, както и на клиентски услуги с добавена стойност, докато фирмите
продължават да затвърждават присъствието и комуникацията си с клиента във виртуалната
среда."
"Със сигурност ИТ пазарът като цяло ще отбележи ръст, дължащ се на бюджета на проектите
по Оперативна програма "Конкурентоспособност" - уверена е Ирена Иванова от Bora
Solutions. - Разбира се, една част от този бюджет е за въвеждане на стандарти, но много
сериозна част е и за системи за управление на бизнеса, необходимият за тях хардуер и
софтуер, както и всички услуги за пускането на тези системи в експлоатация. Делът на
проектите със собствено финансиране ще се запази 6 относително ниски равнища до момента
на икономическа стабилизация.
Очакванията на Fadata са за динамична втора половина на 2012 г., предвид обявения старт на
реализиране проекта за е-правителство и положителната тенденция в отпускане на ИТ
бюджети за реализиране отложени/замразени проекти в публичния сектор, прогнозира
Анджелика Кабаиванова от дружеството.
От Global Consulting също предвиждат раздвижване на пазара и по-висока активност, особено
през второто полугодие. "Наблюдавам интерес към виртуализацията, мобилните и облачни
технологии, изтъкна Димитър Джендов, управител на фирмата.
- Актуални остават системите за съхранение, обработка и управление на големи обеми от данни, и средствата за управление жизнения цикъл на информацията (ILM). Ще се
повишат изискванията и инвестициите в областта на сигурността."
От Hugin Sweda очакват на пазара на софтуерни продажби да постигнат 10% ръст.
"Благодарение на многото нови проекти в държавната администрация, каквито липсваха през
2011 г., очаквам сериозен ръст през 2012 г.", заяви Александър Колев, изпълнителен директор
на Information Services (Информационно обслужване).
От ITA Trade и ITA Engineering не очакват сериозен ръст на големи проекти от национално
значение, а в частния сектор стремежът е да запазят ключовите си клиенти.
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Резюме: След като в миналия брой на вестника ви представи-^ хме отговорите на ИТ
компаниите, които участват в класацията на Computerworld ИКТ Топ 100 2012 и които изпратиха
коментари и мнения относно проектите, предизвикателствата и плановете си за 2012 г., в
настоящото издание можете да научите прогнозите на тези дружества за развитие през
годината на сегментите от ИТ пазара, на които те оперират.
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"Очаквам пазарът на обучения и консултации да има макар и малък ръст през 2012 г. в
сравнение с 2011 г., като компаниите ще търсят доказателства за бързи практични резултати,
разкри Нина Проданова-Иоцева, управляващ партньор на ITCE.
Растеж на софтуерните разработки, услуги по поддръжка и ИТ консултиране, както и достигане
до най-ниската точка на пазара по отношение на хардуерни проекти и инвестиции предвижда
изпълнителният директор на Kontrax Иордан Йорданов.
Да се увеличи пазарният дял на безжичните устройства, както и на виртуалните компютри и
тънки клиенти очаква изпълнителният директор на Lancom Антуан Ангелов. "Някои марки ще
изчезнат от пазара и ще бъдат заместени с алтернативни, фокусът ще е върху сегмента на
малките и средни фирми, както и на крайните потребители", твърди Ангелов.
Прогнозите на Йото Райчев, директор "Бизнес развитие" на Methodia, са, че ИТ пазарът в
България ще продължи да расте. "Ще се отворят много възможности за тези, които са
достатъчно гъвкави и подготвени. Ще има и такива, които ще отпаднат. Мнозинството от хората
на пазара са наясно, че за да работиш в този сектор, развитието не трябва да спира нито за
секунда, убеден е Райчев. - Тепърва ще трябва да се изгражда имидж на качествата на
продуктите и услугите, които нашият пазар може да покаже, но аз съм оптимист. Има
перспективни фирми, както и много млади хора с изключителни възможности и качества.
Предвиждам нарастване на пазара, но се боя от липсата на политика за задържане и
стимулиране на качествените кадри от сектора, което в дългосрочен план може да изиграе
лоша шега на българските фирми."
При продажбата на софтуер Microinvest предвижда ръст от 5 до 10% на българския си пазар и
ръст от 80-120% на чуждите си пазари.
На пазара на системна интеграция българските компании ще се изправят пред все по-голямата
конкуренция от страна на големите играчи в световен мащаб, които са все по-изразително
представени в Европа, предвижда изпълнителният директор на Mnemonica Вихрен Славчев. Ще трябва да се търсят съществени предимства на местно ниво, които ще накарат клиентите
(повечето от които са с чужда собственост) да предпочетат да работят с локални партньори.
Според Елена Маринова, президент на Musala Soft, в България още цари известен хаос около
е-правителството, но "ако проектите бъдат успешни 6 по-голямата си част, това ще върне
изгубеното доверие, в противен случай ще се затвърди примиренческото "пак отидоха едни
пари за нищо". "Все по-масово проникване на смарт телефони и таблети, използване на
Интернет и съответно - повишаване на е-грамотност-та на населението неизбежно оказва
натиск върху бизнесите и върху правителството за все повече е-услуги, изтъкна Маринова. - Да
не забравяме обаче, че икономиката на България не е от бързо развиващите се и встрани от
шепа сектори, и хората, и бизнесите са силно консервативни в разходите си."
Прогнозите на Маринова в световен мащаб са, че има изявено търсене в две посоки - ниски
цени и иновации и висока добавена стойност.
Очакванията на Георги Брашнаров, управител на Nemetschek Bulgaria, са умерено
оптимистични за ръст от 15-20%.
"С криза или без, ако искаме да останем конкурентоспособни, всички трябва да продължаваме
да учим и повишаваме квалификацията си. Освен това кризата засегна в различна степен
отделните сектори на икономиката. В софтуерната индустрия и аутсорсинга например
тенденцията е по-скоро възходяща", категоричен е управителят на New Horizons Bulgaria
Николай Пенев.
"В технологично отношение все по-важна роля ще играят използването на облака и
виртуализацията на ресурсите. Тези две технологии ще определят посоките, в които ще се
развиват ИТ инфраструктурите на предприятията, а оттам - и начинът на правене на бизнес в
близко бъдеще - предвижда управителят на Paraflow Communications Николай Аврамов. - За
нас все по-голям интерес представляват изнесените услуги на големите клиенти, а
виртуализацията на ресурсите и облакът стимулират този процес."
Изпълнителният директор на Printec Паулин Колев не очаква съществена промяна на пазарите
на разработка и продажба на софтуер и системна интеграция.
Прогнозите на управляващия директор на Quality House Митко Митев са за стабилизиране на
пазара през втората половина на годината. "Вярваме, че чрез стартиране на нови инициативи
може да се гарантира устойчивост, което ще ни позволи осъществяването на повече
инвестиции за професионалното развитие на служителите, обясни Митев. - Отчитаме
отрицателната тенденция - много от фирмите са свили
бюджета си за обучения за повишаване на квалификацията на своите служители."
От Smartcom Bulgaria очакват стагнация на българския пазар и 10-15% растеж на световните
пазари.
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На пазара на дистрибуция изпълнителният директор на Solytron Петър Иванов очаква ръст
между 10% и 35% в отделните групи продукти.
Васил Генов, генерален мениджър на STANGA, предвижда положителен ръст на разработките
на мобилни приложения, а при проектите за системна интеграция за решения за телеком
сектора очаква задържане на нивата от изминалата година.
"Ще се запази тенденцията рекламните бюджети на водещите международни компании да се
фокусират върху онлайн медиите. Затова и прогнозирам увеличение на приходите от
реализация на дигитални маркетингови кампании, заяви Генов. - При развоя вече се наблюдава
преориентиране на клиентите от решения по индивидуален проект към адаптиране на готови
системи за управление на съдържанието. Доскоро подобни продукти, базирани на отворен код,
бяха предпочитани като алтернатива най-вече заради ценовото си преимущество. Вече е
налице повишен интерес и към мащабни платформи за изграждане на множество свързани
сайтове с комплексна бизнес логика, макар и тяхното ползване да е обвързано със
заплащането на лицензионни такси. Тази тенденция ще наложи обучаването на развойните
екипи в умения за работа не само с нови технологии, но и със специфични платформи."
"Независимо дали като част от проектния бизнес или от облачните услуги, системната
интеграция ще остане ключов сегмент на ИТ пазара както у нас, така и в света, прогнозира
изпълнителният директор на Stone Computers Александър Аврамов. - Очакваме огромен ръст
на облачните услуги в България като последващ ефект след кризата."
На пазара на софтуерна системна интеграция от Team VISION очакват през 2012 г. стартиране
на многото проекти, одобрени по ОП "Конкурентоспособност", финансираща внедряване на
системи за управление на бизнеса. "Очакваме да има и внедрявания в компании, които не са
кандидатствали за финансиране или пък не са били одобрени, но техният брой няма да бъде
голям", обясни Стелла Цокева от компанията.
Очакванията на Tonegan за 2012 г. са по-добри в сравнение с предходната година. "Надяваме
се да приключим успешно вече започнатите проекти, които касаят интеграцията на Tonegan
ERP в няколко предприятия, но и да привлечем нови клиенти на системата за управление,
която предлагаме. Пазарът на SaaS услугите расте, ето защо виждаме добро бъдеще за
системата ни за управление на човешките ресурси "Tereza. bg". Очакваме от пазара да става
все по-наситен с компании, предлагащи интелигентни решения с помощта на най-новите
мобилни технологии", прогнозира Преслав Пенев от дружеството.
Снежана Хинова, управител на Vali Computers, предвижда увеличение на продажбите на
лаптопи, ултрабуци и таблети и спад при настолните системи.
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Регионални печатни медии
Дата: 05.07.2012
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 3
Брой думи: 190
Резюме: Добричката фирма "Савимекс" ЕООД, водещ производител на макаронени и хлебни
изделия в страната, получи одобрение на инвестиционен проект по процедурата "Инвестиции в
зелена индустрия" на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Като част от проекта на
"Савимекс" на обща стойност 5 700 000 лева, фирмата ще има възможност да разшири
съществуващото производство във фабриката си за макарони, както и да намали съществено
разходите си за електроенергия, въвеждайки в експлоатация модерна автоматична
производствена линия за макарони. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
е в размер на 50% от целия проект.
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Заглавие: Добричката фирма "Савимекс" разширява дейността на фабриката си за
макарони чрез европейско финансиране
Подзаглавие: Единствената кампания от Добрич с одобрен проект по процедурата
"Инвестиции в зелена индустрия" на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Автор:
Текст: Добричката фирма "Савимекс" ЕООД, водещ производител на макаронени и хлебни
изделия в страната, получи одобрение на инвестиционен проект по процедурата "Инвестиции в
зелена индустрия" на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Като част от проекта
на "Савимекс" на обща стойност 5 700 000 лева, фирмата ще има възможност да разшири
съществуващото производство във фабриката си за макарони, както и да намали съществено
разходите си за електроенергия, въвеждайки в експлоатация модерна автоматична
производствена линия за макарони. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
е в размер на 50% от целия проект. Осъществявайки тази инвестиция "Савимекс" ще разшири
продуктовия си асортимент, ще увеличи производствения си капацитет и износа си на
макаронени изделия в чужбина, който се предвижда да достигне 75% от общите продажби на
макарони. Новата инвестиция ще доведе до по-висока скорост и прецизност на производството,
както и до повишаване на качеството на готовата продукция, в съответствие с най-добрите
европейски стандарти. В допълнение, фирмата предвижда да открие нови работни места за
добруджанци, които ще бъдат обучени за работа с новото технологично оборудване. За
финансовото управление на проекта на "Савимекс" ще се грижи добричкия офис на
консултантската компания "Сибо-ла", която е подготвила и самото проектно предложение.
05.07.2012

13

Дата: 11.07.2012
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 3
Брой думи: 141
Резюме: Стартиралата преди дни схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" по
Оперативна програма "Развитие конкурентоспособността на българската икономика" бе
представена вчера пред представители на бизнеса, на банковия сектор,неправителствени
организации и медии в Добрич.
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Заглавие: Представиха схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" в Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Стартиралата преди дни схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" по
Оперативна програма "Развитие конкурентоспособността на българската икономика" бе
представена вчера пред представители на бизнеса, на банковия сектор,неправителствени
организации и медии в Добрич.
Срещата организира Областния информационен център /ОИЦ/- Добрич. От ОИЦ припомнят, че
на 28 юни главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма - управляващ орган на Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. обяви
открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без
конкретен срок за кандидатстване - "Енергийна ефективност и зелена икономика". Процедурата
за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектните предложения могат да се
подават най-късно до 31 октомври 2013 г.
11.07.2012
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Дата: 12.07.2012
Източник: в. Делник, Ямбол
Страница: 3
Брой думи: 82
Резюме: Областният информационен център се опитва да използва всички възможности за
комуникация, включително най-старите и традиционните. Той подреди за своите посетители
"Витрина на възможностите за кандидатстване". Целта е да се привлече вниманието върху
актуалните и съвсем конкретни възможности за финансиране от европейските програми. На
витрината е изложена информация за трите най-широко ориентирани оперативни програми:
"Развитие
на
човешките
ресурси",
"Регионално
развитие"
и
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика". Целта е така Центърът да може да
информира дори и когато не е отворен.
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Заглавие: Европрограми на витрина
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център се опитва да използва всички възможности за
комуникация, включително най-старите и традиционните. Той подреди за своите посетители
"Витрина на възможностите за кандидатстване". Целта е да се привлече вниманието върху
актуалните и съвсем конкретни възможности за финансиране от европейските програми. На
витрината е изложена информация за трите най-широко ориентирани оперативни програми:
"Развитие
на
човешките
ресурси",
"Регионално
развитие"
и
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика". Целта е така Центърът да може да
информира дори и когато не е отворен.
12.07.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 13.07.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/07/13/news11556738.html
Брой думи: 313
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. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на м. юни, съобщава economynews.bg.
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Заглавие: 800 компании поискаха финансиране от 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. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на м. юни, съобщава economynews.bg.
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 м.
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите. След затварянето на първия
прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробнен преглед и селекция на
изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа, последния от които е
презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за
инвестиране.
Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11556964
Брой думи: 56
Резюме: Средствата са за инвестиции в “зелена индустрия“ и с тях дружествата ще изпълняват
проекти, пряко свързани с производството на подлежащи на рециклиране продукти, с поефективно използване на отпадъчните материали и намаляване на енергоемкостта.
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Заглавие: 16 големи фирми с договори за еко производство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Средствата са за инвестиции в “зелена индустрия“ и с тях дружествата ще изпълняват
проекти, пряко свързани с производството на подлежащи на рециклиране продукти, с поефективно използване на отпадъчните материали и намаляване на енергоемкостта.
Представителите на 16 големи предприятия в България получиха договори по ОП
“Конкурентоспособност" на стойност 42,6 млн. лв. На церемонията присъства премиерът и
икономическият министър
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11556635
Брой думи: 88
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 в България.
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Заглавие: Огромен наплив към 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 в България.
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. Това стана ясно в края на първия прозорец за
кандидатстване, който приключи в края на м. юни.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub).
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=3D&news
_filters[created_on][to]=3D&news_fi
Брой думи: 610

Заглавие: Делян Добрев: "Тотал" печели конкурса за проучване на находищата на нефт и
газ в дълбоките води на 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
потребление на газ у нас е 3 млрд. куб. м, румънското находище е за 80 млрд. куб. м и в този
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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.
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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".
12-07-2012
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.bnt.bg
Връзка: http://bnt.bg/bg/news/view/80195/premieryt_vrychi_dogovori_po_op_konkurentosposobnost
Брой думи: 87
Резюме: 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.
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Заглавие: Премиерът връчи договори по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Ирина Цонева
Текст: 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: www.computerworld.bg
Връзка:
http://computerworld.bg/40792__800_ekipa_kandidatstvaha_za_finansirane_ot_dvata_novi_fonda_po
_jeremie
Брой думи: 329
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 Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия (JEREMIE) в България. Това съобщиха на 11 юли от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в края на първия прозорец за кандидатстване, който
приключи в края на месец юни.
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Заглавие: 800 екипа кандидатстваха за финансиране от двата нови фонда по JEREMIE
Подзаглавие: Играй с професионалисти!
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 Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия (JEREMIE) в България. Това съобщиха на 11 юли от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в края на първия прозорец за кандидатстване, който
приключи в края на месец юни.
Управлението на фондовете се извършва от екипите на Eleven и LAUNCHub, които бяха
избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през април 2012 г. Eleven и LAUNCHub
управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн. евро по линия на
инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите, поясниха от МИЕТ.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране.
Очаква се първите вложения в стартиращи компании да се случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.computerworld.bg
Връзка:
http://computerworld.bg/40796_800_ekipa_kandidatstvaha_za_finansirane_ot_dvata_novi_fonda_po_j
eremie
Брой думи: 328
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 Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия (JEREMIE) в България. Това съобщиха на 11 юли от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в края на първия прозорец за кандидатстване, който
приключи в края на месец юни.
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Заглавие: 800 екипа кандидатстваха за финансиране от двата нови фонда 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 Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия (JEREMIE) в България. Това съобщиха на 11 юли от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в края на първия прозорец за кандидатстване, който
приключи в края на месец юни.
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. Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на
предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund),
финансиран с 21 млн. евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП
"Конкурентоспособност".
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите вложения в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3D1459947
Брой думи: 360
Резюме: 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 в четвъртък министърът на
енергетиката Делян Добрев и премиерът Бойко Борисов. Те съобщиха новината, преди да
връчат договори на 16 компании, спечелили европари по програма “Конкурентоспособност”.
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Заглавие: "Тотал" ще дупчи морето ни за газ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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 в четвъртък 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 в четвъртък 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
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/359521/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0
%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
Брой думи: 155
Резюме: В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов е информирал германския
федерален канцлер за икономическото развитие на страната ни и за предприетите от
българското правителство мерки за реформи, съобщава БНТ.
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Заглавие: Борисов обсъжда с Меркел българската икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов е информирал германския федерален
канцлер за икономическото развитие на страната ни и за предприетите от българското
правителство мерки за реформи, съобщава БНТ.
Борисов е подчертал, че значително подобрените бюджетни показатели позволяват на
България да се рефинансира на финансовите пазари при изгодни условия.
Меркел пък насърчила българския премиер кабинетът да продължава успешната си работа в
предприетата посока, съобщиха от правителствената информационна служба.
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 договорите, Борисов задаваше
въпроса колко работни места ще отвори с тези евросредства и получаваше отговор от 100 до
300, че и повече.
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.topnews.bg
Връзка: http://www.topnews.bg/bg/article?id=3D80254
Брой думи: 157
Резюме: В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов е информирал германския
федерален канцлер за икономическото развитие на страната ни и за предприетите от
българското правителство мерки за реформи, съобщава БНТ.
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Заглавие: Борисов обсъжда с Меркел българската икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов е информирал германския федерален
канцлер за икономическото развитие на страната ни и за предприетите от българското
правителство мерки за реформи, съобщава БНТ.
Борисов е подчертал, че значително подобрените бюджетни показатели позволяват на
България да се рефинансира на финансовите пазари при изгодни условия.
Меркел пък насърчила българския премиер кабинетът да продължава успешната си работа в
предприетата посока, съобщиха от правителствената информационна служба.
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 договорите, Борисов задаваше
въпроса колко работни места ще отвори с тези евросредства и получаваше отговор от 100 до
300, че и повече.
Източник: novini.bg
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка: http://www.economynews.bg/16-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%
Брой думи: 154
Резюме: Представителите на 16 големи предприятия в България получиха договори по ОП
„Конкурентоспособност“ на стойност 42,6 млн. лв. На церемонията присъства премиерът и
икономическият министър.
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Заглавие: 16 големи фирми с договори за еко производство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представителите на 16 големи предприятия в България получиха договори по ОП
„Конкурентоспособност“ на стойност 42,6 млн. лв. На церемонията присъства премиерът и
икономическият министър. Средствата са за инвестиции в „зелена индустрия” и с тях
дружествата ще изпълняват проекти, пряко свързани с производството на подлежащи на
рециклиране продукти, с по-ефективно използване на отпадъчните материали и намаляване на
енергоемкостта. Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн.
евро). Одобрени са 30 проектни предложения, като останалите 14 договора със спечелили
кандидати ще бъдат сключени през следващите седмици, след като представят в
Управляващия орган на програмата всички изискани допълнителни документи и разяснения.
„Прави впечатление, че администрацията на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма работи по-бързо от фирмите”, отбеляза премиерът Борисов. Той посочи, че с
раздадените днес евросредства ще се открият нови работни места и ще се намали наполовина
разходът на енергия за производството. Министър-председателят призова бизнеса към повече
активност по отношение на оперативните програми.
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-jeremienews35534.html
Брой думи: 311
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. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на м. юни.
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Заглавие: Огромен наплив към 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. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на м. юни.
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 м.
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробнен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/43-mln.-lv-investicii-v-zelena-industriq-611104.html
Брой думи: 189
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", съобщиха от МИЕТ.
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Заглавие: 43 млн. лв. 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", съобщиха от МИЕТ.
Предприятията ще инвестират общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и
намаляване на негативното им влияние върху околната среда.
Общият размер на финансирането по тази процедура е 78,2 млн. лв. (40 млн. евро). Одобрени
са 30 проектни предложения, като останалите 14 договора със спечелили кандидати ще бъдат
сключени през следващите седмици, след като представят в Управляващия орган на
програмата всички изискани допълнителни документи и разяснения.
„Прави впечатление, че администрацията на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма работи по-бързо от фирмите”, отбеляза премиерът Борисов. Той посочи, че с
раздадените днес евросредства ще се открият нови работни места и ще се намали наполовина
разходът на енергия за производството. Министър-председателят призова бизнеса към повече
активност по отношение на оперативните програми.
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: 13.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/ogromen-napliv-kum-jeremie-611050.html
Брой думи: 312
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 в България.

Медиен мониторинг | 7/14/2012

Заглавие: Огромен наплив към 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. Това стана ясно в края на първия прозорец
за кандидатстване, който приключи в края на м. юни.
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 м.
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 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди, като притегателно място за
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще започнат подробен
преглед и селекция на изпратените кандидатури. Този процес ще премине през няколко етапа,
последния от които е презентация пред инвестиционните комитети на двата фонда, които
взимат решение за инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи компании да се
случат през есента на 2012 г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен втория
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на
2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE,
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране.
Eleven и LAUNCHub управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund), финансиран с 21 млн.
евро по линия на инициативата JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/shest-kompanii-poluchvat-finansirane-za-vnedrqvane-na-inovativniprodukti-i-uslugi-611469.html
Брой думи: 7
Резюме: Шест компании ще получат общо 4 752 879,32 лв по процедура "Развитие на
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти,
процеси и услуги", на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. Това става ясно от публикуваните решение и доклад
на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност".
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Заглавие: Шест компании получават финансиране за внедряване на иновативни
продукти и услуги
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Шест компании ще получат общо 4 752 879,32 лв по процедура "Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и
услуги", на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. Това става ясно от публикуваните решение и доклад на Главния
директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност".
Безвъзмездното финансиране, което одобрените проекти ще получат е от 272 000 до 1 000 000
лева. Средствата са за разработване на иновативна софтуерна система, на система за
известяване на пътниците в градския транспорт, система за интернет търговия, изграждане на
3D телевизия чрез преносим IP адрес, изграждане на инсталация за биомаса.
Основната цел на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна
подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в
производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите
следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Общото финансиране, предвидено по процедурата е 12 210 157,91 лв.
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Дата: 13.07.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=3D346059
Брой думи: 120
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: 12.07.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8416
Брой думи: 119
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“.
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Заглавие: 30 предприятия получават 77 млн. лв 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.
Автор: 1към1
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Дата: 12.07.2012
Източник: www.novini.bg
Връзка:
http://www.novini.bg/news/75658-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
Брой думи: 180
Резюме: 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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Заглавие: Борисов обсъжда с Меркел българската икономика
Подзаглавие:
Автор: Янина Иванова
Текст: Бойко Борисов връчи днес и 16 договора по ОП "Конкурентоспособност" за
инвестиции в зелена индустрия на стойност 42 и половина млн. лв.
В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов е информирал германския федерален
канцлер за икономическото развитие на страната ни и за предприетите от българското
правителство мерки за реформи, съобщава БНТ.
Борисов е подчертал, че значително подобрените бюджетни показатели позволяват на
България да се рефинансира на финансовите пазари при изгодни условия.
Меркел пък насърчила българския премиер кабинетът да продължава успешната си работа в
предприетата посока, съобщиха от правителствената информационна служба.
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 договорите, Борисов задаваше
въпроса колко работни места ще отвори с тези евросредства и получаваше отговор от 100 до
300, че и повече.
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