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Медиен мониторинг – обобщение
21.9.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
4

вестници, от които:

1

- национални

1

- регионални

0

периодични издания

0

интернет издания и блогове

3

Общо за деня

4
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 21.09.2012
Източник: в. Труд
Страница: 19
Брой думи: 532

Заглавие: Сдобихме се с министър на бъдещите резултати
Подзаглавие:
Автор: Зорница ЛАТЕВА, Цветелина КАТАНСКА
Текст: Енергийните въпроси ще ги решава цялото правителство, мой приоритет ще бъде
икономиката. С тези думи преди шест месеца Делян Добрев зае поста министър на
икономиката, енергетиката и туризма. Очакванията му обаче бяха прибързани. Ключови думи в
управлението на 34-годишния министър се оказаха "Русия" и "бъдеще".
Добрев присъства често в публичното пространство. Важните стъпки в работата си прави в
присъствието на премиера Борисов, който неизменно го подкрепя. Наваксва бързо по
енергийните въпроси, които са и основното му министерско предизвикателство.
Предшественикът на Добрев Трайчо Трайков предаде поста с думите: "Ще стане ясно защо си
тръгвам". Премиерът заяви, че бившият вече икономически министър е поставил "капани" на
своя наследник в енергетиката. Оттогава всички очакваме да разберем какви са те. И докато
ние чакаме, Добрев управлява своето мегаминистерство. В момента в енергетиката
министърът е притиснат от Москва и изискванията на Брюксел. От една страна, България
опитва да се измъкне суха от "Белене", да сключи изгоден газов договор, да построи "Южен
поток" и 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй". От друга - Европа си иска своето - подкрепа за "Набуко" и
по-малко внимание на руските проекти. Времето ще покаже как Добрев ще отиграе ситуацията.
Местният добив на нефт и газ се превърна в мантра на екипа му. Нищо, че все още няма
стратегия за развитие на добивната индустрия, а еколозите не спират да критикуват
евентуалния добив на шистов газ. Добрев е повече от позитивен - до 50% покриване на
местните нужди с родни запаси до 2020 г. А дотогава очевидно ще преговаряме с руснаците
под натиска на Брюксел.
Довършване на започнати преди доста време инициативи - така може да се обобщи
свършеното в икономиката. Най-накрая бяха задвижени, макар и спорните като ефект, промени
в закона за инвестициите. С измененията трябва да се въведат стимули за компании, които
влагат средства в сферата на услугите и нямат полза от сега действащите бонуси. Засега няма
изгледи Добрев да се пребори за повече пари в бюджета за 2013 г., за да претвори мерките от
обещания в реалност. Вероятно те ще останат едва 2,5 млн. лв.
Все още екипът на министерството чака "няколко големи инвеститори" да решат дали да
вложат средства в България или в съседните Сърбия и Турция. Компаниите може и да са
избрали, но не в полза на страната ни.
Другата тежка задача на Добрев беше отпушването на европейските пари по програма
"Конкурентоспособност". Тя все още е на последно място по дял на договорените средства.
Няма напредък и по основния проблем по програмата - минималното усвояването на парите
за иновации. От 482 млн. лв. за тази сфера до момента са платени едва 2,5%. А иновациите са
акцент в плановете на ЕК за следващия програмен период.
За шестте месеца на Добрев като министър най-накрая бял свят видя новият Закон за туризма.
С охота Добрев прие идеята за разселване на чиновници из страната и администрацията,
отговаряща за туризма, беше пратена в Пловдив. Засега ефектът е, че част от служителите
напуснаха, а местенето глътна около 250 000 лв. Дали от новата месторабота на чиновниците
ще има и други последствия, предстои да разберем.
Текст под снимка
Делян Добрев откри през август зарядна станция за електромобили пред сградата на
министерството. Проблемите му с конвенционалната енергетика обаче стават все повече и все
по-трудно решими. Снимка МИХАИЛ КЪРШОВСКИ.
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Резюме: Енергийните въпроси ще ги решава цялото правителство, мой приоритет ще бъде
икономиката. С тези думи преди шест месеца Делян Добрев зае поста министър на
икономиката, енергетиката и туризма. Очакванията му обаче бяха прибързани. Ключови думи в
управлението на 34-годишния министър се оказаха "Русия" и "бъдеще".
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 20.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1697821
Брой думи: 340

Заглавие: Делян Добрев: Информационният център в Свиленград ще съчетава културноисторическото наследство и информация за посетителите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Свиленград. Новият туристически информационен център в Свиленград съчетава
богатото ни културно-историческо наследство с полезна информация за посетителите. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който откри
рекламното представителство и арт галерия в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Центърът се намира в сграда на бивша турска баня, обновена с финансиране по Програмата за
Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007–2013 г.
Богатото културно-историческо наследство е отлична база за развитие на туристическия
отрасъл, особено специализираните му форми, подчерта министърът. Той представи
актуалните данни за изминалия летен туристически сезон - през юни и юли България е била
посетена от 2 129 470 чуждестранни туристи, което е ръст от 6% спрямо същия период на
миналата година. Приходите от международен туризъм също отбелязват ръст - 373.75 млн.
евро за юни, което е с 8.5% повече от юни 2011 г.
Министър Добрев подари на кмета на града Георги Манолов брошури от националната реклама
на България, които ще могат да се използват в новия туристически информационен център.
ОП „Конкурентоспособност“, концесиите и Международен фонд Козлодуй са едни от
основните лостове на МИЕТ в подкрепа на регионите, подчерта министър Добрев. Така в
област Хасково са одобрени общо 10 проекта за финансиране на мерки за енергийна
ефективност от Международен фонд "Козлодуй" на обща стойност повече от 1.7 млн. евро.
Очакваното спестяване на енергия от реализацията на тези проекти е над 3.5 млн.
квтч/годишно.
След приетите промени в Закона за подземните богатства, според които 50% от концесионните
възнаграждения остават в приход на общините, изплатените средства към област Хасково по
тази линия за 2012 г. до момента са в размер на близо 300 хил. лева, подчерта министърът.
По думите на Делян Добрев финансирането на проекти по оперативна програма
„Конкурентоспособност“ също дава възможност да подобряване на бизнес средата в
областта, разкриване на нови работни места, подобряване условията на труд и на енергийната
ефективнос т на фирмите.
На територията на област Хасково са завършени общо 9 проекта, финансирани по ОП
„Конкурентоспособност“ на обща стойност над 2.5 млн. лева. В процес на изпълнение са още
14 проекта на обща стойност 12.2 млн. лв.
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Резюме: Свиленград. Новият туристически информационен център в Свиленград съчетава
богатото ни културно-историческо наследство с полезна информация за посетителите. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който откри
рекламното представителство и арт галерия в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Центърът се намира в сграда на бивша турска баня, обновена с финансиране по Програмата за
Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007–2013 г.
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Дата: 20.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.cross.bg/1328879
Брой думи: 335
Резюме: Свиленград /КРОСС/ Туристическият информационен център в Свиленград съчетава
богатото ни културно-историческо наследство с полезна информация за посетителите. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който откри
рекламното представителс тво и арт галерия в Свиленград.
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Заглавие: Добрев: Приходите от международен туризъм отбелязват ръст
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Свиленград /КРОСС/ Туристическият информационен център в Свиленград съчетава
богатото ни културно-историческо наследство с полезна информация за посетителите. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който откри
рекламното представителс тво и арт галерия в Свиленград.
Центърът се намира в сграда на бивша турска баня, обновена с финансиране по Програмата за
Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г.
Богатото културно-историческо наследство е отлична база за развитие на туристическия
отрасъл, особено специализираните му форми, подчерта министърът. Той представи
актуалните данни за изминалия летен туристически сезон - през юни и юли България е била
посетена от 2 129 470 чуждестранни туристи, което е ръст от 6% спрямо същия период на
миналата година. Приходите от международен туризъм също отбелязват ръст - 373.75 млн.
евро за юни, което е с 8.5% повече от юни 2011 г.
Министър Добрев подари на кмета на града Георги Манолов брошури от националната реклам а
на България, които ще могат да се използват в новия туристически информационен център.
ОП „Конкурентоспособност", концесиите и Международен фонд Козлодуй са едни от
основните лостове на МИЕТ в подкрепа на регионите, подчерта министър Добрев. Така в
област Хасково са одобрени общо 10 проекта за финансиране на мерки за енергийна
ефективност от Международен фонд "Козлодуй" на обща стойност повече от 1.7 млн. евро.
Очакваното спестяване на енергия от реализацията на тези проекти е над 3.5 млн.
квтч/годишно.
След приетите промени в Закона за подземните богатства, според които 50% от концесионните
възнаграждения остават в приход на общините, изплатените средства към област Хасково по
тази линия за 2012 г. до момента са в размер на близо 300 хил. лева, подчерта министърът.
По думите на Делян Добрев финансирането на проекти по оперативна програма
„Конкурентоспособност" също дава възможност да подобряване на бизнес средата в
областта, разкриване на нови работни места, подобряване условията на труд и на енергийната
ефективнос т на фирмите.
На територията на област Хасково са завършени общо 9 проекта, финансирани по ОП
„Конкурентоспособност" на обща стойност над 2.5 млн. лева. В процес на изпълнение са още
14 проекта на обща стойност 12.2 млн. лв.
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Дата: 20.09.2012
Източник: www.europe.bg
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page. php?id=3D40119&category=3D329
Брой думи: 323
Резюме: На 21 септември (петък) министърът по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев ще посети Кърджали по покана на областния управител Иванка Таушанова и народния
представител Цвета Караянчева (ГЕРБ), съобщава Единният информационен портал за
Европейските фондове в България.
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Заглавие: В Кърджали ще се проведе икономически форум възможностите за
финансиране на проекти по оперативните програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 21 септември (петък) министърът по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев ще посети Кърджали по покана на областния управител Иванка Таушанова и народния
представител Цвета Караянчева (ГЕРБ), съобщава Единният информационен портал за
Европейските фондове в България.
Министър Дончев ще участва в икономически форум на тема „Възможности за финансиране на
проекти по оперативните програми на ЕС в Област Кърджали. Еврофондовете у нас през
следващия програмен период - 2014-2020 г."
Икономическият форум ще се проведе на 21 септември, петък, от 10,00 часа в залите на хотел
„Арпезос". Основната цел на събитието е да запознае бизнеса, местната власт и
териториалните структури на държавната администрация с възможностите за финансиране на
проекти по оперативните програми на ЕС в област Кърджали до края на настоящия програмен
период, както и перспективите в тази област до края на 2020 год.
Подобна проява се организира за първи път в Кърджали. Очаква се тя да фокусира сериозен
интерес от страна на бизнеса, браншовите организации, финансовата сфера и изпълнителната
власт. Над 120 фирми, браншови организации, представители на банковия сектор, държавни
институции и медии са потвърдили участие. Специално място ще бъде отделено на
енергийната ефективност - финансирането на енергийни проекти за малки и средни
предприятия, промените в нормативната база, задължителните изисквания към плановете за
енергийна ефективност и др. Предвидено е време за дискусии и консултации с потенциални
бенефициенти.
Освен министър Томислав Дончев, лектори на форума ще бъдат Камелия Лозанова,
изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Кирил Гератлиев, директор на Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ, Никола Христов, директор
на дирекция „Развитие на селските райони" в МЗХ и Красимир Найденов, главен директор в
Агенцията за енергийна ефективност. Присъстващите ще се запознаят с подготовката и
финансирането на проекти по ОП „Административен капацитет" , ОП „Развитие на човешките
ресурси", ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и
Програмата за развитие на селските райони". Форумът ще бъде открит в 10,00 часа с
приветствия на домакините - областния управител Иванка Таушанова и депутата Цвета
Караянчева.
(Портал Европа)
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