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Медиен мониторинг – обобщение
25.9.2012 г. г.
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Телевизии и радиостанции
Дата: 24.09.2012
Източник: БНР
Предаване: 12+3
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 465
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма „Клементина” по ОП „Развитие на
конкурентоспособността”
Водещ: Монтанската фирма за производство на сладкарски и захарни изделия Клементина
ООД печели преди три години проект по ОП Конкурентоспособност на стойност 94 хил. лв. В
резултат себестойността на продуктите, произвеждани от фирмата намалява, а от там и
крайните продажни цени с 15%.
За възможността да получи безвъзмездна финансова помощ Атанаска Каменова научила от
интернет страницата на Министерството на икономиката.
Атанаска Каменова: Това е вторият спечелен от нас проект. Така че този проект някак си си
следваше хронологично своя ход. Искам да благодаря от вашия ефир на Министерството на
икономиката за гласуваното доверие. За нас това беше втори златен шанс, който ние успяхме
да оползотворим и да реализираме. Решението да кандидатстваме дойде веднага, след като
разбрахме обявената информация, че имаме тази възможност. Това беше в 2009 година,
есента. Ние се кандидатирахме и бяхме одобрени, за наше щастие.
Идеята при кандидатстването била получаване на европейски средства за машинно
оборудване, които да осигурят на фирмата конкурентоспособност на българския пазар.
проект

на

фирма

„Клементина”

по

ОП

„Развитие

на

Водещ: Монтанската фирма за производство на сладкарски и захарни изделия Клементина
ООД печели преди три години проект по ОП Конкурентоспособност на стойност 94 хил. лв. В
резултат себестойността на продуктите, произвеждани от фирмата намалява, а от там и
крайните продажни цени с 15%.
За възможността да получи безвъзмездна финансова помощ Атанаска Каменова научила от
интернет страницата на Министерството на икономиката.
Атанаска Каменова: Това е вторият спечелен от нас проект. Така че този проект някак си си
следваше хронологично своя ход. Искам да благодаря от вашия ефир на Министерството на
икономиката за гласуваното доверие. За нас това беше втори златен шанс, който ние успяхме
да оползотворим и да реализираме. Решението да кандидатстваме дойде веднага, след като
разбрахме обявената информация, че имаме тази възможност. Това беше в 2009 година,
есента. Ние се кандидатирахме и бяхме одобрени, за наше щастие.
Идеята при кандидатстването била получаване на европейски средства за машинно
оборудване, които да осигурят на фирмата конкурентоспособност на българския пазар.
Атанаска Каменова: И действително така и стана. Инвестициите, които получихме, бяха
насочени в модерно технологично оборудване във фирмата ни, което доведе до една по-ниска
себестойност на произвежданите продукти, доведе до разширяване на асортимента, от тук
доведе и до по-голяма покупателна възможност и увеличаване на приходите, тъй като и
крайната продажба цена вследствие на това спадна с примерно около 10 до 15%, което никак
не е малка. Това ни направи по-конкурентоспособни, по-здраво стъпили на българския пазар. В
същото време по отношение на качеството едно постоянство, заради вложената и инвестирана
в технологично оборудване хладилна техника. И мисля, че ние успяхме да реализираме това,
което беше заложено като цел на проекта много успешно. Купили сме машини за производство
на шоколадова глазура, машина за производство на варен крем наше производство. Ние един
вид затворихме цикъла, произвеждайки си полузаготовки и суровини, които до този момент
купувахме от фирми-производители и доставчици.
Репортер: Бихте ли казали каква е стойността на проекта?
Атанаска Каменова: Максимална обща сума на проекта – 94 225 лв.
Репортер: От които Министерство на икономиката колко ви възстанови?
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Атанаска Каменова: От които Министерство на икономиката ни възстанови 65%, 36% бяха
съфинансиране от наша страна.
Репортер: Какво бихте посъветвали бизнесмените, които се колебаят дали да кандидатстват
или не?
Атанаска Каменова: Аз горещо бих ги посъветвала да отпаднат всякакви колебания и
съмнения, да опитат, защото това е начинът за получаване на едни добри финансови средства,
които нас лично ни направиха по-конкурентоспособни и позициите, които в момента имаме на
българския пазар, бихме постигнали за по-дълъг период от време без липсата на такава
финансова помощ.
Репортер: Обмисляте ли да кандидатствате по нов проект?
Атанаска Каменова: За момента не. Но със сигурност бих опитала при следваща възможност.
Тъй като доколкото разбирам, 2013 изтичат вече, ние изпуснахме последните срокове. Но ако
има такива програми занапред, категорично да.
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Дата: 24.09.2012
Източник: Христо Ботев
Предаване: Нашият ден
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 896
Резюме: Тема: Репортаж за проект на фирма Станков
Водещ: Следва съвместната рубрика на „Нашият ден” и проектът по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – технологична модернизация
на малки и средни предприятия. Ще чуем Димитър Станков, управител на фирма за
производство на мебели.
Дали европейските програми наистина подпомагат развитието и модернизирането на
предприятия, фирми и дори на държавни институции, след като желаещите да се възползват от
тях минават през толкова сериозни административни процедури, че често пъти са готови да се
откажат от всичкото това? Отговорът на някои бизнесмени е категоричен - да. Такъв е и
отговорът на управителя на фирма „Станков” ООД – Димитър Станков, който спечели три нови
технологични машини за производство на мебели чрез програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Проектът беше на стойност над 1 млн. лв.
Димитър Станков: Ами, самото кандидатстване сигурно може би вече има преди пет години.
защото ние две-три години имаше документи, работи, докато оправим. Най-големият проблем
ни беше с финансирането. Значи, в разстояние на шест-седем месеца ние не можехме да
извадим ипотека от банката, да си ипотекираме имотите, да ни финансират. Дори почти не
беше програмата, ставаше въпрос сигурност за часове вече да приключи без да ни финансират
и да не участваме. Значи, имахме наблюдател, който дойде по програмата от Брюксел – гъркът,
който е. Като му казахме условията, при които финансират българските фирми, той каза, че
това не е възможно да стане в ЕС. За да ни дадат тези пари за машините, сме ипотекирали
целия ни имот, плюс къщи, плюс абсолютно всичко, което притежаваме.

Водещ: Следва съвместната рубрика на „Нашият ден” и проектът по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – технологична
модернизация на малки и средни предприятия. Ще чуем Димитър Станков, управител на фирма
за производство на мебели.
Дали европейските програми наистина подпомагат развитието и модернизирането на
предприятия, фирми и дори на държавни институции, след като желаещите да се възползват от
тях минават през толкова сериозни административни процедури, че често пъти са готови да се
откажат от всичкото това? Отговорът на някои бизнесмени е категоричен - да. Такъв е и
отговорът на управителя на фирма „Станков” ООД – Димитър Станков, който спечели три нови
технологични машини за производство на мебели чрез програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма. Проектът беше на стойност над 1 млн. лв.
Димитър Станков: Ами, самото кандидатстване сигурно може би вече има преди пет години.
защото ние две-три години имаше документи, работи, докато оправим. Най-големият проблем
ни беше с финансирането. Значи, в разстояние на шест-седем месеца ние не можехме да
извадим ипотека от банката, да си ипотекираме имотите, да ни финансират. Дори почти не
беше програмата, ставаше въпрос сигурност за часове вече да приключи без да ни
финансират и да не участваме. Значи, имахме наблюдател, който дойде по програмата от
Брюксел – гъркът, който е. Като му казахме условията, при които финансират българските
фирми, той каза, че това не е възможно да стане в ЕС. За да ни дадат тези пари за машините,
сме ипотекирали целия ни имот, плюс къщи, плюс абсолютно всичко, което притежаваме.
Репортер: Това срещу колко пари горе-долу, ако можете...?
Димитър Станков: Ами, програмата е бруто с ДДС – 1,2 млн. Да, ние сме, нашата част, която
е, мисля, че беше около 496, останалите го плащат от Министерството по регионалното
развитие.
Репортер: Така, и вие направихте това въпреки всичко. И по-нататък пътят?
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Димитър Станков: По-нататък пътят мислехме, че ще е по-лесен, че по-бързо ще се научим на
машините, че по-бързо ще заработим. Но в България просто квалифицирани кадри просто са
много трудни. Но пък който успее с малко трудности, просто пътят след това му става по-лесен.
Значи, сега може да излезем много лесно на външния пазар. Търговци, които идват и ни
наблюдават как работим, гледат с доверие вече на нас, виждам една техника прекрасна и така
може да се работи вече с контрагентите отвън.
Репортер: Фирма Станков ООД произвежда мебели за дома и бита още от преди 20 години. Не
за първи път кандидатстват по европейски програми, също така имат и проект, спечелен от
преди години по програма ФАР.
Димитър Станков: Значи, ние още преди седем-осем години участвахме на панаирите в
Кьолн, в Загреб. Значи, още тогава видяхме, че пътят е един – че трябва да се развиваме с
високотехнологични машини, които да произвеждат.
Репортер: И то да произвеждат по-модерно, по-красиво.
Димитър Станков: Да, модерни неща, качествени неща. Защото просто в България всичките
бяхме свикнали да произвеждаме мебели, които се правят предимно на ръка и конкурентно не
могат да бъдат на европейския пазар. Трудът в България винаги е евтин, така че като работим
на ръка, всичко е по-евтино. Значи, не, че сега с машините продукцията не става по-евтина, но
става по-бърза и по-качествена. Значи...
Репортер: Това щях да ви запитам – това може ли да се отрази по някакъв начин на цената
или никога цената не може да падне, дори с 1 лв. на вашите мебели?
Димитър Станков: Значи, всичко е въпрос на пазара. Ако машините са достатъчно
натоварени, значи немците казват, че една машина е машина, за да работи на две смени. Ако
тази машина се натовари и работи на две смени, всичко ще върви перфектно. В момента
имаме работа за две смени, но нямаме персонал за две смени. Значи, просто ни е много трудно
в района тук с хората. Това е един голям проблем. Всичкото това, което е, трябва да има доста
умения. Първо, трябва да разбира от дърво, след това да разбира от компютър. Просто
човекът, който ще трябва да работи, трябва да разбира от всичките тези неща. Но на този етап
са малко хората, и малко имат желание да се учат. Качеството ни отговаря на цената. Значи, на
пазара са две неща, които трябва да се заимстват: цена, качество. Значи, тези машини
постигаме качество и цена, и затова и завладяваме просто, на първия етап държавите, които са
около нас, ни се отдаде, и се настаняваме вече доста добре на пазарите.
Репортер: Кои например?
Димитър Станков: Ами, най-много Гърция. значи, за Гърция в момента имаме доста, така. И
дори всеки ден идват още запитвания и запитвания, работим много добре. Но се надяваме
само, че Гърция ще издържи да е в ЕС.
Репортер: Ще минете ли още веднъж по някаква следваща програма?
Димитър Станков: Така, едно предизвикателство, което всеки човек има да постигне. Ако знае,
че ще постигне крайната цел пак, пак бих участвал, пак бих минал през всичките тези неща.
Въпросът е да се постигне крайната цел – да работим. Защото ние сме хора, които искаме да
постигнем всичко с труд. Хората просто ни молят и ни дават, за да работим и да се развиваме.
Всеки един, който иска, нека да опита. Но въпросът е, че мисля, че във всички браншове, те си
знаят кой работи, кой как работи. Така че мисля, че ако искат някои да излъжат, те много лесно
биха могли да разберат кой иска да лъже и кой иска да работи.
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Заглавие: Ралица Ганева: Без европарите икономиката би се възстановила по-бавно
Подзаглавие: Не всички ефекти от еврофондовете са абсолютно положителни, смята
експертът Ралица Ганева
Автор: Румяна Гочева
Текст: ВИЗИТКА: Д-р Ралица Симеонова-Ганева е преподавател в катедра "Статистика и
иконометрия" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от 1999 г. Занимава се с
макро- и микроикономически анализи и с разработването на приложни модели. През
последните две години участва в изготвянето на стратегическия документ Национална
програма за развитие "България 2020", в разработването на модела SIBILA и в Анализа на
състоянието на малките и средните предприятия в България за 2012 и 2011 г. за Агенцията за
малкия бизнес. SIBILA (Simulation of Bulgaria`s Investment in Long-term Advance) e
математически модел, който съпоставя развитието на страната с максимално използване на
средствата от ЕС и с изцяло липсващи такива.
- Г-жо Ганева, ефектът от усвоените пари от ЕС като цяло е положителен, къде обаче се
представяме по-добре според модела SIBILA?
- Първо е важно да се каже, че в SIBILA използвахме два типа данни - тези, които публикуват
националната статистика и Евростат, и онези, които са свързани с усвояването и договарянето
на парите от ЕС. Данните, които използвахме, бяха последните към момента, тоест при едно
бъдещо "разиграване" и пускане на симулацията резултатите леко ще се променят, но
основните изводи като цяло ще останат същите.
Данните показаха много неща, едно от тях например е, че почти половината от инвестициите на
страната за дългосрочно развитие се финансират с европейски средства. Около 65 % от
растежа на БВП за 2011 г. е в резултат от усвояването на парите. А към 2015 г. пълното
усвояване на евросредствата би допринесло до 9.3% по-висок реален БВП в сравнение със
сценария при липса на пари от фондовете. Може би един от най-осезаемите ефекти върху
икономиката на страната е увеличаването на заетостта. Към края на 2011 г. коефициентът на
безработица у нас е с 1.7 процента по-нисък, отколкото би бил без парите от Брюксел.
Все пак обаче е трудно да се каже по кой показател страната ни се представя най-добре.
Самите оперативни програми имат различен размер на финансиране. Затова, когато излязат
ефектите, трудно можем да ги сравняваме - има малки по обем програми, но има и по-големи.
Освен това финансирането по различните програми е насочено към стимулирането на
различни компоненти на съвкупното търсене и предлагане. Поради тези причини подобни
сравнения не са съвсем удачни. За да намерим отговор на този въпрос, най-адекватно би било
не да се използва моделът SIBILA, а да се погледнат в дълбочина междинните оценки на
оперативните програми и да се види реално постигнатият резултат по тях.
Моделът беше разработен от обединение "Екорис-СПМ-Нюай", като експертният екип има
голям опит в моделирането на подобни данни - петимата души, които се занимавахме с това,
имаме професионален опит от общо 80 г. Седем месеца работихме денонощно, но усилията си
струваха.
- Този модел може ли да бъде от полза при бюджетирането на следващата финансова година?
- Да, той вече се използва и не само за европарите. Моделът позволява да се пресметнат
нетните ефекти и от национални икономически политики. Такава оценка може да се прави и се
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Резюме: ВИЗИТКА: Д-р Ралица Симеонова-Ганева е преподавател в катедра "Статистика и
иконометрия" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от 1999 г. Занимава се с
макро- и микроикономически анализи и с разработването на приложни модели. През
последните две години участва в изготвянето на стратегическия документ Национална
програма за развитие "България 2020", в разработването на модела SIBILA и в Анализа на
състоянието на малките и средните предприятия в България за 2012 и 2011 г. за Агенцията за
малкия бизнес. SIBILA (Simulation of Bulgaria`s Investment in Long-term Advance) e
математически модел, който съпоставя развитието на страната с максимално използване на
средствата от ЕС и с изцяло липсващи такива.
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прави и в момента в рамките на предварителните оценки на Националната програма за
развитие "България 2020". Моделът дава възможност да се "разиграват" много алтернативни
сценарии, затова е добре данните да се актуализират регулярно, за да може да се види как
политиките въздействат върху икономиката.
Моделът дава възможност на управляващите да изберат пакет от мерки и впоследствие да
понесат политическата отговорност за това, че са поели даден курс вместо друг. Всичко това би
следвало да става на база анализи и модели, освен в случаите, когато политиката не е
резултат от аналитична дейност, а от съвсем различни процеси.
Ако се върнем на SIBILA обаче, можем да заключим, че еврофондовете имат добър ефект, но
не всички са абсолютно положителни. Когато оживим икономиката с наливането на пари,
повишаваме инфлацията - допълнителният ценови натиск не е голям, но все пак го има. В
резултат от нарастването на инвестициите и потреблението се влошава външнотърговското
салдо. Тоест има ефекти, които невинаги биват разглеждани като абсолютно положителни.
- Излиза, че икономиката ни разчита изцяло на еврофондовете и БВП се формира основно чрез
постъпленията от ЕС. Това не е ли притеснително?
- Да, това е така. Икономиката е много свита в момента, инвестиционните потоци са на нива,
които изобщо не могат да се сравняват с това, което беше преди 5 години например. Затова
парите, които идват по линия на структурните фондове, играят решаваща роля за българската
икономика. И Европа, и България са в криза, а възстановяването е скромно, така че без тези
пари ние щяхме да сме много по-зле и много по-затруднени с намирането на изход. В този
смисъл парите от Брюксел ни дават тласък към възстановяване - нещо, което без тях би отнело
много повече време. Важно е обаче да се каже, че нито една държава не е направила 100%
усвояване в първия си програмен период, вероятно това ще важи и за нас.
- Как Ви се струват темповете на усвояване към момента?
- Това, което се случва в момента, е адекватно на нашата реалност, такава, каквато е.
Притесненията произтичат от това дали като икономика ще съумеем ефективно и ефикасно да
усвоим остатъка от средствата за краткия период, който остава. По официални данни на ЕК в
момента грешките при усвояването на парите в България са 2%, което е под средното за ЕС и
това е добре. Въпросът е да не допуснем този процент да нарасне.
- Като че ли бизнесът не е примамен от това да кандидатства за пари. Според проучване на
Агенцията за малкия бизнес фирмите предпочитат да взимат пари назаем, отколкото да чакат
еврофинансиране...
- Това е логично и обяснимо. Аз имах възможност да участвам в работата по това проучване и
мога да кажа, че ситуацията е такава в цял свят, а ние не правим изключение. Банките и
изобщо финансовите институции не са склонни да финансират с лекота малкия бизнес при
преференциалните условия, които имат по-големите предприятия. Рискът при малките е много
по-голям и той има своята цена. Поради тази причина малките предприятия дори във време на
икономически бум и кредитна експанзия имат по-затруднен достъп до кредитирането. В години
на криза банките са изключително консервативни и сдържани да дават кредити, затова и
малките фирми нямат никакъв друг избор, освен да потърсят пари другаде. Изследването
показа, че те все пак правят опити да кандидатстват за кредити, но те са неуспешни по една
или друга причина.
Възможно е предприятията да не отговарят на условията за финансиране или пък самите те да
преценяват силите си и в крайна сметка да се отказват от банковото финансиране, но така или
иначе кредитирането на малките фирми продължава да бъде свито. Затова и през последната
година фирмите се обърнаха към вътрешния си ресурс, доколкото го има. Той обаче е
ограничен и в никакъв случай не може да бъде стимул за икономически бум или за бизнес
разрастване.
- Как тогава може да се поощрят фирмите?
- Държавата трябва да намери начин, по който да направи еврофондовете по-интересни за
бизнеса. Това може да стане, като се облекчи финансирането на малките и средните
предприятия - да се намери начин те да стигат до тези пари при по-добри условия. Ако говорим
специално за програма "Конкурентоспособност", бизнесът може да бъде сегментиран за
подпомагане по икономически дейности. В същото време трябва да се намери адекватен пакет
от инструменти, които едновременно да насърчат няколко фактора за развитие - не може да се
финансира покупката на скъпа модерна машина или нова производствена мощност в дадено
предприятие, а в същото време да липсват инженери и обучен състав, който да я ползва. Това
прецизиране е важно, но то може да стане само ако управляващите днес и утре се поучат от
направените вече грешки и пропуски.
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Резюме: Около 600 компании са теглили кредити с гаранция, осигурена от еврофондовете по
програмата JEREMIE. Взетите заеми са за 68 млн. лв., или 9% от наличния ресурс. Това
показват данните към края на август на представителството на Европейския инвестиционен
фонд (ЕИф) в България, който управлява средствата.
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Заглавие: 600 фирми взели кредит с еврогаранции
Подзаглавие:
Автор: Зорница ЛАТЕВА
Текст: Около 600 компании са теглили кредити с гаранция, осигурена от еврофондовете по
програмата JEREMIE. Взетите заеми са за 68 млн. лв., или 9% от наличния ресурс. Това
показват данните към края на август на представителството на Европейския инвестиционен
фонд (ЕИф) в България, който управлява средствата.
Гаранционният фонд, по който се отпускат заемите, действа от около година. Със 150 млн. лв.
от оперативната програма "Конкурентоспособност" се осигуряват гаранции за малки и
средни предприятия при получаване на кредит. Целта е да се улесни достъпът до средства на
фирмите, които иначе имат проблем с осигуряването на обезпеченията.
Компаниите могат да теглят заеми от 5 банки - СИБанк, ПроКредит Банк, ОББ, Райфайзен Банк,
Уникредит Булбанк. финансовите институции трябва да отпуснат кредити за 5 пъти по-голям
ресурс от осигурените гаранции, или за общо 750 млн. лв. Парите трябва да се усвоят до 2015
г.
Повечето кредити до момента са за инвестиции, коментираха от представителството на ЕИф.
Първоначално интересът към заемите не бил голям, но в последните месеци е достигнал
предварителните очаквания, фирмите обаче все още се притесняват да теглят големи кредити
- най-големият заем е за 1,3 млн. лв., при положение че максимумът е 3,75 млн. лв.
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Заглавие: Юлий Славов, ръководител на проект в клъстер “Зелена синергия": Система
следи консумацията на ток в Електротехникума
Подзаглавие:
Автор: Мария Петрова
Текст: Прилага се за първи път, целта е да се правят икономии
- Г-н Славов, каква е равносметката на клъстер “Зелена синергия" година след учредяването?
- Идеята на клъстера е да се занимава с енергийна ефективност, с възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), с екологичен транспорт на хора и товари и със съхраняване чистотата на
околната среда. С това са ангажирани неговите учредители - 7 пловдивски структури, между
които 5 частни фирми. Това са “Екоенергия" ООД, “Енеркон", “Българска геотермална
асоциация" , “Хелиодом" ЕООД, Енергийна агенция - Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски" и “C и
А консулт". В момента работим много упорито по двугодишен проект, финансиран от
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" .
Надяваме се с проекта, който стартира през март тази година, да укрепим клъстера. Безспорно
програмата ни дава един начален тласък, от който имаме нужда. По договор трябва да
създадем едно административно тяло. Това вече сме извършили. Друга цел, която
преследваме, е до края на двегодишния период членовете на клъстера да станат 20. Ние сме
много внимателни в този избор, защото оценяваме, че за да бъде действащ клъстерът, в него
трябва да има атмосфера и нагласа, а партньорите да работят рамо до рамо, дори с
конкуренцията. Ние сме доказателство за това. Затова обичам да казвам, че нашият клъстер е
напълно в разрез със законите на математиката, защото броят на участниците надвишава
тяхната сума. Както казах, фирмите са 5, но като цяло са единни и много по-силни, затова
вълшебната ни клъстерна формула е: 1+1+1+1+1>5.
- Какви ползи за града ще допринесе клъстерът?
- Не искам да се ангажирам с бомбастични перспективи. Установили сме контакт с камари и
различни обществени организации. Желанието ни е да направим така, че в Пловдив като
начало да се смени източникът на отопление. В момента 30 000 консуматора са на твърдо
гориво, а то е най-вредно за атмосферата и въздуха, който дишаме. Това се вижда много добре
от Марково нагоре. Искаме да подскажем на хората, че има други източници, като така
критикуваните фотоволтаици например. Има възможности за икономия на енергия изобщо,
както и прилагане на източници, които не са свързани с разходи по време на тяхната
експлоатация. Това са дадените ни от Създателя слънце, вятър и земя. Нашата идея е да
концентрираме едно от направленията в пакет от малки алтернативни източници на енергията.
Те ще са пригодни за малки обществени сгради и домове. Фотоволтаиците могат да се впишат
в архитектурата на жилищата много семпло, не като на полето, където се правят мегаломански
инвестиции и изпълнения. Има възможност също да се ползват геотермални източници,
особено в жилищните райони от т.нар. затворен тип.
- С какво клъстер “Зелена синергия" ще се представи на техническия панаир?
- По време на тазгодишния Есенен панаир клъстер “Зелена синергия" ще представи 6
интересни технически новости и една магистърска програма за ВЕИ, която вече е приета от
академичния съвет на Пловдивски университет. Интересна е системата за лъчисто отопление и
охлаждане на жилищни домове. Тя е като климатик, но се монтира подобно на едновремешното
подово отопление. С нея се постига икономия на енергия. Ще представим и един корейски
електрически уред с висока проводимост на енергия. Това е нов подход в икономията на
електроенергия. Засега той е по подходящ за промишлени и индустриални сгради, както и в поголеми бизнес сгради. Другата новост е лаборатория за сертифициране на биогорива. Ще се
представи и съвсем нова система за мониторинг на енергопотреблението, която ще бъде
приложена още тази учебна година в професионалната гимназия по електротехника и
електроника. Системата ще ориентира домакините как да изразходват енергията и в същото
време да правят икономии. Системата включва уреди, които по непознат начин следят
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консумацията на енергия и показателите. Да не забравяме, че допреди 2 години тази сграда
беше на въглища, а сега - на газ.
- Каква е инвестицията, която трябва да направи едно семейство, за да монтира в дома си
подов климатик?
- Инвестицията е около 12-15 хиляди лева. Не е малка, но ще се оправдае за 5-6 години. Има
идея системата за лъчисто отопление и охлаждане да се разработи в гама от различни
инсталации, които да са подходящи както за гарсониера от 60 квадрата, така и за по-големи
жилища до 260 квадрата. Време е да обърнем за момент гръб на мегапроектите, които
донякъде отблъснаха обществото, и да покажем, че енергията от слънцето, водата и земята е
приложима към всяко домакинство.
24.09.2012
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Заглавие: РАИС обновява производството си с нови машини по програма
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Интервю с инж. Нишан Бъздигян, управител на "РАИС" ООД -Пазарджик
Въпрос: Г-н Бъздигян, наскоро се завърнахте от чужбина. С кои страни по света раис поддържа
бизнес контакти?
РАИС реализира продукцията си както в страната, така и на международните пазари. В
България фирмата е единствен производител на вертикални обработващи центри с ЦПУ. В
чужбина компанията продава и осигурява сервиз чрез свои представителства на три
континента. Машините на РАИС намират успешно пазар в Русия, Румъния, Сърбия, Македония,
Гърция, Турция, Унгария, Италия, Германия и Египет.
РАИС успешно се представя и като дистрибутор на утвърдени японски производители като
Фанук Робомашинес, Такисава, Ситизен хюмън тех, Миано.
Въпрос: РАИС ЕЖЕГоДно представя поне по две свои нови машини. кое Е НАй-новото във
вашето производство и какво разработвате в момента, ако това не представлява
професионална тайна?
През последните години РАИС заложи в продуктовата си гама на високоскоростни,
високопродуктивни машини. Това е в отговор на потребностите на пазара. С цел по-голяма
производителност поставихме акцент върху по-сложните машини, върху тяхната универсалност
и производителност. От 2011 година до сега сме внедрили в производство вертикален
обработващ център GM5-350, двушпинделен струг T252 2S и най-новата машина на РАИС
също е 5-осна - VMC520.
На петосния високоскоростен обработващ център GM5-350 тази година пуснахме и втора
модификация. Тази машина е с нова за РАИС базова конструкция, позволяваща изграждането
на 3-, 4- и 5-осни машини на единна база. Тъй като направляващите по трите линейни оси са
разположени върху колоната от тип "затворен мост", в 3-осен вариант върху основната маса
могат да
се обработват детайли с много по-голямо тегло, в сравнение с машините от тип С (М400-М500
и
др.). Аналогично, монтира се и по-голям габарит и по-стабилна въртящо-наклоняема маса в 5осния вариант.
Другата нова машина, която официално беше представена в Дните на отворените врати в
РАИС през юни, е двушпинделен струг T252-2S. Той е специално проектиран да даде
максимална гъвкавост при производството на сложни и точни детайли. Оборудван с две
револверни глави, програмирани за едновременна обработка. Конструкцията с два
противостоящи шпиндела, две револверни глави и 45 ° наклонена конструкция на шейната
осигуряват максимална стабилност в процеса на обработка и безпроблемно отмиване на
стружките. При окомплектоване с прътоподаващо устройство,
машината се превръща в гъвкава производствена единица. Ще отбележа, че машината се
предлага с напълно еднакви по размери и мощност главен и втори шпиндел. Нашите клиенти
имат възможност да изберат и конфигурацията на машината според своите нужди, например,
първата револверна глава да е с фрезови инструме нти, а втората - с неротационни, само
стругови инструменти или обратно, а също и вариант, при който и двете револверни глави да
са с въртящи инструменти. Друго преимущество на машината е, че на всички позиции на
револверната глава при необходимост могат да се поставят фрезови инструменти с
максимални обороти на въртене 6000 об/мин.
Най-новата ни машина VMC 520 е петосна и е специално проектирана за производство на
детайли със сложни повърхнини. С въртящата се наклоняема маса и 24-позиционен
инструментален магазин, този вертикален обработващ център е в състояние да обработва
детайли с размери 520 х H350 мм и тегло до 200 килограма. Може да обработва сложни
детайли от алуминий до неръждаема стомана.
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В момента работим по една интересна задача, което ще влезе в производство може би в
началото на идната година - това е двушпинделен
8-осен стругови фрезови център с два шпиндела, с две револверни глави, с въртящи фрезови
инструменти, с X и Y ос.
В портфолиото на РАИС към момента са 7 вида фрезови и 11 вида стругови машини с ЦПУ. Тук
е мястото да ви уверя, че РАИС ще продължи да развива иновационната си дейност, за да
имаме готови решения на всяко, поставено от нашите клиенти предизвикателство и ще
продължим да се доказваме като лидери в бранша. ВЪПРоС: ПРоИЗВоДСтвото ВИ СЕ
РАЗВИВА. предвиждате ли разширяване на производствените мощности?
В момента се реализира такова разширение. РАИС изпълнява европейски проект по
оперативна програма "Конкурентоспособност", който е на обща стойност 2 милиона лева.
Проектът ще приключи до края на март 2013 г., когато трябва да пуснем в експлоатация нов
шлайфхобел. Той ще подобри технологичните ни възможности за обработка на корпусни
детайли. По проекта ще закупим и нова мерителна машина. Тя е по-голяма от тази, с която в
момента работим и е с ходове в типоразмера на всички корпусни детайли, които произвеждаме.
Това ще ни даде възможност да проверяваме качеството на
изработените корпуси преди монтаж и ще увеличи ефективността на нашето производство.
Освен това тази машина ще ни даде възможност да станем поддоставчици на европейски
фирми, които произвеждат подобни машини, защото ще можем да сертифицираме с
измерителен протокол това, което сме произвели. И от тук нататък всеки корпус ще бъде
придружен с измерителен протокол. В момента наличната ни измервателна машина е за помалки детайли. На нея мерим и по-малките
корпусни детайли, както и тестови детайли, които пускаме за изпълнение на произведените от
нас машини. Като цяло, при покупката на такъв отделен модул, ще можем по-обективно да
преценяваме качеството на корпусните ни детайли, без да отнемаме от капацитета на
машините, на които произвеждаме корпусни детайли и на които сега извършваме замерването.
В бъдеще това ще се прави на специализирана машина.
Третата машина, която ще закупим, е установка за честотно
закаляване на големи корпусни детайли. Предстои да се оборудваме и с малка шлайф машина
- супер прецизна, която ще подобри капацитетните ни възможности за шлифоване на
детайлите. По тази програма ще продължим да работим, да обновяваме машинния си парк, но
първо ни предстои да пуснем в експлоатация новите машини по първия ни проект. Имаме идея
да кандидатстваме и по проект за енергийна ефективност - това са предстоящите ни задачи.
24.09.2012
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Заглавие: НБУ стартира първата в България специалност за разработка на компютърни
игри
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За първи път в България се появява университетска програма, която подготвя кадри за
гейминг индустрията. Това става възможно с новия модул "Технологии за компютърни игри" към
програма "Информационни технологии" на Нов български университет.
С очаквани приходи от $ 67 милиарда за 2012 г. (и $ 82 милиарда през 2017 г.) гейминг
индустрията е най-динамично развиващият се през последните 20 години сектор на
развлекателния бизнес. Интересът към тази тематика е свързан с развитието на
развлекателния софтуер, мултимедията и компютърните игри под формата на мобилни, уеб
или десктоп приложения. У нас има голям брой софтуерни фирми /организации/ звена, които
разработват компютърни игри, развлекателен софтуер, уеб, реклами, анимация или други
мултимедийни продукти.
Досега родните геймъри с професионален интерес в областта на компютърните игри трябваше
да прибягват до самоподготовка чрез уебсайтове, книги и дистанционни курсове от чужбина.
Това водеше до слаба или непълна подготовка, което пък резултираше в недостиг на
компетентни и адекватни кадри за студията. Затруднения и при намирането на работа изпитват
младежи, които търсят реализация в тази област, защото не притежават нужните умения или
стаж.
Освен че запълва нишата в образователния пазар, новата програма успешно представя
резултат от диалога между бизнеса и образованието. Нов български университет налага
практиката професионалисти, представители на съответните браншове, да работят заедно с
учените при създаването на учебните програми. В изработката на новата геймърска
специалност са се включили като консултанти водещи фигури от големи наши и чуждестранни
студиа за компютърни игри, които ще подпомагат програмата практически, но ще бъдат и
лектори. Така се ражда реално полезен продукт, който подготвя адекватни кадри за пазара - по
препоръките на работодателите, според нуждите на индустрията.
Когато притежават нужното ниво на подготовка, младите специалисти биха могли ефективно да
се включват в съществуващи проекти или да създават свои собствени. Европейски като
JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия)
насърчават и улесняват многократно дребното предприемачество, като дават достъп до
инвестиционен капитал и поощряват иновационните разработки. В комбинация с подходящото
образование, това предлага изцяло нови възможности както на търсещите работа, така и на
работодателите.
Студентите, избрали да учат "Технологии за компютърни игри", ще изучават в детайли всички
елементи от работата по създаване на една компютърна игра. Очакват ги курсове като:
"Компютърна анимация", "Сценарийно програмиране", "Тримерно моделиране", "Растерна
графика" и др. Освен с технологичната страна на занаята, студентите ще се запознаят с
правните и етичните аспекти на процеса. НБУ предлага и възможност за записване на т.нар.
"майнър", което позволява на обучаващите се да добият и друг тип умения, прилагани в
правенето на игри, например писане на интересен сценарий и създаване на музика за играта.
По време на обучението в новата специалност НБУ е осигурил на студентите стажове в
софтуерни фирми. Програмата дава и възможност за международна студентска мобилност с
университети в Португалия, Франция, Белгия и Германия, Великобритания.
Новата специалност ще бъде представена по време на Game Dev Summit Bulgaria 2012,
конференция за разработка на игри, която събира на едно място представители на най-
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големите български (или работещи в България) студия и дава възможност за директен контакт
с постоянно нарастващото общество на гейм дивелъпърите у нас.
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Заглавие: ПроКредит Банк финансира енергийно ефективни проекти с до 50%
безвъзмездна помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” клиентите на банката имат
достъп до средствата от ОП "Конкурентоспособност"
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес кредити
„Енергийна ефективност и зелена икономика” по линия на съвместната инициатива на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда
технологии.
Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които работят в
областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на облекло,
печатните услуги и др.
С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ПроКредит Банк фирмите могат да се
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта,
които се финансират със средства от ОП „Конкурентоспособност”.
С гранта те могат да погасят предсрочно кредита си без такса.
За фирмите съществува възможност да получат авансово до 20% от размера на
безвъзмездната помощ.
Банката, която е част от германската ПроКредит група, финансира до 100% от стойността на
енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на изплащане до 15 г.
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Резюме: С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” клиентите на банката имат
достъп до средствата от ОП “Конкурентоспособност“
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Заглавие: ПроКредит Банк финансира енергийно ефективни проекти с до 50%
безвъзмездна помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” клиентите на банката имат
достъп до средствата от ОП “Конкурентоспособност“
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес кредити
“Енергийна ефективност и зелена икономика” по линия на съвместната инициатива на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за
кооперациите, могат да се
Investor.bg
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12052446
Брой думи: 365
Резюме: /КРОСС/ Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие
бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012. Министър Дончев ще сподели с аудиторията
защо “Гейм индустрията е повече от игра“ и ще стане ясно какъв е интересът на държавата към
развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с приоритетни оси, които
ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния период 2014 - 2020.
Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред тях.
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Заглавие: Томислав Дончев ще открие бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие
бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012. Министър Дончев ще сподели с аудиторията
защо “Гейм индустрията е повече от игра“ и ще стане ясно какъв е интересът на държавата към
развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с приоритетни оси, които
ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния период 2014 - 2020.
Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред тях.
Локалният фокус върху темата ще бъде разширен в лекцията на д-р Малте Берман, генерален
секретар на Европейската федерация на разработчиците на игри ( EGDF), от когото ще научим
какъв е приносът на тези професионалисти към развитието на дигиталния климат в Европа.
Федерацията, която представлява д-р Берман, води активен диалог с европейските институции
в посока адекватното позициониране на гейм индустрията в приоритетите за развитие на ЕС.
Ако имате добра идея, свързана с развлекателния софтуер и игрите, но не знаете как да
намерите средства да я реализирате, дискусионният панел “From zero to hero - как да намерим
финансиране за идеята си?“ ще ви даде изчерпателен ориентир за някои от сигурните
възможности, съществуващи в момента в България.
В панела ще участват представители на инвестиционните фондове Eleven и LaunchHub, които
неотдавна бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд за мениджъри на инструмента за
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране на малък и
среден бизнес по линия на JEREMIE. Те имат за задача управлението на общо 21 млн. евро,
предоставени по линия на Acceleration & Seed Fund на JEREMIE в рамките на ОП
“Конкурентоспособност“. Част от тези средства са предвидени за инвестиции в
информационни и комуникационни технологии.
В дискусионния панел ще бъде разяснена дейността и начина, по който функционират
конкретните инвестиционни фондове, както и плановете за създаване на нови такива. Ще
разберем какви са проектите, които привличат вниманието им и по какви критерии се оценява
възможността за тяхното финансиране. Участниците в панела ще споделят добрите практики,
правилните стъпки, успешните и неуспешни опити за финансиране на продукти от гейм
индустрията. Всичко това - от първо лице, единствено число.
Тези и още много практични лекции, презентации, дискусии, свързани с разработката на игри
очакват участниците в последния ден на GDS Bulgaria 2012, съобщава grama.bg.

20

Дата: 24.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12053796
Брой думи: 33
Резюме: 58 договора на обща стойност над 88 млн.лв. са сключили фирми в Област Велико
Търново по Оперативна програма Конкурентоспособност. Това каза в ефира на Радио Фокус
Велико Търново Цанко Стефанов, началник на Регионален сектор.
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Заглавие: Договори за над 88 милиона са сключили фирми в търновско по
„Конкурентоспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 58 договора на обща стойност над 88 млн.лв. са сключили фирми в Област Велико
Търново по Оперативна програма Конкурентоспособност. Това каза в ефира на Радио Фокус
Велико Търново Цанко Стефанов, началник на Регионален сектор.

21

Дата: 24.09.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
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Заглавие: Регистрираме голям интерес към схемите за зелена икономика, технологична
модернизация и внедряване на иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Г-н Гератлиев, около 1000 средни и малки предприятия се очаква да се възползват от
новата схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност.
Набира ли вече скорост подаването на проектни предложения, имате ли индикации за
наддоговаряне на предвидения безвъзмезден финансов ресурс от 300 млн. лв.?
- Твърде е рано да се говори за наддоговаряне. Както знаете, през април т.г. програмата бе
публикувана за обществено обсъждане и след отразяването на коментарите бе официално
отворена за подаване на проектни предложения в края на юни т.г. Крайният срок за
кандидатстване е 31 октомври 2013 г. Към настоящия момент интересът е голям от страна на
микро-, малки и средни предприятия, но предвид спецификата на програмата и изискването за
проведени процедури за избор на подизпълнител, преди кандидатите да подадат формуляра си
за кандидатстване и приложенията към него, в управляващия орган броят входирани проектни
предложения е малък. Очакваме засилване на скоростта в периода ноември – декември т.г.
Разбира се, програмата е различна от познатите до този момент схеми за безвъзмездна
помощ и е необходимо време кандидатите да се запознаят с основните разлики. В тази връзка
продължават и информационните кампании по процедурата. През юли т.г. експерти от
дирекцията участваха в информационна кампания по програмата в градовете Враца, Велико
Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. Предстои още една информационна
кампания, която ще стартира от средата на октомври. Приемната в сградата на ГД "Европейски
фондове за конкурентоспособност" работи от 9.00 до 17.30 ч. всеки делничен ден и там също
може да се получи информация по въпроси, свързани с изпълнението на ОПК и програмата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в частност .
Какви са облекченията за фирмите по отношение на допустимост, начин на кандидатстване и
изпълнение на ЕЕ проекти?
- Програмата за "Енергийна ефективност и зелена икономика" е разработена съвместно с
Европейската банка за възстановяване и развитие и има изцяло нов механизъм на
кандидатстване и изпълнение на проектите в сравнение с другите процедури по ОП
"Конкурентоспособност".
Основните нови моменти по програмата са съчетаването на безвъзмездна финансова помощ
със заемен компонент и ползването на външна за управляващия орган техническа помощ,
която се осигурява от т.нар. асистент по проекта и асистент по верификацията.
Асистентът по проекта съдейства в процеса на разглеждане на формулярите за
кандидатстване и проверката на процедурите за избор на изпълнител. След като проектите
бъдат изпълнени, асистентът по верификация верифицира техническото изпълнение на всеки
проект. Успешната верификация е предварително условие за изплащането на безвъзмездната
финансова помощ.
Накратко, по тази процедура кандидатът изготвя формуляра за кандидатстване и енергиен одит
(ако е приложимо), които подава за предварителна проверка на асистента по проекта.
Асистентът по проекта извършва проверка за техническото съответствие на проекта и изготвя
становище. В случай че има несъответствие или недопустими дейности, кандидатът има
възможност да преработи формуляра и/или енергийния одит и да го подаде отново - нещо,
което бе недопустимо при другите изпълнявани грантови схеми по ОПК. Друга съществена
разлика е във времето на провеждане на процедурите за избор на изпълнител. Изборът на
изпълнители се осъществява на етап подготовка на проектното предложение, тоест преди
кандидатите да подадат формуляра за кандидатстване и приложенията към него в
управляващия орган, и провеждането на този избор представлява критерий за допустимост за
съответния проект. Предимството на този подход е, че кандидатът разполага с достатъчно
време да отстрани грешките и несъответствията, ако има такива, и не търпи финансови
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Резюме: Г-н Гератлиев, около 1000 средни и малки предприятия се очаква да се възползват от
новата схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност.
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корекции. Друго предимство е, че на етап оценка на проектното предложение и сключване на
договор за безвъзмездна финансова помощ вече се знае какви са действителните
инвестиционни разходи и се очаква неверифицираните от УО дейности/разходи да са
значително по-малко.
Новост по тази процедура е и списъкът на материали и оборудване, допустими за
финансиране, от който кандидатите могат директно да избират машини и оборудване, за да ги
включат във формуляра си за кандидатстване.
Новост е и заемното финансиране за изпълнението на одобрените проекти. Банките партньори
предоставят становище относно кредитоспособността на съответното предприятие за
получаване на кредит като начин за осигуряване на необходимото финансиране за
изпълнението на проекта си. В допълнение за предприятия, които изпълняват проектите си със
собствени ресурси в друга кредитна институция, банките партньори потвърждават наличието на
необходимите за целта ресурси.
Има ли вече избрани асистент по проекта и асистент по верификацията?
- По откритата процедура за асистент по проекта очакваме съдът да се произнесе по жалбата
на един от участниците. А по другата процедура - за асистент по верификацията, с избрания
изпълнител, KPMG, предстои сключване на договор. До сключването на договори с асистента
по проекта и асистента по верификацията функциите им се изпълняват от Главната дирекция
"Европейски фондове за конкурентоспособност".
Кои инвестиционни ЕЕ и ВЕИ проекти са най-високоприоритетни за малкия и средния бизнес по
тази схема?
- Твърде е рано да се отговори на въпроса кои инвестиционни проекти са приоритетни за
малките и средните предприятия, тъй като програмата е отворена от два месеца и предстои
подготовка на проекти в следващите четиринадесет месеца, но съгласно насоките за
кандидатстване по настоящата процедура се цели насърчаване изпълнението на проекти,
пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени технологии, които водят до
намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо първоначално установените нива
в предприятието и използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.
Защо по схемата не са допустими проекти за фотоволтаични централи за собствени нужди?
- Тези съоръжения произвеждат електроенергия и трябва да бъдат включени в
електроснабдителната мрежа, което от своя страна прави трудно да се проследи впоследствие
дали тази енергия се използва за собствени нужди или с цел продажба. Както е известно,
енергията от фотоволтаици се изкупува на преференциални цени.
Какъв ще е цялостният ефект от програмата? Колко енергия и вредни емисии ще бъдат
спестени и доколко по-устойчив ще стане българският малък и среден бизнес?
Ефектите от програмата могат да бъдат оценени, след като имаме конкретна информация за
броя на изпълнените проекти, вида на планираните инвестиции, комбинацията от дейности в
проектите, поради което е невъзможно да бъдат посочени такива данни в настоящия момент.
Какви инвестиции за насърчаване на зелената икономика планирате през следващия
програмен период 2014 - 2020 г.?
- Енергийната ефективност е тема, която ще има много по-сериозно място в новата
оперативна програма. Към настоящия момент е изготвен проект на приоритетите и мерките на
новата оперативна програма, които да послужат като основа при стартиране работата на
работната група в началото на месец октомври т.г. При изготвянето на новата оперативна
програма в значителна степен се стъпва върху опита и уроците, извлечени от изпълнението на
настоящия програмен период. Регистрираме голям интерес към схемите за зелена икономика,
технологична модернизация и внедряване на иновации в производството и същевременно това
са три от схемите, по които инвестираните средства се усещат най-пряко както в
предприятията, така и от потребителите на техните продукти и услуги, така че те несъмнено ще
бъдат запазени. Но на този етап е от съществено значение да подготвим нов механизъм за
кандидатстване и оценка по схеми, които отговарят най-коректно на нуждите и съответно
предизвикват най-висока активност от бенефициентите.
До края на годината трябва реално да заработи електронното подаване и обработката на
документи по ОП "Конкурентоспособност"...
- Електронното кандидатстване ще бъде използвано пилотно при изпълнението на една малка
схема за научноизследователските организации в настоящия програмен период. Предвид
изискването в проектите на регламенти за следващия програмен период до 31 декември 2014 г.
управляващите органи да изградят информационна система, позволяваща кандидатстване,
оценка и изпълнение на договорите, е необходимо да стартираме още сега.

23

Медиен мониторинг | 9/25/2012

За изпълнението на новата оперативна програма 2014 - 2020 е необходим механизъм за
кандидатстване, който да даде тежест на качеството на проектите, а не толкова на формалните
административни изисквания, какъвто подход вече е възприет в програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика".
В рамките на този срок е необходимо да изградим цялостна информационна система, която да
позволява електронно кандидатстване, оценка, договаряне, изпълнение и отчитане на
дейностите по сключените договори. Очакваме това да облекчи кандидатите и да ускорят
процедурите по оценка и изпълнение на договорите.
Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране по схема "Енергийна
ефективност и зелена икономика
1. Непроизводствено оборудване
Котли
Котли на биомаса
Инфрачервени газови нагреватели (P[kW])
Термопомпи (Проект за ВЕИ)
Слънчеви нагреватели за вода/слънчеви колектори (Heat Production[kWh])
Когенерация (CHP) на базата на природен газ, дизел (с изключение на възобновяеми енергийни
източници)
Горелки (P[kW])
Системи за управление на котли
Изолационни материали за тръбопроводи (за пара или за вода)
Енергийно ефективни трансформатори
Внедряване на устройства за компенсация на реактивната мощност (Qnom[kWAr])
Топлообменник
Вентилатори за въздуховодни системи
Компресори с честотно управление
Системи за управление на системи за сгъстен въздух
Резервоари за сгъстен въздух
Енергийно ефективни пневматични сушилни устройства
Въвеждане на енергийно ефективни двигатели (P[kW])
Системи за управление (устройства със задвижване с честотно регулиране без
електродвигатели)
Енергийно ефективна помпа + двигател + задвижване с регулируема скорост (VSD)
Енергийно ефективни центробежни помпи (с изключение на двигателя)
Чилъри
Енергийно ефективни изолационни материали
Подобрение на осветителни системи
2. Производствено оборудване
Инжекционни шприцови машини за формоване на пластмаса
Мотокари
Промишлени преси
Конвейерни ленти
Плотери/офсетови печатни машини/машини за сгъване и рязане
Металообработващи машини: фрезоване/струговане
Промишлени миксери
Сушилни устройства
Машини за багрене на тъкани / прежди
Роботизирано заваряване
-------Списъкът е "отворен" за нови доставчици на оборудване, което отговаря на минималните
критерии за ефективност
Схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Компонент за безвъзмездна финансова помощ - 293 374 500 лв. (150 000 000 евро)
Заемен компонент - 150 000 000 евро от ЕБВР чрез търговски банки
Максиален размер на грантовата помощ - 2 млн. лв.
Типовепроекти
- Проектизаенергийнаефективност - проекти, водещи до намаляване напотреблението на
енергия (и/или горива) спрямо базоваталиния или за единицапроизведена продукция.
Проектитесенергиенодиттрябвадаводятдоминимумсреденпроцентнаенергийноспестяванеравен
наилипо-голямот 10%!
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- Проектизавъзобновяемиенергийниизточници- проекти за отопление ивентилация от
възобновяеми енергийниизточници за собствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи,
когенерация)
Подходзаизпълнение:
- Технологиченподход: малкипроекти сизползване наоборудване отСписъка наматериали
иоборудване, допустимиза финансиране(СДМО/LEME)
- Подходсенергиенодит: За по-големи ипо-сложнипроекти наосновата нарезултати отизвършен
енергиенодит
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=3D1912210
Брой думи: 1062

Заглавие: Енергийна ефективност в ОВК системите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инж. Армянов, какви са очакванията ви от новооткритата схема "Енергийна ефективност
и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност”? Чувства ли се повишен интерес към
внедряване на енергоефективни ОВК системи от страна на малкия и средния бизнес? За
енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се
говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. Освен многото разумни и ефективни
решения се появиха и някои доста екзотични идеи. Една от тях беше сезонната акумулация на
топлина в изкуствени, подземни резервоари. Казвам екзотична, защото няма информация, тя
да е добила реално приложение. Освен това развитието на термопомпените инсталации
позволи да се използва енергията на въздуха и на естествения акумулатор – земята. С
увереност може да се твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи
системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници.
Нещо повече, в последните около 20 години все по-убедително се доказва, че засиленото
енергопотребление влияе неблагоприятно върху околната среда и води до климатични
изменения.
Европейският съюз създаде политика и програми за повишаване на енергийната ефективност в
битовите и индустриални сгради. Директивата за енергийна ефективност 2020 има за цел до
2020 г. да постигне:
Намаляване емисиите на парникови газове с 20%
Добив на 20% от енергията от ВЕИ
Увеличаване на енергийната ефективност с 20%
Бяха създадени политики за "Енергийно представяне на сгради", "Екодизайн" и
"Екосертифициране" на продукти. В почти всяка държава от ЕС бяха въведени норми за
използване на отпадната енергия при вентилация. Дори в държави като Румъния, Португалия и
Гърция, вентилационните инсталации с енергоспестяване са въведени със закон за
задължителни в обществените сгради и предприятия. За съжаление в България все още няма
издадени такива закони. Това е причината и програмите, като "Енергийна ефективност и зелена
икономика", да са толкова ефективни. С времето очакваме това да се промени.
На 11 септември тази година на пленарно заседание на Европейската комисия бе приета и
новата Директива за енергийна ефективност. В новите текстове се предвиждат задължителни
енергоспестяващи мерки за сгради с обща застроена площ от 500 м2, а от юли 2015 и за сгради
с площ над 250 м2.
Механичната вентилация с рекуперация на енергия трябва да бъде задължителна. Безспорно
инвестицията за такива системи е по-висока, но се възвръща само за 1.5 - 2 години. По
обясними причини капиталното вложение често е водещо при вземане на решение. Тук е
необходимо да бъде внесена повече яснота от специалисти и да бъде разгледан и
експлоатационният период. По този начин ще спечели и потребителят, и обществото:
Ще бъдат популяризирани програмите като "Енергийна ефективност и зелена икономика", по
които малките и средните предприятия могат да получат финансиране.
Потребителите и служителите ще получат необходимото количество пресен въздух, което ще
осигури работоспособност и здраве.
Намалява се рискът от заболяване и алергии.
Енергийните разходи се намаляват между 2 и 4 пъти.
Намалява се енергийната зависимост и замърсяването на околната среда.
Повишава се качеството на живот и здравето на нацията.
Вие като фирма с 23-годишен опит какви мерки за повишаване на енергийната ефективност в
системите за вентилация и климатизация препоръчвате?
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Резюме: Инж. Армянов, какви са очакванията ви от новооткритата схема "Енергийна
ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност? Чувства ли се повишен
интерес към внедряване на енергоефективни ОВК системи от страна на малкия и средния
бизнес?
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Човек може да живее 3 седмици без храна, 3 дни без вода и 3 минути без въздух.
Добрият микроклимат, температура, влажност и пресен въздух са предпоставки за
работоспособност, ниска заболеваемост и следователно дори и в това има икономически
ефект. Мерки за повишаване на енергийната ефективност има много видове и с различен
ефект.
Ще огранича разсъжденията си само върху инсталации за проветряване (вентилиране) по
няколко причини. Първо, защото термопомпените инсталации са добре изследвани и
рекламирани от световноизвестни производители. Второ, защото енергийните разходи за
проветряване често надвишават тези за отопление в съвременните сгради, особено ако те са
добре изолирани. И трето, защото нашата фирма има повече от 20 години опит, развитие и
постижения в този сегмент.
Очевидно е, че новите сгради, които виждаме всеки ден, не могат да бъдат проветрени с
отваряне на прозорци. Механичната вентилация с рекуперация на енергия е задължителна.
Изборът на подходящи съоръжения и инсталации, може да спомогне за по-бързото изплащане
на инвестицията и драстичното намаляване на разходите на клиента.
"Тангра" е един от първите производители на енерговъзстановяващи съоръжения за
вентилация не само в България, но и на Балканите. Рекуперативната ни вентилация и
климатизация постига все по-висока ефективност. Едновременно с това се стремим да запазим
сравнително ниското капитално вложение, за да може клиентите да възстановяват бързо
разходите си.
Кои са най-значимите обекти, осъществени с ваше участие? Кой е последният актуален проект,
по който работите? Какви мерки за енергийна ефективност сте използвали? Трудно е да посоча
един или няколко такива обекта. Имаме изпълнени инсталации в десетки хотели, включително
няколко 5-звездни. Административни и търговски сгради със стотици хиляди квадратни метра
РЗП имат наши инсталации. Във всеки случай предпочитам да правим производствени
предприятия. Това са предприятия, в които български работници произвеждат български
продукти и създават икономика!
Обект, който завършихме наскоро, и аз съм много щастлив, е хлебозавод на фирма СИМИД.
Там имаме изградени множество и различни по вид енергоспестяващи инсталации. Дори
топлината от пещите за хляб превръщаме в топла вода, необходима за производството.
Сред най-големите предизвикателства в нашата история бих могъл да посоча реконструкцията
на филтърни системи в АЕЦ "Козлодуй", които обработват няколко милиона кубични метра
въздух на час. Спецификата се състоеше в това, че се налагаше да се съобразяваме с
даденостите на наличната техника, едновременно с това да ги комбинираме с наши елементи
и, не на последно място, да бъдат приети от Европейските сертифициращи органи.
Многофункционалният комплекс Арко Тауърс е най-големият обект, който сме проектирали.
Строежът му все още не е започнал, но това не променя факта, че нашата компания е
разработила проект за небостъргач с 300 000 кв.м РЗП.
От голямо значение беше посещението при наши колеги в Дубай през 2008 г., по време на
строежа на "Бурж Халифа" (най-високата сграда на света – 828 м). Там видяхме как реално се
изпълняват инсталации в небостъргачи и как се изпълняват инсталации на половин километър
над земята.
В момента, един от проектите на "Тангра" е изпълнението на вентилационните и климатични
инсталации на първия небостъргач в София – Capital Fort. Той ще бъде 126 м висок и общото
РЗП е 80 000 кв.м. На обекта са заложени енергоефективни вентилационни съоръжения,
производство на "Тангра", а отоплителната и охладителна инсталация ще изпълним с VRF
системи.
В каква посока планирате бъдещото развитие на компанията?В началото основната ни цел бе
да бъдем популярни в България. Когато това стана факт, потърсихме разширение на пазарите
в рамките на Балканския полуостров. Настоящата ни цел е да сме добре познати и в Европа.
Имаме напредък в тази посока, но предстои още много работа...

27

Дата: 24.09.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=3D1911962
Брой думи: 234
Резюме: Предприятията трябва да инвестират в зелени технологии,
конкурентоспособни.
Това е отражение на цялостната тенденция за развитие на икономиката.
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Заглавие: Зелените посоки за развитие на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Предприятията трябва да инвестират в зелени технологии, за да бъдат
конкурентоспособни.
Това е отражение на цялостната тенденция за развитие на икономиката.
Около 1000 средни и малки предприятия могат да се възползват от новата схема "Енергийна
ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност". За насърчаване на
устойчивите енергийни решения в МСП са заделени 150 млн. евро безвъзмезден ресурс от
структурните фондове на ЕС и още 150 млн. евро заемен капитал за мостово финансиране,
предоставен от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез шест български банки.
Подкрепа ще се оказва за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и
технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и
мерки за внедряване на енергиен мениджмънт в предприятията.
С транш от 12 млн. евро страните донори - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, ще подкрепят
програмата "Иновации в зелената индустрия", насочена към реализация на бизнес проекти,
свързани с внедряване на екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и
развойна дейност и енергоефективни продукти.
Зелената икономика става безспорен лидер и в най-големия делови форум за инвестиционни
стоки и технологии в Югоизточна Европа – Международния технически панаир в Пловдив, който
се провежда от 23 до 29 септември. Над 80 новости, от които 11 световни и 7 европейски,
очертават обрата в индустрията.
В сферата на зеления бизнес се очертава нов подход за опростяване на оборудването,
улесняване на неговата употреба и комплексност – комбиниране на нови източници на енергия
с методи за нейното пестене.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D610641
Брой думи: 75
Резюме: Бургас. В Бургас ще се проведе кръгла маса по проект за популяризиране на
предимствата за инвестиране в България, съобщиха организаторите от Българската агенция за
инвестиции. На тази кръгла маса ще бъде представен проектът „, финансиран по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
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Заглавие: В Бургас ще се проведе кръгла маса по проект за популяризиране на
предимствата за инвестиране в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. В Бургас ще се проведе кръгла маса по проект за популяризиране на
предимствата за инвестиране в България, съобщиха организаторите от Българската агенция за
инвестиции. На тази кръгла маса ще бъде представен проектът „, финансиран по ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. На срещата
ще бъде представени текущата дейност на БАИ, инвестиционния климат, успешни инвестиции
в Югоизточния регион и др. Кръглата маса ще се проведе днес от 13:00 ч. в сградата на
Община Бургас.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1329425
Брой думи: 365
Резюме: /КРОСС/ Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие
бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012. Министър Дончев ще сподели с аудиторията
защо „Гейм индустрията е повече от игра" и ще стане ясно какъв е интересът на държавата към
развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с приоритетни оси, които
ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния период 2014 - 2020.
Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред тях.
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Заглавие: Томислав Дончев ще открие бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие
бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012. Министър Дончев ще сподели с аудиторията
защо „Гейм индустрията е повече от игра" и ще стане ясно какъв е интересът на държавата към
развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с приоритетни оси, които
ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния период 2014 - 2020.
Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред тях.
Локалният фокус върху темата ще бъде разширен в лекцията на д-р Малте Берман, генерален
секретар на Европейската федерация на разработчиците на игри ( EGDF), от когото ще научим
какъв е приносът на тези професионалисти към развитието на дигиталния климат в Европа.
Федерацията, която представлява д-р Берман, води активен диалог с европейските институции
в посока адекватното позициониране на гейм индустрията в приоритетите за развитие на ЕС.
Ако имате добра идея, свързана с развлекателния софтуер и игрите, но не знаете как да
намерите средства да я реализирате, дискусионният панел „From zero to hero - как да намерим
финансиране за идеята си?" ще ви даде изчерпателен ориентир за някои от сигурните
възможности, съществуващи в момента в България.
В панела ще участват представители на инвестиционните фондове Eleven и LaunchHub, които
неотдавна бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд за мениджъри на инструмента за
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране на малък и
среден бизнес по линия на JEREMIE. Те имат за задача управлението на общо 21 млн. евро,
предоставени по линия на Acceleration & Seed Fund на JEREMIE в рамките на ОП
„Конкурентоспособност". Част от тези средства са предвидени за инвестиции в
информационни и комуникационни технологии.
В дискусионния панел ще бъде разяснена дейността и начина, по който функционират
конкретните инвестиционни фондове, както и плановете за създаване на нови такива. Ще
разберем какви са проектите, които привличат вниманието им и по какви критерии се оценява
възможността за тяхното финансиране. Участниците в панела ще споделят добрите практики,
правилните стъпки, успешните и неуспешни опити за финансиране на продукти от гейм
индустрията. Всичко това - от първо лице, единствено число.
Тези и още много практични лекции, презентации, дискусии, свързани с разработката на игри
очакват участниците в последния ден на GDS Bulgaria 2012, съобщава grama.bg.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.burgasnews.com
Връзка:
http://www.burgasnews.com/burgas/obshtestvo/63672-naj-zhelani-sa-investitziite-velektronikata-eltehnika-i-mashinostroene
Брой думи: 229
Резюме: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод
за кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето
на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: Най-желани са инвестициите в електрониката, ел.техника и машиностроене
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод за
кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето на
проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, запозна присъстващите с основните
фунции на агенцията и сподели, че от началото на 2012 година, БАИ е работила по 186
инвестиционни проекта. Статистиката показва, че от около 250 проекта на година, средно по 4050 от тях продължават по-нататъшно развитие от страна на инвеститорите. Сред найуспешните и желани за инвестиции сектори са електрониката, ел.техника и машиностроене,
следван от химическата промишленост, енергетика и лека промишленост.
БАИ работи от 2 години по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в
България“ , с финансов ресурс от 16 млн. лв., които ще бъдат инвестирани основно за анализи
и маркетингови дейности.
В срещата участват още консултантът по проекта Христина Тодорова, представители на
местната и държавната администрация, и на бизнеса.
Дискусията ще продължи с представяне на инвестиционния климат и успешните инвестиции в
Югоизточен регион.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.burgasinfo.com
Връзка: http://www.burgasinfo.com/news/view/5/36386/
Брой думи: 228
Резюме: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод
за кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето
на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: Какви са предимствата за инвестиране в България?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод за
кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето на
проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, запозна присъстващите с основните
функции на агенцията и сподели, че от началото на 2012 година, БАИ е работила по 186
инвестиционни проекта. Статистиката показва, че от около 250 проекта на година, средно по 4050 от тях продължават по-нататъшно развитие от страна на инвеститорите. Сред найуспешните и желани за инвестиции сектори са електрониката, ел.техника и машиностроене,
следван от химическата промишленост, енергетика и лека промишленост.
БАИ работи от 2 години по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в
България“, с финансов ресурс от 16 млн. лв., които ще бъдат инвестирани основно за анализи и
маркетингови дейности.
В срещата участват още консултантът по проекта Христина Тодорова, представители на
местната и държавната администрация, и на бизнеса.
Дискусията ще продължи с представяне на инвестиционния климат и успешните инвестиции в
Югоизточен регион.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-finansira-energiino-efektivni-proekti-s-do-50bezvuzmezdna-pomosht-661374.html
Брой думи: 18
Резюме: С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” клиентите на банката имат
достъп до средствата от ОП "Конкурентоспособност"

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: ПроКредит Банк финансира енергийно ефективни проекти с до 50%
безвъзмездна помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” клиентите на банката имат
достъп до средствата от ОП "Конкурентоспособност" .
investor.bg |
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8698
Брой думи: 334
Резюме: Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие бизнес
деня в програмата на GDS Bulgaria 2012, пише агенция Кросс. Министър Дончев ще сподели с
аудиторията защо „Гейм индустрията е повече от игра" и ще стане ясно какъв е интересът на
държавата към развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с
приоритетни оси, които ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния
период 2014 - 2020. Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред
тях.

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: Томислав Дончев ще открие бизнес деня в програмата на GDS Bulgaria 2012
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие бизнес
деня в програмата на GDS Bulgaria 2012, пише агенция Кросс. Министър Дончев ще сподели с
аудиторията защо „Гейм индустрията е повече от игра" и ще стане ясно какъв е интересът на
държавата към развитието на този сектор. Тъкмо в момента България изготвя списъка с
приоритетни оси, които ще бъдат финансирани от европейските фондове през програмния
период 2014 - 2020. Предстои да разберем дали развлекателният софтуер ще попадне сред
тях.
Локалният фокус върху темата ще бъде разширен в лекцията на д-р Малте Берман, генерален
секретар на Европейската федерация на разработчиците на игри (EGDF), от когото ще научим
какъв е приносът на тези професионалисти към развитието на дигиталния климат в Европа.
Федерацията, която представлява д-р Берман, води активен диалог с европейските институции
в посока адекватното позициониране на гейм индустрията в приоритетите за развитие на ЕС.
Ако имате добра идея, свързана с развлекателния софтуер и игрите, но не знаете как да
намерите средства да я реализирате, дискусионният панел „From zero to hero - как да намерим
финансиране за идеята си?" ще ви даде изчерпателен ориентир за някои от сигурните
възможности, съществуващи в момента в България.
В панела ще участват представители на инвестиционните фондове Eleven и LaunchHub, които
неотдавна бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд за мениджъри на инструмента за
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране на малък и
среден бизнес по линия на JEREMIE. Те имат за задача управлението на общо 21 млн. евро,
предоставени по линия на Acceleration & Seed Fund на JEREMIE в рамките на ОП
„Конкурентоспособност". Част от тези средства са предвидени за инвестиции в
информационни и комуникационни технологии.
В дискусионния панел ще бъде разяснена дейността и начина, по който функционират
конкретните инвестиционни фондове, както и плановете за създаване на нови такива. Ще
разберем какви са проектите, които привличат вниманието им и по какви критерии се оценява
възможността за тяхното финансиране. Участниците в панела ще споделят добрите практики,
правилните стъпки, успешните и неуспешни опити за финансиране на продукти от гейм
индустрията.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.radiovarna.bnr.bg
Връзка:
http://radiovarna.bnr.bg/Shows/Informational/Nasvetlo/Pages/%D0%92%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B024%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.aspx
Брой думи: 201
Резюме: 15.40 – В рубриката “Пари за вашия бизнес” разговаряме с Даниел Веселинов,
мениджър на "Данибекс" ООД. Фирмата е специализирана в производството на обувки и
разполага с шевни машини - последна дума на съвременните технологии, които закупи след
като спечели средства по проект финансиран по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: "На светло" с Вяра Николаева на 24 септември
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 12.40 – Семинар за проблемните сфери в дейността на местните комисии за превенция
на противообществените прояви на деца се провежда във Варна. Подробности от колегата
Светлана Вълкова.
14.15 – Дискусия на тема „Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 година”
се провежда в морската столица. Повече от колегата Георги Бекяров.
14.20 Репортерът ни Олга Добрева с новините от срещата на медиите с г-н Юлиян Петров ,
председател на синдикат „Образование” към КТ Подкрепа София.
14.35 – Колегата Даниела Стойнова от откриването на новата учебна 2012/2013 година във
ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
15.40 – В рубриката “Пари за вашия бизнес” разговаряме с Даниел Веселинов, мениджър на
"Данибекс" ООД. Фирмата е специализирана в производството на обувки и разполага с шевни
машини - последна дума на съвременните технологии, които закупи след като спечели
средства
по
проект
финансиран
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика".
16.40 – Драматургът Петър Маринков за новия си роман “Пролом”, който бе представен в
рамките на Национални културни празници „Албена 2012”, за нуждата от българска
драматургия и за публиката в българския театър.
17.15 – Изложба „Ретроспекция на модерния комикс във Варна 1980-2012г.” ще бъде открита в
Концертното студио на радио Варна. За нея ще ни разкаже колегата Светлана Вълкова.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.kompasbg.com
Връзка:
http://www.kompasbg.com/index.php?option=3Dcom_content&task=3Dview&id=3D18994&Itemid=3D
39
Брой думи: 229
Резюме: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод
за кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето
на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: В Бургас обсъждат предимствата за инвестиране в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод за
кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето на
проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, запозна присъстващите с основните
фунции на агенцията и сподели, че от началото на 2012 година, БАИ е работила по 186
инвестиционни проекта. Статистиката показва, че от около 250 проекта на година, средно по 4050 от тях продължават по-нататъшно развитие от страна на инвеститорите. Сред найуспешните и желани за инвестиции сектори са електрониката, ел.техника и машиностроене,
следван от химическата промишленост, енергетика и лека промишленост.
БАИ работи от 2 години по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в
България“ , с финансов ресурс от 16 млн. лв., които ще бъдат инвестирани основно за анализи
и маркетингови дейности.
В срещата участват още консултантът по проекта Христина Тодорова, представители на
местната и държавната администрация, и на бизнеса.
Дискусията ще продължи с представяне на инвестиционния климат и успешните инвестиции в
Югоизточен регион.
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Дата: 24.09.2012
Източник: www.zonaburgas.bg
Връзка: http://www.zonaburgas.bg/?p=3D50872
Брой думи: 229
Резюме: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод
за кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето
на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.

Медиен мониторинг | 9/25/2012

Заглавие: В Бургас обсъждат предимствата за инвестиране в България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Бургас започнаха дебати относно предимствата за инвестиране в България. Повод за
кръглата маса, организирана от Българската агенция по инвестиции /БАИ/, е представянето на
проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се финансира по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Община Бургас приветства инициативата да се организира такава дискусия с цел стимулиране
на инвестициите в региона. Бургас е лидер по усвояване на европейски средства, от една
страна, а от друга – на стратегическо място в града са обособени три индустриални зони, за
които усилено търсим инвеститори“, заяви в началото на срещата зам.-кметът Красимир
Стойчев.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, запозна присъстващите с основните
фунции на агенцията и сподели, че от началото на 2012 година, БАИ е работила по 186
инвестиционни проекта. Статистиката показва, че от около 250 проекта на година, средно по 4050 от тях продължават по-нататъшно развитие от страна на инвеститорите. Сред найуспешните и желани за инвестиции сектори са електрониката, ел.техника и машиностроене,
следван от химическата промишленост, енергетика и лека промишленост.
БАИ работи от 2 години по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в
България“ , с финансов ресурс от 16 млн. лв., които ще бъдат инвестирани основно за анализи
и маркетингови дейности.
В срещата участват още консултантът по проекта Христина Тодорова, представители на
местната и държавната администрация, и на бизнеса.
Дискусията ще продължи с представяне на инвестиционния климат и успешните инвестиции в
Югоизточен регион.
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