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Телевизии и радиостанции
Дата: 25.09.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 16.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 137
Резюме: 3.Новина
Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са проблем в
страната, коментира в Добрич енергийният министър Делян Добрев. Той отбеляза, че
инвестициите се стимулират чрез ОП„Конкурентоспособност”. По думите му договорите,
сключени от юни досега са за над 400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн.
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Текст: 3.Новина
Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са проблем в
страната, коментира в Добрич енергийният министър Делян Добрев. Той отбеляза, че
инвестициите се стимулират чрез ОП„Конкурентоспособност”. По думите му договорите,
сключени от юни досега са за над 400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн.
За три месеца платихме към фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година,
посочи Добрев. Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в
Пловдив, ще бъдат индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната и дали
фирмите се възстановяват или не. Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те
покажат, че сключените договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен
сигнал, че икономиката ни се възстановява, коментира Добрев. Министърът посети Добрич по
повод празника на града, който се отбелязва днес.
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Национални печатни медии
Дата: 26.09.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 11
Брой думи: 114
Резюме: Резултатите от стартиралия в понеделник панаир в Пловдив ще бъдат индикатор за
това дали се възстановява икономиката ни, заяви в Добрич министърът на икономиката Делян
Добрев. Той допълни, че към момента секторът "Добивна промишленост" расте два пъти побързо от туризма - ръстът е 13%, а при туризма е 6-7%. "Изложението ще покаже дали фирмите
се възстановяват. Ако след седмица сключените договори на панаира са повече от миналата
година, това ще е ясен сигнал, че икономиката се възстановява", каза министърът. Според него
все още има проблем с намалялото потребление и недостатъчните инвестиции. "Но ние ги
стимулираме чрез ОП "Конкурентоспособност". От юни досега сме сключили договори по тази
програма за 500 млн. лв.", каза министър Добрев.
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Заглавие: Мините с по-висок ръст от туризма
Подзаглавие:
Автор: Виржиния ГЕОРГИЕВА
Текст: Резултатите от стартиралия в понеделник панаир в Пловдив ще бъдат индикатор за
това дали се възстановява икономиката ни, заяви в Добрич министърът на икономиката Делян
Добрев. Той допълни, че към момента секторът "Добивна промишленост" расте два пъти побързо от туризма - ръстът е 13%, а при туризма е 6-7%. "Изложението ще покаже дали фирмите
се възстановяват. Ако след седмица сключените договори на панаира са повече от миналата
година, това ще е ясен сигнал, че икономиката се възстановява", каза министърът. Според него
все още има проблем с намалялото потребление и недостатъчните инвестиции. "Но ние ги
стимулираме чрез ОП "Конкурентоспособност". От юни досега сме сключили договори по тази
програма за 500 млн. лв.", каза министър Добрев.
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Дата: 26.09.2012
Източник: в. Капитал Daily, Регионален бизнес
Страница: 19
Брой думи: 697

Заглавие: "Панхим" ООД спечели втори проект по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Предприятието стартира ново производство за многостенни листи от
поликарбонат
Автор:
Текст: "Панихим" ООД, Стара Загора, откри нов цех за производство на многостенни листи от
поликарбонат. За оборудването му собствениците на предприятието разчитат както на
собствени средства, така и на средства по ОП "Конкурентоспособност на българската
икономика". Новият цех е изграден и оборудван с модерна екструдираща линия със собствени
инвестиции от 3 млн. евро. С помощта на европейските средства от проекта ще бъде закупена
още една производствена линия на стойност 2 млн. евро. Новите мощности ще превърнат
предприятието в най-големия производител на многостенни листи от поликарбонат не само в
България, но и на Балканите.
"С помощта на българското правителство и на ЕС имаме реалната възможност през
следващата година да удвоим капацитета на "Панхим" както за традиционното си производство
на листи от ПММА и на полистирол, така и за новото производство на многостенни листи. Ще
увеличим значително и продуктовата гама. За нас това е важна подкрепа, казва управителят на
фирмата Сасон Алкалай. След инвестицията старозагорското предприятие ще може да
произвежда до 6000 тона многостенни листи годишно. Това
ще му осигури още по-добро присъствие и на европейския, и на българския пазар, където също
ще предложи нови изделия. Прогнозите са пазарният дял на "Панхим" на национално ниво да
скочи от 3 на 10%.
Опитът
Това е вторият успешен проект на "Панхим" ООД по ОП "Конкурентоспособност на
българската икономика". Със средства по тази програма в размер на 2.5 млн. лв. вече се
извършва разширение на производството на гранули от полиметилметакрилат (ПММА).
Гранулите се използват за производството на плътни листи от ПММА. Доскоро предприятието е
произвеждало 6000 - 7000 т гранули годишно. След разширението производството се
увеличава до 14 000 т гранули годишно. За целта ще бъдат закупени и инсталирани седем нови
машини. Проектът за разширяване на производството на гранули е в напреднала фаза и вече
са сключени договори с доставчиците. Реализацията на двата проекта дава възможност в
"Панхим" ООД да бъдат наети допълнително 30 работници.
Резултати
По данни на професионалната международна организация CEFIC (European Chemical Industry
Council) през 2001 г. "Панхим" ООД е държало 2% от европейките пазари, а в края на 2011 г. 9% от пазара на листи от ПММА в Европа. В резултат на направените през годините
инвестиции в ново оборудване се отчита постоянно намаляване на рекламациите на
произвежданите продукти. През 2011 г. те засягат едва 0,25% от продукцията, което е много
под стандартните стойности за сектора. Над пет пъти са се увеличили и реализираните
продажби през годините - от 5 млн. евро за 2001 г. до 26 млн. евро през 2011 г.
"За 2011 г. годишният ни оборот е 52 млн. лв. Очаквам до 4 години с новото производство, и
благодарение на изпълнените инвестиционни планове, оборотът да надхвърли 100 млн. лв.",
казва Сасон Алкалай. Предприятието вече държи 10% от пазара на листи от ПММА в Европа.
Заедно с "Плазит Полигал Груп" компанията се нарежда на трето място в Европа по това
производство.
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Резюме: "Панихим" ООД, Стара Загора, откри нов цех за производство на многостенни листи
от поликарбонат. За оборудването му собствениците на предприятието разчитат както на
собствени средства, така и на средства по ОП "Конкурентоспособност на българската
икономика". Новият цех е изграден и оборудван с модерна екструдираща линия със собствени
инвестиции от 3 млн. евро. С помощта на европейските средства от проекта ще бъде закупена
още една производствена линия на стойност 2 млн. евро. Новите мощности ще превърнат
предприятието в най-големия производител на многостенни листи от поликарбонат не само в
България, но и на Балканите.
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Успехът на "Панхим" се дължи най-вече на стратегията за управление, която се прилага в
цялата група "Плазит Полигал Груп", казва Алкалай. На първо място вниманието ни е насочено
към клиентите. С по-голямата част от тях фирмата ни има установени дългогодишни
отношения, защитени с конкурентни цени и високо качество, допълва управителят на "Панхим".
Втората причина за успеха според него се дължи на добрата социална политика, която поставя
на първо място потребностите на работещите в "Панхим" ООД. Ръководството полага усилия
за професионалната им квалификация и развитие, а трудовите възнаграждения са над
средните за региона. "Панхим" е предпочитан и от партньорите си зад граница заради
коректните бизнес отношения.
"Панхим" ООД е един от водещите в Европа и единствен производител в България на листи от
полиметилметакрилат (ПММА) и полистирол, известни като плексиглас, и на гранули от ПММА.
Дружеството е създадено през 1999 г. и развива дейността си в собствена производствена
база. Днес "Панхим" е част от израелската "Плазит Полигал Груп" (Plazit Polygal Goroup). Над
95% от продукцията на дружеството намира пазари извън България. Предприятието има
пазарен дял на продукти от ПММА в страните от Западна и Централна Европа от 9%.
Приходите от основна дейност за 2011 г. са в размер на близо 52 млн. лева. Предприятието
има годишен ръст от 12%. Производствената програма предвижда увеличаване на обемите и
повишаване на пазарния дял в страните от ЕС с 3% до 2013 г.
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Регионални печатни медии
Дата: 26.09.2012
Източник: в. Твоят ден, Варна, Добрич
Страница: 1,7
Брой думи: 330
Резюме: "Трябва да сте горди, че сте жители на този красив град. Днес е денят, в който
честваме успеха на една съкровена кауза, изстрадана от добруджанци. Погледнете и своето
бъдеще, покажете, че вярвате, че всички заедно сте съпричастни в усилията да го изградите."

Медиен мониторинг | 9/26/2012

Заглавие: Цецка Цачева обеща подкрепа за Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Трябва да сте горди, че сте жители на този красив град. Днес е денят, в който честваме
успеха на една съкровена кауза, изстрадана от добруджанци. Погледнете и своето бъдеще,
покажете, че вярвате, че всички заедно сте съпричастни в усилията да го изградите."
С тези думи председателят на парламента Цецка Цанева се обърна към добричлии, които
честваха вчера 72 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. И обеща,
че всяка добра инициатива от Добрич, всеки добре обоснован проект ще срещнат нейната
подкрепа.
Заедно с шефа на НС празника на Добрич почете и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев. Той призна със съжаление, че за първи път идва в града, но се зарече
да коригира пропуска си. Обеща и да си купи обреден хляб от празничната изложба-базар.
"Това не е само празник на Добрич, а на цялата държава, на всички нас, българите. Добрич
стана модерен административен, икономически и културен център, благодарение на усилията
на общинското ви ръководство, свършило чудеса за града", каза министър
Добрев.
Той припомни, че тази година по международен фонд "Козлодуй" Добрич е спечелил два
проекта на обща стойност 500 000 евро за модернизиране на ДКЦ 2 и училище "Панайот
Волов". "По ОП "Конкурентноспособност" Добрич има
26 проекта на стойност над
27 млн. лв., които сега ще се реализират и ще бъдат в полза на бизнеса. Други по-големи
области имат два пъти по-малко спечелени проекти и пари", заяви министър Добрев. По думите
му туризмът в областта през август бележи 20% ръст - два пъти повече от страната като цяло.
За Деня на Добрич в града пристигнаха още посланикът на Турция у нас Исмаил Арамаз,
генералният консул на Турция в Бургас Джем Улусой, почетни консули, депутати и делегации от
побратимените на Добрич градове Саратов, Кавадарци, Къркларели и Залаегерсег.
'Това е ден, който е запечатал радостта, преклонението и признателността пред духовните
граници на добруджанската същност, ден, който ни кара да се чувстваме повече българи,
повече добруджанци", подчерта в приветственото си слово кметът на Добрич Детелина
Николова.
26.09.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 25.09.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/09/25/1913285_durjavata_shte_podpomaga_sufinansiraneto_po
_evropeiski/
Брой думи: 224
Резюме: Държавата има ангажимент при осигуряване на средства за съфинансиране на
европейски проекти. Това каза пред журналисти в Добрич председателят на парламента Цецка
Цачева, която беше сред официалните гости на празника на града по случай 72 години от
възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.
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Заглавие: Държавата ще подпомага съфинансирането по европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Държавата има ангажимент при осигуряване на средства за съфинансиране на
европейски проекти. Това каза пред журналисти в Добрич председателят на парламента Цецка
Цачева, която беше сред официалните гости на празника на града по случай 72 години от
възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Тя отбеляза, че този въпрос е бил
сред основните при диалога между законодателната и местните власти. Препоръката й към
общините е да имат достатъчно собствени ресурси, за да участват в съфинансирането, като
има възможност то да стане и чрез фонд "Флаг". В деня на диалога не е обсъждано
предложението за данък върху пенсиите, каза още Цачева.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който беше заедно с
Цачева в Добрич, отказа да коментира напрежението сред производителите на алтернативна
енергия. Той обобщи, че сключените договори на Пловдивския панаир ще дадат отговор за
нивото на инвестициите и състоянието на икономиката. "Все още има проблем с нивото на
потребление и недостатъчните инвестиции, но ние ги стимулираме чрез Оперативна програма
"Конкурентноспособност", каза още министър Добрев. Той уточни, че от юни насам по тази
програма са сключени договори за над 400 млн. лв., а на фирмите са изплатени повече от 80
млн. лв.
Данните на министъра са, че туризмът бележи ръст от 6-7%, а очакванията му са резултатите
за август да са по-високи. Ръст от 13 на сто е регистриран и при добивната промишленост.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1699362
Брой думи: 206
Резюме: Стара Загора. В Нощта на изкуствата в Стара Загора представят видеокаталога „Това
е България“, съобщиха от пресцентъра на общината. На 28 септември от 20.00 ч. в
Туристическия информационен център, бул. „Руски“ 27, в Стара Загора творческият екип,
реализирал проекта, ще представи видеокаталога „Това е България“. Представянето е част от
програмата „Нощ на изкуствата’ 2012“.
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Заглавие: В Нощта на изкуствата в Стара Загора представят видеокаталога „Това е
България“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Стара Загора. В Нощта на изкуствата в Стара Загора представят видеокаталога „Това е
България“, съобщиха от пресцентъра на общината. На 28 септември от 20.00 ч. в
Туристическия информационен център, бул. „Руски“ 27, в Стара Загора творческият екип,
реализирал проекта, ще представи видеокаталога „Това е България“. Представянето е част от
програмата „Нощ на изкуствата’ 2012“.
„Това е България” включва поредица от 12 телевизионни филма, всеки с продължителност до
25 минути, които обхващат отделни теми от историята на България. Колекцията е допълнена с
пълнометражен 90-минутен представителен филм за България.
Екип от 14 души с две FULL HD камери е заснел около 80 000 кадъра от 2100 обекта, като са
изминали 120 000 км в цялата страна.
Проектът е реализиран с оборудване, доставено по ОП Конкурентоспособност на
българската икономика 2007 – 2013 г.
Видеокаталогът на България ще бъде тиражиран и разпространяван в цял свят, като за целта
се превежда и озвучава на български, английски, френски, немски, испански, японски и руски.
Проектът е реализиран под патронажа на Постоянната комисия за Република България на
ЮНЕСКО, с институционалната подкрепа на Министерството на културата, Министерството на
образованието, науката и младежта, Министерството на външните работи, Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, Агенцията за българите в чужбина и с финансовата
подкрепа на Българската Агенция за инвестиции.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1699461
Брой думи: 208
Резюме: Добрич. Тази година по международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта. Това заяви по време на празничните прояви за Деня на града министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който е гост на добруджанския град,
предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. Двата проекта са на обща стойност около
500 000 евро. Средствата са предназначени за Диагностично-консултативен център II и за
училище “Панайот Волов”.
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Заглавие: Делян Добрев: По международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта
Подзаглавие:
Автор: Жулиета НИКОЛОВА
Текст: Добрич. Тази година по международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта. Това заяви по време на празничните прояви за Деня на града министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който е гост на добруджанския град,
предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. Двата проекта са на обща стойност около
500 000 евро. Средствата са предназначени за Диагностично-консултативен център II и за
училище “Панайот Волов”. Модернизирането на двата обекта ще започне през следващата
година, каза Делян Добрев, като подчерта, че в дейностите ще бъдат обхванати всички мерки
за енергийна ефективност. Министърът на икономиката съобщи също, че по ОП
“Конкурентноспособност”, която е отново във ведомството, което той ръководи, област
Добрич има 26 проекта, на стойност над 27 млн. лв. Проектите сега започват своята
реализация и това със сигурност ще помогне на бизнеса в района, отбеляза Делян Добрев. Той
изрази задоволство от факта, че не само Община град Добрич, но и целият регион е много
активен. За сравнение Добрев даде за пример данни, според които други подобни области в
страната, дори и по-големи, имат наполовина от броя спечелени проекти и съответно
наполовината на сумата за инвестиции. Ръстът на туристи в Добрич през изминалия месец от
20%, което е с два пъти повече от този страната, е “завиден”, каза Делян Добрев.

13

Дата: 25.09.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=65761
Брой думи: 140
Резюме: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност". По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година", посочи Добрев.
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Заглавие: Добрев: Стимулираме инвестициите чрез ОП „Конкурентноспособност"
Подзаглавие:
Автор: Емилия Укова
Текст: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност". По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година", посочи Добрев.
Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в Пловдив ще бъдат
индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната, дали фирмите се възстановяват
или не. "Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те покажат, че сключените
договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен сигнал, че нашата
икономика се възстановява", коментира Добрев.
Министърът на икономиката посети Добрич по повод празника на града.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12063475
Брой думи: 140
Резюме: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност“. По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година“, посочи Добрев.
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Заглавие: Добрев: Стимулираме инвестициите чрез ОП „Конкурентноспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност“. По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година“, посочи Добрев.
Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в Пловдив ще бъдат
индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната, дали фирмите се възстановяват
или не. “Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те покажат, че сключените
договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен сигнал, че нашата
икономика се възстановява“, коментира Добрев.
Министърът на икономиката посети Добрич по повод празника на града.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12061882
Брой думи: 191
Резюме: Видеокаталогът „Това е България“ ще бъде представен в Стара Загора в Нощта на
изкуствата.
„Това е България“ включва поредица от 12 телевизионни филма, всеки с продължителност до
25 минути, които обхващат отделни теми от историята на България. Колекцията е допълнена с
пълнометражен 90 - минутен представителен филм за България.
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Заглавие: Представят видеокаталога „Това е България”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Видеокаталогът „Това е България“ ще бъде представен в Стара Загора в Нощта на
изкуствата.
„Това е България“ включва поредица от 12 телевизионни филма, всеки с продължителност до
25 минути, които обхващат отделни теми от историята на България. Колекцията е допълнена с
пълнометражен 90 - минутен представителен филм за България.
Екип от 14 души с две FULL HD камери е заснел около 80 000 кадъра от 2100 обекта, като са
изминали 120 000 км в цялата страна. Проектът е реализиран с оборудване, доставено по ОП
Конкурентоспособност на българската икономика 2007 - 2013 г.
Видеокаталогът на България ще бъде тиражиран и разпространяван в цял свят и ще бъде
преведен и озвучен на български, английски, френски, немски, испански, японски и руски.
Проектът е реализиран под патронажа на Постоянната комисия за Република България на
ЮНЕСКО, с институционалната подкрепа на Министерството на културата, Министерството на
образованието, науката и младежта, Министерството на външните работи, Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, Агенцията за българите в чужбина и с финансовата
подкрепа на Българската Агенция за инвестиции. Видеокаталогът „Това е България“ ще бъде
представен на 28 септември от 20.00 ч. в Туристическия информационен център на бул. „Руски“
27 в Стара Загора.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/biznesbiznes/rezultatite_ot_plovdiskiya_panair_shte_dadat_yasnota_za_investitsiite-164541.html
Брой думи: 274
Резюме: Добрич. Резултатите от панаира в Пловдив ще са индикатор какво е нивото на
инвестиции у нас и възстановява ли се икономиката ни. Това заяви в Добрич министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Резултатите от Пловдиския панаир ще дадат яснота за инвестициите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Добрич. Резултатите от панаира в Пловдив ще са индикатор какво е нивото на
инвестиции у нас и възстановява ли се икономиката ни. Това заяви в Добрич министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
По думите му секторът "Добивна промишленост" расте два пъти по-бързо от туризма - ръстът е
13 на сто, а при туризма - 6-7 %. "Изложението ще покаже дали фирмите се възстановяват,
въвеждат нови продукти, разширяват своите производства. Ако след седмица сключените
договори на панаира са повече от миналата година, това ще е ясен сигнал, че нашата
икономика се възстановява. Все още има проблем с намалялото потребление и недостатъчния
размер на инвестициите. Но ние ги стимулираме чрез ОП "Конкурентноспособност". От юни
месец до сега сме сключили договори по тази програма за близо 500 млн. лева. Само за три
месеца сме платили към фирмите над 80 млн. лева - толкова, колкото за цялата минала година,
допълни Добрев.
Според министъра туризмът не изостава. Добрев коментира още, че в първите три седмици
след атентата на летище Сарафово е имало отлив на израелски туристи у нас. Но след
разменените визити на израелски министри у нас и неговото посещение там, доверието в
страната ни като туристическа дестинация е върнато и туристите от Израел отново идват у нас.
Министър Добрев заяви още, че с промените от 2010 г. в закона за подземните богатства се
подпомагат общините, като поясни, че при малки находища размера на концесиите влиза 100 %
в общинските хазни, а при големите - 50 на сто. "За тази година това ще са средства от
порядъка на около 40 млн. лв., а за м.г. са около 24 млн. лв.", заяви Добрев. Той отказа да
коментира тема енергетика.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=611042
Брой думи: 208
Резюме: Добрич. Тази година по международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта. Това заяви по време на празничните прояви за Деня на града министърът на
икономиката, енергитиката и туризма Делян Добрев, който е гост на добруджанския град,
предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. Двата проекта са на обща стойност около
500 000 евро. Средствата са предназначени за Диагностично-консултативен център II и за
училище “Панайот Волов”.
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Заглавие: Делян Добрев: По международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта
Подзаглавие:
Автор: Жулиета НИКОЛОВА
Текст: Добрич. Тази година по международен фонд “Козлодуй” Добрич има спечелени два
проекта. Това заяви по време на празничните прояви за Деня на града министърът на
икономиката, енергитиката и туризма Делян Добрев, който е гост на добруджанския град,
предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. Двата проекта са на обща стойност около
500 000 евро. Средствата са предназначени за Диагностично-консултативен център II и за
училище “Панайот Волов”. Модернизирането на двата обекта ще започне през следващата
година, каза Делян Добрев, като подчерта, че в дейностите ще бъдат обхванати всички мерки
за енергийна ефективност. Министърът на икономиката съобщи също, че по ОП
“Конкурентноспособност”, която е отново във ведмоството, което той ръководи, област
Добрич има 26 проекта, на стойност над 27 млн. лв. Проектите сега започват своята
реализация и това със сигурност ще помогне на бизнеса в района, отбеляза Делян Добрев. Той
изрази задоволство от факта, че не само Община град Добрич, но и целият регион е много
активен. За сравнение Добрев даде за пример данни, според които други подобни области в
страната, дори и по-големи, имат наполовина от броя спечелени проекти и съответно
наполовината на сумата за инвестиции. Ръстът на туристи в Добрич през изминалия месец от
20%, което е с два пъти повече от този страната, е “завиден”, каза Делян Добрев.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=25-092012&news_filters[created_on][to]=&news_fil
Брой думи: 185
Резюме: По оперативна програма "Конкурентноспособност" от юни досега са сключени
договори за над 400 000 000 лева, може би за близо 500 000 000 лева вече, съобщи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в Добрич.
По думите му с осигурените средства фирмите инвестират в закупуването на ново оборудване
и за подобряване на производството. Министърът добави, че от юни на фирмите са изплатени
реално над 80 000 000 лева - толкова, колкото са получили през цялата минала година.
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Заглавие: Фирми са сключили по оперативна програма "Конкурентноспособност" договори за
над 400 000 000 лева за няколко месеца
Подзаглавие:
Автор: Юлияна Христова, БТА
Текст: По оперативна програма "Конкурентноспособност" от юни досега са сключени
договори за над 400 000 000 лева, може би за близо 500 000 000 лева вече, съобщи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в Добрич.
По думите му с осигурените средства фирмите инвестират в закупуването на ново оборудване
и за подобряване на производството. Министърът добави, че от юни на фирмите са изплатени
реално над 80 000 000 лева - толкова, колкото са получили през цялата минала година.
Според Делян Добрев проблеми в икономическото развитие на страната все още има в
намаленото потребление и в недостатъчния размер на инвестициите. "Туризмът засега показва
ръст от 6-7 на сто, като се надяваме данните за август да са още по-добри. А добивната
промишленост расте два пъти по-бързо - с увеличение от 13 на сто през миналата година.
Трябва ни възстановяване и в останалите сфери на икономиката", каза Добрев. Министърът
коментира, че сключените сделки на започналия в Пловдив Международен технически панаир
ще бъдат добър индикатор за
развитието на икономиката. Ако договорите са повече от миналата година, това ще бъде ясен
сигнал, че икономиката се съживява, смята Делян Добрев.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=967642
Брой думи: 191
Резюме: Видеокаталогът „Това е България" ще бъде представен в Стара Загора в Нощта на
изкуствата.
„Това е България" включва поредица от 12 телевизионни филма, всеки с продължителност до
25 минути, които обхващат отделни теми от историята на България. Колекцията е допълнена с
пълнометражен 90 - минутен представителен филм за България.
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Заглавие: Представят видеокаталога „Това е България”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Видеокаталогът „Това е България" ще бъде представен в Стара Загора в Нощта на
изкуствата.
„Това е България" включва поредица от 12 телевизионни филма, всеки с продължителност до
25 минути, които обхващат отделни теми от историята на България. Колекцията е допълнена с
пълнометражен 90 - минутен представителен филм за България.
Екип от 14 души с две FULL HD камери е заснел около 80 000 кадъра от 2100 обекта, като са
изминали 120 000 км в цялата страна. Проектът е реализиран с оборудване, доставено по ОП
Конкурентоспособност на българската икономика 2007 - 2013 г.
Видеокаталогът на България ще бъде тиражиран и разпространяван в цял свят и ще бъде
преведен и озвучен на български, английски, френски, немски, испански, японски и руски.
Проектът е реализиран под патронажа на Постоянната комисия за Република България на
ЮНЕСКО, с институционалната подкрепа на Министерството на културата, Министерството на
образованието, науката и младежта, Министерството на външните работи, Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, Агенцията за българите в чужбина и с финансовата
подкрепа на Българската Агенция за инвестиции.
Видеокаталогът „Това е България" ще бъде представен на 28 септември от 20.00 ч. в
Туристическия информационен център на бул. „Руски" 27 в Стара Загора.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=967698
Брой думи: 645

Заглавие: Цецка Цачева: 25 септември е съкровена кауза, изстрадана от добруджанци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Приемам тази престижна награда и висока чест с голямо вълнение, благодарност и
отговорност”, заяви актрисата Ема Георгиева – почетен гражданин на Добрич, на
тържествената сесия на Общинския съвет по повод празника на града. На събитието
присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, посланикът на Турция у нас Исмаил
Арамаз, генералният консул на Турция в Бургас Джем Улусой, почетният консул на Швеция,
Норвегия и Дания Константин Дараданов, почетният консул на Израел Красимир Методиев.
Сред гостите бяха още депутатите Румен Иванов, Ваня Донева, Валентин Николов, Венцислав
Върбанов и делегации от побратимените на Добрич градове Саратов, Кавадарци, Къркларели и
Залаегерсег, както и Барбара Геринг от дружество „Прозоо” – Швейцария. Присъстваха и
почетните граждани на Добрич Галя Дурмушлийска, арх.Венелин Жечев, Николай Богданов,
Атанас Пеев, Петър Крумов, Райко
Тонев и Йовчо Карамфилов.
„Това е ден, който е запечатал радостта, преклонението и признателността пред духовните
граници на добруджанската същност, ден, който ни кара да се чувстваме повече българи,
повече добруджанци”, подчерта в приветственото си слово кметът на Добрич Детелина
Николова. „Днес е денят на възраждането, денят на паметта и силата, без който не можеха
бащите ни, без който няма да могат и нашите синове и дъщери. Без Добруджа няма България и
без България няма Добруджа”, заяви още кметът.
Актрисата Ема Георгиева прие отличието „Почетен гражданин” с думите: „Драматичен театър
„Йордан Йовков” е моя съдба от ранната ми младост до днес, нещо повече, той е съдба на
цялото ми семейство. Гордея се, че съм била част от неговите звездни мигове, съпричастна
съм била към трудните му моменти. Благодаря ти Добруджа, че прие мен, 19-годишната
пришълка от друг град и ми даде хляб на своята софра. Искам докрай да остана зрънце от
твоята нива.”
Турският посланик Исмаил Арамаз даде много висока оценка на отношенията между България
и Турция с днешна дата и подчерта: „Ако погледнем общата история на двете държави,
виждаме, че моментите, когато между нас е имало някакво противопоставяне, са много малко.
Днес всички искаме да сме свободни, равнопоставени и да си сътрудничим.” Дипломатът
припомни, че българи и турци са били съюзници по време на Първата световна война и че в
добричкото военно гробище са положени и костите на турски войници. Г-н Арамаз допълни, че
днес Турция отделя голямо внимание на два момента във връзките си с България – да има
уважение на суверенитета и равенство в отношенията, както и взаимна полза и изгода от
сътрудничеството.
Министърът на икономиката Делян Добрев призна със съжаление, че за първи път идва в
Добрич, но ще коригира това. Обеща и да си купи обреден хляб от празничната изложба-базар.
„Това не е само празник на Добрич, а на цялата държава, на всички нас, българите. Добрич
стана модерен административен, икономически и културен център благодарение на усилията
на общинското ви ръководство, свършило чудеса за града”, каза министър Добрев. Той
припомни, че тази година по международен фонд „Козлодуй” Добрич е спечелил два проекта на
обща стойност 500 хил. евро за модернизиране на ДКЦ 2 и у-ще „Панайот Волов”. „По ОП
„Конкурентноспособност” Добрич има 26 проекта на стойност над 27 млн.лева, които сега ще
се реализират и ще бъдат в полза на бизнеса. Други по-големи области имат два пъти по-малко
спечелени проекти и пари”, заяви министър Добрев. По думите му туризмът в областта през
август бележи 20% ръст - два пъти повече от страната като цяло.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева сподели, че за пореден път съпреживява
празника на Добрич. Тя се обърна към добричлии с думите: „Трябва да сте горди, че сте жители
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Резюме: „Приемам тази престижна награда и висока чест с голямо вълнение, благодарност и
отговорност”, заяви актрисата Ема Георгиева – почетен гражданин на Добрич, на
тържествената сесия на Общинския съвет по повод празника на града.
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на този красив град. Днес е денят, в който честваме успеха на една съкровена кауза,
изстрадана от добруджанци. Погледнете и своето бъдеще, покажете, че вярвате, че всички
заедно сте съпричастни в усилията да го изградите. За да може Добрич да се развива, да бъде
модерен град с бъдеще за младите хора.” Цецка Цачева увери, че всяка добра инициатива от
Добрич, всеки добре обоснован проект ще срещнат нейната подкрепа.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=967867
Брой думи: 140
Резюме: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност". По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година", посочи Добрев.
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Заглавие: Добрев: Стимулираме инвестициите чрез ОП „Конкурентноспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката,енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Консурентноспособност". По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година", посочи Добрев.
Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в Пловдив ще бъдат
индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната, дали фирмите се възстановяват
или не. "Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те покажат, че сключените
договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен сигнал, че нашата
икономика се възстановява", коментира Добрев.
Министърът на икономиката посети Добрич по повод празника на града.
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=967722
Брой думи: 202
Резюме: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян
Добрев.
Той
отбеляза
обаче,
че
инвестициите
се
стимулират
чрез
ОП„Консурентноспособност”. По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за
над 400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме
към фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година”, отбеляза Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев: Стимулираме инвестициите чрез ОП”Конкурентноспособност”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са
проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП
„Конkурентноспособност”. По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над
400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към
фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година”, отбеляза Добрев.
Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в Пловдив, ще бъдат
индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната, дали фирмите се възстановяват
или не. "Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те покажат, че сключените
договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен сигнал, че нашата
икономика се възстановява", коментира Добрев.
Министърът посочи още, че добивната промишленост бележи значителен ръст от 13% за
минала година. Данните за туризма в момента показват ръст от 6-7 %, а очакванията за месец
август са за още по-добри резултати. Добивната промишленост и туризмът и през следващата
година ще се развиват добре, прогнозира Добрев, но отбеляза, че е нужно възстановяване и в
останалите сфери на икономиката.
Министър Добрев посети Добрич по повод празника на града, който се отбелязва
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Дата: 25.09.2012
Източник: www.factor-bs.com
Връзка: http://www.factor-bs.com/news-24361.html
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".
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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: 25.09.2012
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1558568
Брой думи: 206
Резюме: Данък върху пенсиите не е бил разискван в парламента в понеделник, тъй като
депутатите са били по избирателните си райони. Това обяви в Добрич председателят на
Народното събрание Цецка Цачева и допълни: "Аз самата чух в Плевен много ценни
предложения от местната власт, но сред тях нямаше коментар за въвеждане на данък върху
пенсиите."
Цачева гостува на Добрич по повод празника на града, който вчера отбеляза 72 години от
връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Заедно с нея бе министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който си призна, че за първи път идва в
Добрич, но обеща "да се поправи" в бъдеще. Той открои като основен проблем за България
намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите.
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Заглавие: Цецка Цачева: Данък върху пенсиите не е обсъждан
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Данък върху пенсиите не е бил разискван в парламента в понеделник, тъй като
депутатите са били по избирателните си райони. Това обяви в Добрич председателят на
Народното събрание Цецка Цачева и допълни: "Аз самата чух в Плевен много ценни
предложения от местната власт, но сред тях нямаше коментар за въвеждане на данък върху
пенсиите."
Цачева гостува на Добрич по повод празника на града, който вчера отбеляза 72 години от
връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Заедно с нея бе министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който си призна, че за първи път идва в
Добрич, но обеща "да се поправи" в бъдеще. Той открои като основен проблем за България
намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите.
Ведомството му обаче правело всички възможно да ги стимулира чрез ОП
"Конкурентоспособност". Договорите, сключени от месец юни досега, били за близо 500 млн.
лв., а изплатените към фирмите средства надхвърляли 80 млн. лв., обяви министърът.
"За три месеца платихме толкова пари, колкото за цялата минала година", каза Добрев. Той
похвали Добрич, където има 26 проекта на стойност над 27 млн. лв., които сега ще се
реализират и ще бъдат в полза на бизнеса. Други по-големи региони имали два пъти по-малко
спечелени проекти и средства, отчете министър Добрев.
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