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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 28.09.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 11
Брой думи: 424

Заглавие: Панаирът окичи 39 фирми със злато
Подзаглавие: Благороден метал получи и руски дирижабъл
Автор: Ели КРУМОВА
Текст: Общо 39 експоната на 13 български и 26 чужди изложители бяха наградени със златни
медали и дипломи на "Есен 2012" в Пловдив. В борбата за благородния метал участваха 42
иновативни продукта.
Медалите бяха раздадени на изискана вечерна церемония във Виенския павилион на
Международния панаир в Пловдив.
"Журито определи най-добрите продукти, но всички участници заслужават приз за
инициативност и упоритост", заяви главният директор на изложението Иван Соколов.
Официални гости на церемонията бяха почетните консули на Германия, Турция, Италия и
Армения. Призьорите в различните категории са били избрани от жури с председател Виолина
Панайотова, главен секретар на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
С най-много медали - 12 на брой, си тръгнаха фирми от отрасъла "Машиностроене", следвани
от раздела "Електроника и електротехника, Информационни технологии, телекомуникации и
офис техника", където с благородния метал се окичиха девет продукта. Дирижабълът DP-27,
произведен от фирма от Руската федерация, който може да служи за пренасяне на леки
товари, за въздушно разузнаване и дори за охрана на граници, също си тръгва от Пловдив със
златен медал в категорията "Транспорт и автосервизно обслужване". В раздела бяха раздадени
шест отличия. Инфрачервеното отоплително фолио с производител фирма от Южна Корея
също грабна златен медал. С благородния метал бяха наградени и дървесните екопелети на
фирма от пловдивското село Рогош, чийто щанд разгледаха след откриването на панаира в
понеделник премиерът Бойко Борисов и икономическият министър Делян Добрев. Четири
златни медала имаше присъдени и в категория "Строителство". За приза "Кристален
тетраедър" за най-добър дизайн на панаирна експозиция се бориха общо пет фирми.
Банките готови за енергийни проекти
Банките у нас имат готовност да финансират проекти за подобряване на енергийната
ефективност. Това заяви Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк,
по време на форум за възможностите по еврофондове, който се проведе в Пловдивския
панаир.
Сред целите на България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния
сектор. Разчетите показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2,5 млрд. лв. А
очакванията са годишно да бъдат спестявани по 7 млн. лв. от разходи за енергия.
Инвестицията ще се изплати за по-малко от 5 години.
Освен през програма на Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската
инвестиционна банка компаниите, които искат да подобрят енергийната си ефективност, могат
да кандидатстват и по програма JEREMIE. По нея се отпускат кредити при облекчени условия
до 1 млн. лв. Освен това компаниите ще бъдат освободени от гаранционна такса, тъй като
гаранциите ще се покриват от JEREMIE. Като цяло програма JEREMIE дава възможност на
банката да финансира при по-ниски разходи и много по-лесно издаване на банкова гаранция.
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Резюме: Общо 39 експоната на 13 български и 26 чужди изложители бяха наградени със
златни медали и дипломи на "Есен 2012" в Пловдив. В борбата за благородния метал
участваха 42 иновативни продукта.
Медалите бяха раздадени на изискана вечерна церемония във Виенския павилион на
Международния панаир в Пловдив.
"Журито определи най-добрите продукти, но всички участници заслужават приз за
инициативност и упоритост", заяви главният директор на изложението Иван Соколов.
Официални гости на церемонията бяха почетните консули на Германия, Турция, Италия и
Армения. Призьорите в различните категории са били избрани от жури с председател Виолина
Панайотова, главен секретар на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 27.09.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/09/27/news12079392.html
Брой думи: 363
Резюме: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи,
ще увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната. Това
смята Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк.
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Заглавие: Банкер: Енергийната ефективност се изплаща за 5 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще
увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната. Това
смята Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк.
Той е заявил това свое виждане и по време на форума "Европейски фондове: възможност за
развитие" на Пловдивския панаир. "Сред целите на България е да се намали с 20 процента
използването на енергия в индустриалния сектор. Разчетите показват, че за това са
необходими инвестиции в размер на 2.5 млрд. лв. Инвестицията ще се изплати за по-малко от 5
години", посочва Казини, цитиран от пресцентъра на банката.
Според него банките са готови да финансират не малка част от проектите в тази сфера, но е
необходим ръст на инвестициите. УниКредит Булбанк е сключила договори за изпълнението на
различни кредитни линии, специализирани в областта на инвестиции за устойчиво развитие в
партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) и други мултинационални финансови институции.
Банката е една от шестте финансови институции в България, които са подписали договор с
ЕБВР по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" за обслужване на кредитна
линия в размер на 150 млн. евро. По програмата могат да кандидатстват малки и средни
предприятия, които имат по-малко от 250 служители и годишен оборот под 50 млн. евро. "В
момента обаче се намираме в една ситуация, в която енергийният регулатор промени
правилата на играта и производителите на зелена енергия търпят загуби. Това няма как да не
повлияе на отношението на банките към финансирането на подобни проекти", коментира още
Андреа Казини. Според него банките са готови да управляват проекти, но трябва да се подобри
значимостта на участието на финансовите институции в тях.
Друга възможност за компаниите да подобрят енергийната си ефективност е използването на
програмата JEREMIE, посочват от УниКредит Булбанк. По тази програма могат да се отпускат
кредити при облекчени условия до 1 млн. лева. Кредитите по програма JEREMIE са
предназначени за инвестиционни и оборотни нужди, като те са с падеж между 12 и 72 месеца.
Освен това компаниите ще бъдат освободени от гаранционна такса, тъй като гаранциите ще се
покриват от JEREMIE. Като цяло програма JEREMIE дава възможност на банката да
финансира при по-ниски разходи и много по-лесно издаване на банкова гаранция.
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Дата: 27.09.2012
Източник: www.profit.bg
Връзка:http://profit.bg/news/Bankite-vse-oshte-sa-gotovi-da-investirat-v-energijni-proekti/nid96066.html
Брой думи: 390

Заглавие: Банките все още са готови да инвестират в енергийни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще
увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната.
Това каза Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на
форума „Европейски фондове: Възможност за развитие“, който се проведе в Пловдивския
панаир.
Сред целите на България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния
сектор. Разчетите показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2.5 млрд. лв.
А очакванията са годишно да бъдат спестявани по 7 млн. лв. от разходи за енергия.
Инвестицията ще се изплати за по-малко от 5 години.
По време на форума Казини обясни, че банките са готови да финансират не малка част от
проектите в тази сфера, но за сега ситуацията все още не се е подобрила много и е необходим
ръст на инвестициите.
Благодарение на изградените успешни партньорства с мултинационални финансови
институции, сред които Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), УниКредит Булбанк е сключила договори за
изпълнението на различни кредитни линии, специализирани в областта на инвестиции за
устойчиво развитие.
Така например банката е една от шестте финансови институции в България, които подписаха
договор с Европейската банка за възстановяване и развитие по програма „Енергийна
ефективнос т и зелена икономика“ за обслужване на кредитна линия в размер на 150 млн. евро.
По програмата могат да кандидатстват малки и средни предприятия, които имат по-малко от
250 служители и годишен оборот под 50 млн. евро.
„В момента обаче се намираме в една ситуация, в която eнергийният регулатор промени
правилата на играта и производителите на зелена енергия търпят загуби. Това няма как да не
повлияе на отношението на банките към финансирането на подобни проекти“, коментира още
Андреа Казини.
Той изказа мнение, че банките са готови да управляват проекти, но трябва да се подобри
значимостта на участието на финансовите институции в тях.
Друга възможност за компаниите да подобрят енергийната си ефективност е използването на
програма JEREMIE. По тази програма могат да се отпускат кредити при облекчени условия до
1 млн. лв.
Кредитите по програма JEREMIE са предназначени за инвестиционни и оборотни нужди, като
те са с падеж между 12 и 72 месеца. Освен това компаниите ще бъдат освободени от
гаранционна такса, тъй като гаранциите ще се покриват от JEREMIE.
Като цяло програма JEREMIE дава възможност на банката да финансира при по-ниски разходи
и много по-лесно издаване на банкова гаранция.
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Резюме: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи,
ще увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимос т на страната.
Това каза Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на
форума „Европейски фондове: Възможност за развитие“, който се проведе в Пловдивския
панаир.
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Дата: 27.09.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B0%D0%B
D%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82% D0%B8_l.a_c.382_i.224339.html
Брой думи: 302

Заглавие: Банките все още готови да инвестират в енергийни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Драмите около ДКЕВР и производителите на зелен ток обаче оказват влияние върху
отношението на банките
Банките все още са готови да финансират не малка част от проектите за енергийна
ефективност. "В момента обаче се намираме в една ситуация, в която eнергийният регулатор
промени правилата на играта и производителите на зелена енергия търпят загуби. Това ням а
как да не повлияе на отношението на банките към финансирането на подобни проекти". Това
заяви Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на форума
"Европейски фондове: Възможност за развитие".
Банките са готови да управляват проекти, но трябва да се подобри значимостта на участието
на финансовите институции в тях.
Друга възможност за компаниите да подобрят енергийната си ефективност е използването на
програма JEREMIE, по която се отпускат кредити при облекчени условия до 1 млн. лева. Те са
предназначени за инвестиционни и оборотни нужди, като те са с падеж между 12 и 72 месеца.
Освен това компаниите ще бъдат освободени от гаранционна такса, тъй като гаранциите ще се
покриват от JEREMIE. Като цяло програмата дава възможност на банката да финансира при
по-ниски разходи, обясни Казини.
Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще увеличи
продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната, смята той. Сред
целите на България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния сектор.
Разчетите показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2,5 млрд. лева. А
очакванията са годишно да бъдат спестявани по 7 млн. лева от разходи за енергия.
Инвестицията ще се изплати за по-малко от 5 години.
Преди няколко дни производителите на зелен ток у нас протестираха пред ДКЕВР заради
въведената от регулатора такса за достъп до мрежата, която според тях е дискриминационна.
Председателят на регулатора беше категоричен, че таксата няма да отпадне и ДКЕВР няма да
преговаря с производителите на зелен ток.

Медиен мониторинг | 9/28/2012

Резюме: Драмите около ДКЕВР и производителите на зелен ток обаче оказват влияние върху
отношението на банките
Банките все още са готови да финансират не малка част от проектите за енергийна
ефективност. "В момента обаче се намираме в една ситуация, в която eнергийният регулатор
промени правилата на играта и производителите на зелена енергия търпят загуби. Това няма
как да не повлияе на отношението на банките към финансирането на подобни проекти". Това
заяви Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на форума
"Европейски фондове: Възможност за развитие".
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Заглавие: 2.5 млрд. лв. за енергийна ефективност в индустрията
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Текст: Промяната на правилата за ВЕИ повлия на отношението на банките към финансирането
на такива проекти, смятат от УниКредит Булбанк
"Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще
увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната". Това
каза Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на форума
„Европейски фондове: Възможност за развитие“, който се проведе в Пловдивския панаир.
Сред целите на България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния
сектор. Разчетите показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2.5 млрд. лв. А
очакванията са годишно да бъдат спестявани по 7 млн. лв. от разходи за енергия.
Инвестицията ще се изплати за по-малко от 5 години.
Казини обясни, че банките са готови да финансират не малка част от проектите в тази сфера,
но за сега ситуацията все още не се е подобрила много и е необходим ръст на инвестициите.
Благодарение на изградените успешни партньорства с мултинационални финансови
институции, сред които Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), банката е сключила договори за изпълнението на
различни кредитни линии, специализирани в областта на инвестиции за устойчиво развитие.
Тя е една от шестте финансови институции у нас, които подписаха договор с Европейската
банка за възстановяване и развитие по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“
за обслужване на кредитна линия в размер на 150 млн. евро. По програмата могат да
кандидатстват малки и средни предприятия, които имат по-малко от 250 служители и годишен
оборот под 50 млн. евро.
„В момента обаче се намираме в една ситуация, в която eнергийният регулатор промени
правилата на играта и производителите на зелена енергия търпят загуби. Това няма как да не
повлияе на отношението на банките към финансирането на подобни проекти“, коментира още
Казини. Той изказа мнение, че банките са готови да управляват проекти, но трябва да се
подобри значимостта на участието на финансовите институции в тях.
Друга възможност за компаниите да подобрят енергийната си ефективност е използването на
програма JEREMIE. По тази програма могат да се отпускат кредити при облекчени условия до
1 млн. лв. Кредитите по програма JEREMIE са предназначени за инвестиционни и оборотни
нужди, като те са с падеж между 12 и 72 месеца. Освен това компаниите ще бъдат освободени
от гаранционна такса, тъй като гаранциите ще се покриват от JEREMIE. Като цяло програма
JEREMIE дава възможност на банката да финансира при по-ниски разходи и много по-лесно
издаване на банкова гаранция.

11

