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Телевизии и радиостанции
Дата: 28.09.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Денят
Място на материала:
Продължителност в мин.: 14
Брой думи: 2007

Текст: Водещ: добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик
радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тази седмица започна
втората информационна кампания по схемата „Енергийна ефективност и "зелена" икономика”
по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Информационни дни ще се проведат в
някои от най-големите областни градове у нас. Кампанията започна в столицата на 25
септември при огромен инвеститорски интерес. Експертът от Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност” Гергана Опанова обясни, че всеки един от
информационните дни ще...
Гергана Опанова: Ще се организира като част от една широка информационна кампания, която
се провежда в рамките на процедура "Енергийна ефективност и "зелена" икономика", чиято цел
е да се информират кандидатите относно възможностите, които предоставяме в рамките на
процедурата за финансиране, какви са специфичните и общите критерии за допустимост, на
които те трябва да отговарят, какви трябва да са допустимите дейности, които те трябва да
включат в проектните си предложения, съответно допустимите разходи, за да могат така да си
направят проектните предложения, че да получат финансиране и да могат да си изпълнят в
последствие проектите.
Водещ: Кое е най-важното нещо, което кандидат-бенефициентите трябва да знаят и вероятно,
имайки предвид опита от няколкото вече подадени предложения, ги затруднява?
Гергана Опанова: Най-важното, което трябва да знаят, е, че първо трябва да се съобразят с
това, че трябва да покриват критериите за допустимост. Най-напред, на кандидата, от там
тръгваме – критерии за допустимост на кандидата. След това включваме дейности, които са
допустими съгласно насоките и съответно така разписваме бюджета, че разходите да са в
съответствие с допустимите дейности. Критериите за допустимост са разделени на общи и
специфични. Общите критерии са, че това трябва да са микро, малки и средни предприятия по
смисъла на закона за малките и средни предприятия или закона за кооперациите и да са
юридически лица, които са регистрирани съгласно търговския закон или закона за кооперациите
и да имат седалище на територията на Република България. Също така те трябва да
изпълняват проектите си самостоятелно, а не да действат в качеството си на посредник.
Водещ: Едно от останалите важни условия представи Велина Попова от Главна дирекция
„Европейски пари за конкурентоспособност”, която бе подготвила специална презентация.
Велина Попова: Друго условие по тази процедура, по-различна от всички досегашни, и
специфично е, че кандидатите преди да... още на етап кандидатстване трябва да докажат, че
разполагат с минимум 80% от общите допустими разходи по проекта. Това може да стане по
два начина или комбинация от двата начина. Първо, ако кандидатът разполага със собствени
средства, трябва да докаже, че има такива. А другият вариант е, ако се нуждае от кредит, да
представи удостоверение от една от шестте участващи банки. Знаете, такъв кредит ще му бъде
отпуснат. И разбира се, третият вариант е комбинация от тези две. Може да имате част от тези
80% собствени средства и друга част да идва от кредит.
Водещ: Дори и дадена компания да отговаря на критериите за допустимост, трябва да
погледне и в другата графа – за недопустимост.
Велина Попова: ... има специфични критерии за недопустимост. Те произлизат или поради
режима на държавните помощи или от демаркационната ни линия с другите оперативни
програми и по-специално с програмата за развитие на селските райони. ... предприятие
осъществява основната си икономическа дейност или проект за проект, който се развива в един
от тези сектори, то е недопустимо – рибарство, рудодобив, стоманодобив, корабостроене. При
стоманодобива има някои конкретни насоки какво точно е недопустимо, така че там има, трябва
внимателно да изчетете текста в насоките. Други специфични критерии за недопустимост
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касаят микро предприятията. Това е във връзка с демаркационната линия с програмата за
развитие на селските райони. Ако микро предприятие е регистрирано на територията на селска
община и развива своята дейност, то тогава е недопустимо по програмата, по нашата
програма. Ако обаче то е регистрирано на територията на селска община, но развива своята
дейност извън територията на селската община, тогава може да кандидатства по Оперативна
програма "Конкурентоспособност". И съответно, обратното също е възможно – да не е
регистрирано на територията на селска община, но да развива своята дейност там. Другото
специфично за тази процедура, когато става въпрос за енергийна ефективност, е, че по тази
програма са недопустими предприятия, които произвеждат енергия от първична и вторична
биомаса от продукти, които са описани в Анекс №1 – анекс №1 към договора за функциониране
на Европейски съюз. Там, знаете, са посочени селскостопанските продукти също, животинските
продукти.
Водещ: По време на информационните кампании, освен да се чуят презентациите, подготвени
от експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, всеки може
да зададе въпросите си поотделно и да получи детайлни отговори за различни по-специфични
казуси. Това е изключително важно, защото по този начин кандидат-бенефициентите, които са
в процес на писане на проектите си, могат да получат разяснение по възникнали трудности в
процеса на писане. Разбира се, това е възможност и за компаниите, които все още не са
започнали да работят по своите проектни предложения, да получат подробна и конкретна
информация, която да им помогне по-бързо и качествено да напишат проектите си.
Изключително важно е да се познават процедурите, които трябва потенциалните кандидати по
схемата "Енергийна ефективност и "зелена" икономика" да проведат, категоричен е от своя
страна експертът Юлиян Стоичков.
Юлиян Стоичков: изпълнителите, които ще избират потенциалните бенефициенти, трябва да
бъдат съобразени с постановление №55 на Министерски съвет, като допълнително, съгласно
правилата, които са публикувани, е предоставена възможност за доставки и услуги и СМЛ,
които са в списъка на допустимите материали и бенефициентите да провеждат избор съгласно
чл. 12 на постановлението, което е един олекотен режим чрез събиране на три оферти. А във
всички останали случаи се прилагат процедурите, описани в постановлението, съгласно
праговете, като постановлението има три вида процедури- открит избор, договаряне с
публикуване на пояснителен документ и договаряне без публикуване на пояснителен документ.
Водещ: Случва ли се кандидат-бенефициентите да допускат грешки при спазването на
постановление №55?
Юлиян Стоичков: Да, по останалите процедури, които са обявени. Всъщност, там са вече
бенефициенти, тъй като при тях процедурите се провеждат след като се сключи договор за
безвъзмездна помощ. Много често се допускат грешки, било то поради непознаване на
постановлението, било то поради не напълно сериозно отнасяне към тези процедури и това
съответно понякога води до нанасянето на финансови корекции, което не е много добре нито за
бенефициентите, нито за нас.
Водещ: Бихте ли посочили една от основните грешки или няколко от основните грешки, които
допускат бенефициентите?
Юлиян Стоичков: Една от най-елементарните грешки е неспазване на типовите образци, които
са утвърдени за провеждането на всяка процедура. А друга често допускана грешка в
различните документи, където се упоменава една и съща информация, често са споменати
различни данни, като срокове, като изисквания и се получава разминаване, поради което
съответно после и получените оферти не съответстват на единия или другия документ, в
зависимост от това какво е разминаването. Също така сроковете за публикуване на обявите
често не се спазват поради грешното им изчисляване, тъй като не се брои денят, в който е
публикувана обявата във вестника, а от следващия ден, което също води след себе си до
налагане на финансова корекция. Има друго постановление на Министерски съвет, в което са
определени при различни нарушения при провеждането на процедурите налагането на
различни санкции, които са в процентно съотношение от размера на сключения договор, като
най-малките са от 2%, но могат да стигнат до 100.
Водещ: но да се върнем към общите параметри на схемата за енергийна ефективност и
"зелена" икономика. Общата стойност на процедурата е 300 млн. Евро, като половината от тях
са безвъзмездни, а останалите са достъпни като нисколихвени кредити за одобрените
бенефициенти. Процедурата е отворена до октомври следващата година. Гергана Опанова
припомня, че...
Гергана Опанова: Минимален размер на финансовата помощ, която предоставяме, нямаме.
Максималният размер в рамките на индивидуален проект е 2 млн. Лева.
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Водещ: Когато кандидатите предлагат договор за подобрение на помещение и евентуално за
закупуване на оборудване, но това помещение е под наем, има ли допълнителни условия, на
които трябва да отговарят, за да могат да спечелят проекта?
Гергана Опанова: Не. По отношение... ние сме отговаряли в нашата секция „Въпроси и
отговори”, че по отношение на кандидати, които искат да извършат дейности или някакви
инвестиционни намерения, които са свързани със сграден фонд, който е под наем, това е
допустимо. Единствено задължение, и то се явява съгласно нашите условия по Оперативната
програма, е, че проектът не следва да претърпи, в рамките на три години след изпълнението
на проекта не следва да претърпи значителни изменения. Тоест, след като бъде изпълнен
проектът, в рамките на три години инвестицията трябва да бъде запазена. Тоест, това е
единственото условие.
Водещ: Тоест, трябва да приложат и договор за наем, който е валиден поне три години след
края на изпълнение на проекта?
Гергана Опанова: Точно така.
Водещ: Бихте ли припомнили и най-важното, което трябва да знаят бенефициентите, ако се
налага да направят енергийно обследване? Първо, в какви случаи се налага? И второ, какво е
най-важното, което трябва да знаят?
Гергана Опанова: Енергийното обследване, нямаме задължение по процедурата. В смисъл, не
караме кандидатите задължително, на всяка цена да си правят енергийно обследване. Идеята
е, че ако кандидатът иска да закупи оборудване, което не го намира в предварително
одобрения за финансиране списък на материали и оборудване, може да направи това, като
извърши енергийно обследване и това енергийно обследване предостави препоръки, в които се
казва, че това оборудване, което кандидатът иска да закупи, ще постигне минимум 10%
енергийно спестяване. В такива случаи е допустимо кандидатът, и възможност съответно, да си
направи енергийно обследване и затова той получава 10% надбавка към интензитета на
безвъзмездната финансова помощ. Това сме го предвидили съгласно процедурата.
Водещ: Ако проектът е спечелен, енергийното обследване може да се покрие и от средствата,
които ще бъдат предоставени в рамките на програмата?
Гергана Опанова: Точно така, той се покрива, да. В случай на финансиране на проекта
разходите за енергийно обследване се покриват по процедурата на... в смисъл, възстановяват
се на кандидата.
Водещ: А в случай, че проектът на кандидата бъде от хвърлен, той може ли да приложи
същото енергийно обследване след три или четири месеца, когато отново кандидатства , но
вече е коригирал грешките, направени при първото кандидатстване?
Гергана Опанова: Трябва да имате предвид с какви основания е отхвърлен този проект..
Значи, за да бъде отхвърлен, най-вероятно нещо в самото енергийно обследване не е
отговаряло на техническите критерии или на съответствията, които имаме по процедурата и
поради това се е наложило този проект да отпадне и той да бъде преработен. Затова найвероятно ще се наложи преработване и на енергийното обследване. Тоест, на мерките, които
са заложени в него.
Водещ: И още за втората информационна кампания по схемата "Енергийна ефективност и
"зелена" икономика" по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
Гергана Опанова: Тя е отворена за всеки, който проявява интерес, тази кампания и тези
информационни дни, като ние ще имаме представител и на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, които ни помагат при изпълнението на функциите на асистент по проекта. Тоест, това
са до момента, съгласно концепцията на процедурата, това са организацията, която отговаря за
оценката, за техническото съответствие на подадените проектни предложения. Ролята на този
асистент по проекта. Те са няколко. Най-напред да извърши оценка на техническото
съответствие на проектите, след това да извърши оценка на процедурите за избор на
изпълнител, които са направени, след това да отговаря на въпросите, които се задават в
рамките на секцията „Въпроси и отговори” и да поддържа интернет страницата по процедурата
и също така информационната база данни. Тоест, четири задачи имаме,, четири функции
имаме общо взето.
Водещ: Ако все пак някой не успее да посети някой от информационните дни, къде може да
намери информация за кампанията?
Гергана Опанова: Информация за кампанията се публикува задължително на интернет
страницата на управляващия орган. Също така на интернет страницата „Енергийна
ефективност и „зелена” икономика”. Освен това, може да се обади винаги в управляващия
орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" и ние можем да му предоставим
тази информация.
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Водещ: Целта на схемата "Енергийна ефективност и "зелена" икономика" е да подпомогне
малките и средни предприятия у нас да намалят потреблението на енергия по време на
производствената си дейност. В рамките на процедурата може не само да се закупи модерно и
енергийно-ефективно оборудване, но и да се направят подобрения в производствените
помещения. С намаляването на енергийните ресурси в производството предприятията стават
по-конкурентни и на българския и на международния пазар.
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Дата: 28.09.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 9
Брой думи: 1071

Текст: Водещ: В миналото предаване ви споменах, че започва информационна кампания на ГД
„Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ по схемата „Енергийна ефективност
и зелена икономика”. Ето че началото й вече е поставено. На 25 септември беше първият от
серията информационни дни по тази схема. В днешното издание на предаването „Пари за
вашия бизнес” ще ви разкажем как премина той и кога и къде ще се проведат останалите
информационни дни. Наш гост днес ще бъде Велина Попова, главен експерт в дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”.
Както вече споменах на 25 септември в София се проведе първият от общо 10 информационни
дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Целта на събитието бе да се
запознаят представителите на българските малки и средни предприятия с инициативата както и
с условията и начина на кандидатстване по отворената за набиране на проектни предложения
процедура по ОП „Конкурентоспособност” в периода 2007 – 2013 г. Посетилите събитието
имаха възможност да зададат своите въпроси към експертите от дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”, да разгледат образци на документите, които се подават при
кандидатстване в рамките на схемата и да получат информация и за другите отворени схеми по
оперативната програма. Разбира се, тази информация може да намерите и вие на интернет
страницата на оперативната програма или чрез сайта на МИЕТ. И ако все пак предпочитате
живия контакт и възможността да зададете своите въпроси каквито са те във вашия случай,
можете да го направите по време на някой от следващите информационни дни. От средата на
месец октомври започва информационната кампания в отделните градове в страната, които
вероятно са по-близо до вас, отколкото София. Ето и кои са те. в Пловдив на 16 октомври, в
Хасково на 17 октомври, в Ямбол на 18 октомври, на 23 октомври в Габрово, на 24-ти в Шумен,
в Русе на 25 октомври, във Видин на 30-ти, в Плевен на 31-и и в Благоевград на 1 ноември.
Графикът на кампанията, разбира се, можете да намерите и на интернет страницата на
управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”. Нека ви напомня обаче, че можете да се
възползвате и от регионалните сектори в страната на дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”. Списък с градовете, където има такива също можете да откриете на
сайта на оперативната програма.
Както ви обещах днес ще се срещнем с Велина Попова. Тя е главен експерт в дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”. Именно тя ще ни разкаже как премина
информационният ден в София, какви въпроси най-често са задавали посетителите на
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Резюме: Водещ: В миналото предаване ви споменах, че започва информационна кампания на
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ по схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”. Ето че началото й вече е поставено. На 25 септември беше
първият от серията информационни дни по тази схема. В днешното издание на предаването
„Пари за вашия бизнес” ще ви разкажем как премина той и кога и къде ще се проведат
останалите информационни дни. Наш гост днес ще бъде Велина Попова, главен експерт в
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
Както вече споменах на 25 септември в София се проведе първият от общо 10 информационни
дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Целта на събитието бе да се
запознаят представителите на българските малки и средни предприятия с инициативата както и
с условията и начина на кандидатстване по отворената за набиране на проектни предложения
процедура по ОП „Конкурентоспособност” в периода 2007 – 2013 г. Посетилите събитието
имаха възможност да зададат своите въпроси към експертите от дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”, да разгледат образци на документите, които се подават при
кандидатстване в рамките на схемата и да получат информация и за другите отворени схеми по
оперативната програма. Разбира се, тази информация може да намерите и вие на интернет
страницата на оперативната програма или чрез сайта на МИЕТ. И ако все пак предпочитате
живия контакт и възможността да зададете своите въпроси каквито са те във вашия случай,
можете да го направите по време на някой от следващите информационни
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събитието, както и начините, по които да разберете дали и вие сте сред допустимите кандидати
по ОП „Конкурентоспособност”. С Велина Попова разговаря колегата Маргарита Колева.
Репортер: Г-жо Попова, какви цели си поставя информационната кампания и към кого е
адресирана?
Велина Попова: Информационната кампания си поставя за цел да популяризира програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика”, както и да разясни условията и изискванията, на
които трябва да отговаря даден кандидат и проект, за да може да кандидатства и да бъде
одобрен.
Репортер: Какъв беше интересът към информационния ден, който се проведе в София на 25
септември?
Велина Попова: Имаше доста голям интерес. Това е вторият такъв информационен ден в
София. Близо 200 участници. Доста въпроси също така бяха зададени и беше интерактивно.
Репортер: А какви въпроси поставиха представителите на малки и средни предприятия пред
експертите, кои са нещата, които най-много ги интересуват?
Велина Попова: Най-много ги интересуват, разбира се, дали са допустими като кандидати.
Има някои случаи, които са различни и те не са сигурни дали могат да кандидатства по тази
програма или не. Има доста въпроси също така по отношение на допустимостта на дейностите
и разходите, свързани най-вече със списъка за оборудване и (...) на одит. Имаше въпроси по
самата процедура на кандидатстване, тъй като тя е различна от всички досегашни и поради
тази причина не е толкова позната.
Репортер: Вашите наблюдения какви са от този информационен ден, който се проведе в
столицата? След поставянето на въпросите от представителите на малки и средни
предприятия и отговорите, които са получили от експертите, дали на самите представители на
малки и средни предприятия има стана по-ясно как се кандидатства точно и какво трябва да
направят в бъдеще?
Велина Попова: Мисля, че да, имаше доста неща, които се изясниха. Останаха, разбира се, и
няколко отворени въпроси, които ние трябва да преценим и на които не е толкова лесно да
бъде отговорено. И се надявам, информацията, която е била дадена, ще е от полза за
кандидатите да могат да си подадат проектните предложения.
Репортер: За да бъдем полезни максимално на нашите слушатели, кои са най-важните неща,
които кандидатстващите по процедурата по ОП „Конкурентоспособност” трябва да знаят?
Велина Попова: Ами те като за начало е добре да се запознаят с всички документи по
процедурата. Също така е хубаво да се запознаят и с въпросите и отговорите в рубриката
„Въпроси и отговори” на интернет страницата по процедурата, тъй като е много вероятно на
голяма част от техните въпроси вече да е даден отговор. Трябва много внимателно да
преценят, първо, дали са допустими като кандидати и след това да направят така проектното
предложение, че то да отговаря на техните изисквания и разбира се на изискванията на
програмата. Да преценят също така, ако е регионална инвестиционна помощ, режимът на
държавните помощи, който искат да използват, дали ще доведе до една от четирите цели,
които са посочени в насоките. И разбира се, да си изберат енергиен одитор, който да може да
им направи преценка на мерките, които искат да въведат, така че да постигнат минимум 10%
енергийно спестяване, което е условие за допустимост по процедурата.
Репортер: Информационната кампания продължава, в кои градове още ще се проведат
информационни дни?
Велина Попова: Информационната кампания продължава от средата на месец октомври, в
още 9 града в страната ще има такива дни. Те са Пловдив, Хасково, Ямбол, Габрово, Русе,
Видин, Плевен, Благоевград и Шумен.
Репортер: И в края на нашия разговор нека да кажем какви възможности всъщност предоставя
пред малките и средни предприятия процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика”,
защо си струва да се кандидатства по нея?
Велина Попова: Възможностите по тази процедура са за закупуване на нови технологии, които
да водят до енергийни спестявания или съответно до подобряване на енергийната
интензивност. Струва си да се кандидатства, тъй като тези енергийни спестявания, разбира се,
могат да доведат и до икономически ползи за предприятието, в случая когато говорим и за
подобряване на енергийната интензивност, това означава, че то може да си повиши
продукцията, като част от ресурсите, които успеят да спестят от новата технология, могат да
бъдат вкарани отново, инвестирани в производството.
Репортер: Благодаря ви!
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Дата: 31.08.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Новини
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 222
Резюме: Варна. 46 проекта са залегнали в регионалната иновационната стратегия на СИРП,
разработена по проект, финансиран от ЕК.
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Текст: Варна. 46 проекта са залегнали в регионалната иновационната стратегия на СИРП,
разработена по проект, финансиран от ЕК. Това съобщи директорът на изпълнителя по проекта
"Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна" Димитър Радев на
провеждащата се днес в Бизнес хотел "Голдън тюлип" във Варна заключителна конференция
по проект "Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране" СИРП,
предаде репортер на радио "Фокус" - Варна. Стратегията е била разработена в рамките на 32месечни проучвания в региона, относно възможностите и потребностите от иновационни
технологии. На конференцията присъстват и представители на международни партньори по
проекта – Университет на Западна Македония, Гърция, регион Лигурия и регион Абруцо Италия.
Проектите се предвижда да бъдат финансирани от 4 оперативни програми със средства от
европейските фондове. Пилотните проекти от стратегията са създаване на регионален съвет
иновации, създаване на висши технологични инкубатори, създаване на висш технологичен
парк, картографиране на човешките ресурси и др. Предвижда се създаване на иновационен
фонд към Оперативна програма "Конкурентноспособност". По думи на Радев за изграждане
на инкубаторите основен проблем се явява формирането на обучен и качествен екип.
"Страната ни изпитва крещяща нужда от нови кадри, за да бъдат осигурени те, регионите
трябва да помогнат за промяна на партньорството между бизнеса и висшите учебни заведения
и да се намери начин за по-бързо модернизиране на учебните планове", подчерта Радев.
Севил САБРИ
Четете www.focus-radio.net.
РАДИО "ФОКУС" – Варна
30.01.2008
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Дата: 31.08.2012
Източник: Радио Фокус
Предаване: Новини
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 157
Резюме: 2 НОВИНА
46 проекта са залегнали в регионалната иновационната стратегия на СИРП, разработена по
проект, финансиран от ЕК. Това съобщи директорът на изпълнителя по проекта "Регионална
агенция за предприемачество и иновации - Варна" Димитър Радев на провеждащата се днес в
Бизнес хотел "Голдън тюлип" във Варна заключителна конференция по проект "Регионална
иновационна стратегия на Североизточен район за планиране".
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Текст: 2 НОВИНА
46 проекта са залегнали в регионалната иновационната стратегия на СИРП, разработена по
проект, финансиран от ЕК. Това съобщи директорът на изпълнителя по проекта "Регионална
агенция за предприемачество и иновации - Варна" Димитър Радев на провеждащата се днес в
Бизнес хотел "Голдън тюлип" във Варна заключителна конференция по проект "Регионална
иновационна стратегия на Североизточен район за планиране". Стратегията е била
разработена в рамките на 32-месечни проучвания в региона, относно възможностите и
потребностите от иновационни технологии. На конференцията присъстват и представители на
международни партньори по проекта – Университет на Западна Македония, Гърция, регион
Лигурия и регион Абруцо Италия.
Проектите се предвижда да бъдат финансирани от 4 оперативни програми със средства от
европейските фондове. Пилотните проекти от стратегията са създаване на регионален съвет
иновации, създаване на висши технологични инкубатори, създаване на висш технологичен
парк, картографиране на човешките ресурси и др. Предвижда се създаване на иновационен
фонд към Оперативна програма "Конкурентноспособност".
РАДИО "ФОКУС" - ВАРНА, НОВИНИ В 10.30 ЧАСА
30.01.2008
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Заглавие: 300 млн. лв. чакат бизнесът да се събуди
Подзаглавие:
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ
Текст: Близо 300 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност" са на
разположение от края на юни на малките и средните предприятия у нас. С тях те могат да
подменят старото си оборудване с енергоефективно, да санират офисите си и в крайна сметка
да направят крачка към зелената икономика, за която Брюксел толкова ни натиска. Но нещо
като че ли куца. Интересът е голям, а подадените проекти се броят на пръстите на едната ръка.
За радост този път не става дума за поредните бюрократични спънки и чиновнически
недомислия, на каквито се нагледахме през последните години около европрограмата за
бизнеса. Напротив - по думите на Кирил Гератлиев, главен директор на дирекция "Кохезионна
политика за околна среда", която е Управляващ орган на "Конкурентоспособност", бавното
подаване на предложения е резултат от новите правила, с които фирмите още не са свикнали.
"Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е различна от познатите до този
момент схеми за безвъзмездна помощ и е необходимо време кандидатите да се запознаят с
основните разлики. При нея сме заложили на механизъм за кандидатстване, който дава тежест
на качеството на проектите, а нетолкова на формалните административни изисквания", обясни
за "БАНКЕРЪ" Гератлиев.
Какво точно е новото?
На първо място, е променено провеждането на процедурите за избор на изпълнител на
проекта. Това трябва да става още при подготовката на самия проект, тъй като се приема като
критерий за неговата допустимост. Именно това е и причината за малкия брой подадени
предложения. Предимството на този подход обаче е, че фирмите ще разполагат с достатъчно
време да отстранят грешките и несъответствията, ако има такива, и няма да търпят финансови
корекции. На етап оценка на проектното предложение и сключване на договор пък вече ще се
знае какви са действителните инвестиционни разходи, което дава много по-голяма яснота и
сигурност на кандидатите.
Новост е и списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране, от който
кандидатите могат директно да избират машини и технологии, за да ги включат във формуляра
си за кандидатстване. Целта е да се постигне опростяване на доказването и оценката на
техническите характеристики, така че по-лесно и бързо да се подписват договорите.
Естествено, при това положение възниква въпросът дали това не е вид ограничение пред
бизнеса
Някой може да заподозре и предварителни договорки с производителите на посочените
материали и оборудване, така че именно техните стоки да са в списъка. Според Кирил
Гератлиев за подобни опасения няма място.
"Списъкът е разработен от избрания от Европейската банка за възстановяване и развитие
консултант за подготовка на програмата, в чийто екип бяха включени инженери с опит по
подобни програми за енергийна ефективност - отбеляза Гератлиев. - В него има стандартни
технологии и материали, които в най-голяма степен допринасят за повишаване на енергийната
ефективност в предприятията и които са налични на пазара. Освен това списъкът е отворен и
всеки производител или доставчик на оборудване, което покрива заложените минимални
технически критерии, може да подаде заявка за вписване. А и включените производители и
доставчици не са обвързващи за кандидата, при условие че избраното от него оборудване
отговаря на техническите параметри, посочени в списъка."
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Резюме: Близо 300 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност" са на
разположение от края на юни на малките и средните предприятия у нас. С тях те могат да
подменят старото си оборудване с енергоефективно, да санират офисите си и в крайна сметка
да направят крачка към зелената икономика, за която Брюксел толкова ни натиска. Но нещо
като че ли куца. Интересът е голям, а подадените проекти се броят на пръстите на едната ръка.
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Интересното е, че при съставянето на списъка са били изпратени писма до много български
производители и доставчици, но първоначалният интерес от тяхна страна е бил много слаб.
Дори е имало откази или въобще не е изпращан отговор. "След стартирането на програмата
през юни интересът значително нарасна, вече са получени близо 30 заявки, които трябва да се
обработят и оборудването да бъде включено", казва Гератлиев.
Промените при "Енергийна ефективност и зелена икономика" не свършват дотук. За улеснение
на бизнеса по схемата ще работят и външни консултанти - т.нар. асистент по проекта и
асистент по верификацията. Първият ще съдейства в процеса на разглеждане на формулярите
за кандидатстване и проверката на процедурите за избор на изпълнител. Накратко, кандидатът
ще подава документите си първоначално на асистента по проекта. От своя страна той ще
извършва проверка за техническото съответствие и ще изготвя становище. В случай че има
несъответствие или недопустими дейности, кандидатът има възможност да преработи
формуляра или енергийния одит и да го подаде отново.
Асистентът по верификация пък ще отчита техническото изпълнение на всеки проект, което е
предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ. Точно заради
бавното възстановяване на разходите (стигащо до една година) много от фирмите се отказаха
да кандидатстват по програмата "Конкурентоспособност". Целта сега е с помощта на
външните експерти компаниите вече да получават парите си навреме и да не затъват в
кредитите, които са теглили за първоначално финансиране на начинанието си.
За асистент по верификацията вече са избрани отидорите от KPMG, като договорът с тях ще
бъде сключен в най-скоро време. Процедурата за избор на асистент по проекта обаче е
затънала в съдебни спорове, след като един от участниците - "Зелена икономика" ДЗЗД (в
което влизат "Елена Инвестмънт", "ЕнЕфект - Консулт" и "Кривачка и Ко"), обжалва избирането
на "ТУ-Технологии-Рувекс" ДЗЗД (обединяващо "Технически университет София - Технологии"
и "Рувекс").
Важно е да се отбележи, че трудът на асистентите ще е за сметка на техническата помощ по
оперативната програма "Конкурентоспособност" и от кандидатите няма да се събират
допълнителни такси
Но какви са обаче гаранциите, че няма да се развие някакъв вид корупционна схема, при която
само този, който си плати, ще получава положителните оценки и становища?
Тъй като все още не е сключен договор с организация, която да осъществява функциите на
асистент по проекта, тези дейности са поети от специализирани екипи, назначени към
Управляващия орган. В тях влизат експерти - държавни служители от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, за които са приложими всички правила, установени в
европейското и националното законодателство, за предотвратяване на конфликта на интереси
и на корупционни действия. "В случай че се сключи договор, чрез предвидените в
документацията за участие в обществената поръчка изискуеми документи, както и чрез
предвидените в проекта на договора условия ще се гарантира избягването на такива лоши
практики", категоричен е шефът на програма "Конкурентоспособност".
Друг механизъм за избягване на корупцията, според Гератлиев, е предвидената възможност за
подаване на възражение от кандидатите до Договарящия орган срещу действие, бездействие
или становище на асистентите по проекта и по верификацията. Това обаче ще става само в
случаите, когато има противоречие с нормативен акт, с изискванията на насоките за
кандидатстване, с договора за безвъзмездна помощ или с друг документ, съдържащ правила за
съответната процедура.
Всеки кандидат също така може да подаде сигнал за измами или съмнение за такива и по реда
на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и
програми, съфинансирани от Европейския съюз. Това може да стане както при провеждане на
процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ, така и при изпълнение и отчитане на
проекта.
Последното ключово нововъведение по схемата за "Енергийна ефективност и зелена
икономика" е, че банките партньори (б.а. - "Райфайзенбанк банк", "ПроКредит Банк", "Алианц
Банк България", "Банка ДСК", "МКБ Юнионбанк" и "УниКредит Булбанк") ще предоставят
становище за кредитоспособността на съответното предприятие. Те ще потвърждават и
наличието на необходимите за изпълнение на проекта ресурси дори ако фирмите го
реализират със собствени средства. Банките партньори ще отпускат заемите по кредитната
линия на пазарна цена и при пазарни условия, като решенията за кредитоспособността и
условията по заемите ще се вземат индивидуално след вътрешни оценки на кредитния риск.
Предвид това всички такси, включително и тази за издаване на становище за
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кредитоспособност, ще са за сметка на кандидатите и няма да бъдат включени към
допустимите разходи по процедурата.
Дали бизнесът ще се ориентира бързо в новата обстановка, предстои да видим. Все пак
проекти могат да се подават до края на октомври 2013-а, така че има достатъчно време да
бъдат постигнати добри резултати. Друг е въпросът дали предвидените пари ще стигнат за
всички желаещи да се възползват от тях?
***
Бюджет
Програмата за "Енергийна ефективност и зелена икономика" се реализира с пари от
Европейският фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 293 374 500 лева. От тях 249 368 325 лв. дава Европейския фонд за
регионално развитие, а 44 006 175 лв. са национално съфинансиране.
***
Допустими за финансиране дейности по процедурата
По Компонент 1 "Инвестиции, попадащи в режим "минимална помощ":
* Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване.
* Извършване на строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта
на съществуващия сграден фонд на предприятията или са необходими за въвеждането в
експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.
* Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с изпълнението
на проекта.
* Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за
собствени нужди, както и системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни
източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на
вторична биомаса).
По Компонент 2 "Инвестиции, попадащи в режим "регионална инвестиционна помощ":
* Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване,
съоръжения, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на
единица продукция.
* Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.).
По Компонент 3 "Услуги, попадащи в режим "минимална помощ":
* Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийната ефективност").
* Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в
предприятията.
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Заглавие: Loading new level...*
Подзаглавие:
Автор: Асен ГЕОРГИЕВ
Текст: Българската гейм индустрия е на крачка от следващата фаза в развитието си. Дали ще я
направи зависи предимно от нея
Когато преди пет години в България имаше не повече от пет гейм студия, малко хора ги
разглеждаха като бизнес с потенциал. Някои от тях бяха изцяло собственост на местни
предприемачи, а други - подразделения на световни гиганти в развлекателната индустрия. По
информация от бранша днес има над 20 компании, които се занимават с разработване на
компютърни игри за различни платформи - PC, мобилни устройства, браузър, конзоли.
Причините за значителния растеж са две: големият ентусиазъм на създателите и
намаляващите разходи за започване на бизнес в тази сфера.
Въпреки позитивния индикатор за раздвижване в този сектор с изключително висока добавена
стойност и висок потенциал, все още е рано да се правят заключения за наличието на
устойчиви тенденции, водещи задължително към светлото му бъдеще. Моментът обаче е
добър да се помисли какви са потенциалните възможности пред формиращата се общност от
програмисти и разработчици за преминаване към следващото ниво от тяхното развитие.
За всекиго по нещо
Ползите за държавата и бизнеса от съществуването на жизнен гейм сектор в страната не са за
пренебрегване. За справка: хвърлете един поглед на аутсорсинг бранша в България, който
преди 10 години в общи линии не съществуваше. Днес той дава работа на над 15 хил. души и
генерира приходи за над 200 млн. долара годишно, сочи информацията на Агенцията за
чуждестранни инвестиции. Не че има твърде пряка връзка между двете сфери, но е добър
пример как за сравнително кратък период могат да се постигнат добре резултати при умело
използване на наличните ресурси.
От гледна точка на държавата в лицето на министъра по управлението на еврофондовете
Томислав Дончев има два отговора на въпроса защо гейм секторът е важен за България.
Единият е по-формален и се отнася до общия засилен интерес към ИКТ сектора, чиито
възможности трябва да бъдат демонстрирани на европейско ниво през следващият програмен
период до 2020 г. По-важното според него обаче е, че това е "особен вид индустрия, която не
само създава продукти, а идеология, собствен свят". При нея има "екстремални нива на
търсене, особено сред подрастващите, и тези детайли не могат да бъдат подминавани, а
трябва да бъдат използвани", коментира министър Дончев за "Капитал". Според него има много
възможности, които гейм индустрията създава и които не се използват не само в България, но и
по света.
От икономическа гледна точка аргументите са още по-силни - развлекателната индустрия в
световен мащаб става все по-доходоносен бизнес. Тя надмина филмовата като приходи през
2010 г. На европейско ниво пък ситуацията е още по-благоприятна. Браншът генерира повече
приходи от музикалната още през 2007, а от киноиндустрията - през 2008 г. Покрай тенденцията
все повече млади хора да се отдалечават от телевизорите, разликите в доходността могат да
станат още по-големи.
Така че наличието на силни гейм разработчици в България при всички положения би било плюс
за икономиката и развитието на държавата. Но преди това трябва да се свърши много работа.
Информационно затъмнение
На този етап секторът може да се похвали с някои по-известни представители, които му
осигуряват частична легитимация. Сред тях са по-големите и "стари" компании като "Крайтек
блек сий", "Хемимонт геймс", Ubisoft Sofia, XS Software и други. Вече има и немалък брой помалки прохождащи компании. Най-често те се състоят от няколко човека и, за да успяват да
финансират разработването на игри, паралелно предлагат различни аутсорсинг услуги, с които
изкарват между 20 и 50 хил. лв. годишно в зависимост от броя на служителите си.
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Резюме: Българската гейм индустрия е на крачка от следващата фаза в развитието си. Дали
ще я направи зависи предимно от нея
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На този етап обаче все още няма обединяваща сектора организация, която да общува
ефективно с държавата и институциите и да ги запознае с естеството на бизнеса и неговия
потенциал. Поради тази причина няма и институционална подкрепа отвъд програмите и
инициативите, които са насочени по-общо към ИТ сектора у нас. Подобна структура е
необходима, тъй като бидейки със силен потенциал, секторът е изправен пред немалки
проблеми и трудности.
Ready for action!
Първият проблем, с който трябва да се справят разработчиците, е да съберат адекватна
информация за бранша. Колко са компаниите, които се занимават с разработване на
компютърни, онлайн, конзолни, браузър и т.н. игри в България? Колко хора работят в тях?
Какви са приходите им? Какъв е темпът им на растеж? Откъде намират кадри и т.н.
След като съберат тази информация и си "напишат домашното", фирмите от сектора трябва да
си изиграят добре картите, които към този момент са изцяло в техните ръце.
"Ако сравняваме българската гейм индустрия с другите държави, тя много прилича на тази в
Германия от 2005 г. Мисля, че в момента всички карти са във вашите ръце и всичко зависи от
това дали ще ги изиграете правилно и ще изградите силна и устойчива индустрия", коментира
за "Капитал" и д-р Малте Берман, главен секретар на Европейска федерация на
разработчиците на игри. Той беше в България, за да вземе участие във втората годишна
конференция за гейм разработчици GDS, организирана в рамките на фестивала за игри, музика
и култура ON!Fest.
Подобно беше посланието към бранша и на министъра по европейските въпроси Томислав
Дончев, който изнесе кратка лекция пред събралите се разработчици на игри. Основното
послание на министъра, който демонстрира открита симпатия към пренебрегнатия по неговите
думи сектор, беше категорично. "Колко ще бъде забелязана гейм индустрията в голяма степен
зависи от самата гейм индустрия", коментира Дончев за "Капитал".
Призовавайки към проактивност, министър Дончев насочи вниманието и към един от големите
проблеми в диалога между институциите и прохождащата индустрия: "Обръщам внимание, че
за съжаление официалната статистика не е чувствителна в достатъчна степен за
подбраншовете на ИТ индустрията и не забелязва всички от тях. Примерно категорично не
забелязва гейм индустрията. Можем да вадим данни евентуално от вътрешнобраншови
изследвания. Така че тук има място за активност от страна на самия бранш."
Предизвикателства
Това обаче е само една от трудностите, и то като че ли с относително най-лесно решение. Има
още две фундаментални предизвикателства пред българската гейм индустрия: недостатъчната
наличност на квалифицирани кадри и неразбирането на данъчните власти спрямо
особеностите на дигиталните индустрии. Това са част от заключенията на инициативата BOO
Games, която има за цел да подпомогне развитието на гейм индустрията в Европа. В нея
участват 14 партньора с различен опит и експертиза от 8 държави. Сред тях са местни
администрации в Германия, университети, както и НПО-та от Франция, България, Испания,
Италия, Холандия.
Задълбоченият поглед върху първия проблем изкарва наяве познатото "изтичане на мозъци" от
ИТ сектора към чужбина, провокирано от по-високото заплащане в други държави; слабите
страни в образователната система: ограничената квота за ИТ специалности не отговаря на
нарастващото им търсене от страна на младите хора, както и на нуждите на бизнеса от
специалисти в ИТ сектора; остарялата материална база и остарелите образователни методи в
университетите; неподготвеността на преподавателите в съответните бързоразвиващи се ИТ
специалности.
Особено належащи са също така проблемите в училищата по изкуства в страната, тъй като те
не успяват да актуализират своите методи на обучение, програми и инфраструктура в
съответствие с нуждите на пазара на труда. Особено сериозни трудности за намиране на кадри
имат малките фирми, тъй като големите международни студиа с представителства в страната
привличат по-голямата част от добрите специалисти, разясни Адриана Димова от фондация
"Приложни изследвания и комуникации", които са партньор по проекта, по време на GDS.
Неразбиране на данъчните власти на особеностите на дигиталните индустрии (същината на
онлайн услугите и виртуалното плащане) пък често води до данъчно облагане за една и съща
услуга/продукт в повече от една държава (двойно облагане на фирмите) и проблеми с
осчетоводяването на такива транзакции.
Възможностите
За момента е рано да се говори какви трябва да са конкретните и целенасочени действия за
решаване на проблемите пред българската гейм индустрия. Добра новина е например, че от
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тази година в български университет вече може да се изучава дисциплина, свързана с
разработването на игри. През следващия програмен период (2014 - 2020 г.) пък ЕС ще отделя
специално внимание на ИКТ сектора като такъв с висока добавена стойност. Бидейки част от
него, гейм разработчиците със сигурност ще имат възможности за финансиране и подпомагане,
а дали ще успеят да си издействат допълнителни привилегии като цяло, зависи и от тях.
Междувременно в България стартираха два фонда, финансирани по инициативата JEREMIE,
които дават пари на стартиращи компании с амбициозни проекти. Вратите и на Eleven и
Launchub са отворени и за кандидатури от гейм индустрията.
И докато създаването на по-добри условия за бизнес в страната като цяло, реформите в
образованието, мерките за поощряване на фирмите да наемат стажанти и стимулиране на
предприемаческата активност са дейности, които са по-скоро извън преките възможности на
сектора, но го засягат пряко, то има и такива, които могат да се инициират от самите гейм
разработчици.
Така например може да се използва добрият пример на ИТ академията на Telerik, която
обучава все повече кадри за технологичните фирми в България. Подобна би могла да се
направи за нуждите на гейм компаниите. Това може да стане бързо и така да заобиколи
проблема с формалните изисквания на академичните институции към създаването на нови
курсове и учебни програми. Информационна кампания за популяризиране на ползите за
българската икономика от развитието на гейм сектора, също е по неговите сили.
И въпреки че не всички козове са в ръцете на производителите на игри в България, картите им
към момента никак не са слаби. Оттук нататък е въпрос на стратегия как да извлекат
максимален резултат от тяхното изиграване и дали то ще ги отведе до следващото ниво или...
ще ги върне в началото на играта.
*От английски език - Зареждане на ново ниво. Често използван израз в компютърните игри.

19

Регионални печатни медии
Дата: 28.09.2012
Източник: в. Вяра, Благоевград
Страница: 2
Брой думи: 280
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Заглавие: Фирми в Перник пият по една студена вода от европроекти
Подзаглавие: Регионът е на 10-о място в страната по усвоени средства от европейски проекти
Автор: Милена ГРОЗДАНОВА
Текст: фирюми в Перник пият по една студена вода, опарени от европроекти. Частните
компании не смеят да кандидатстват, защото горят със свои пари и не знаят дали отново няма
да бъдат сюрпризирани. Прословутите финансови корекции, от които пищят почти всички
общини в страната, разкатават и частния сектор.
Мярката се налага дори и при открити една-две грешки в проектите. Бизнесът финансира със
собствени пари спечелените разработки и при констатирани грешки им режат
еврофинансирането. Най-често това се случвало при програмата "Конкурентоспособност",
каза експертът по европейски проекти Жечо Жечев. От друга страна, фирмите изпитват големи
трудности да намерят ръководител на проекта, който ще осигурява движението му напред.
Въпреки проблемите област Перник има добър капацитет за усвояване на средства от
европроекти, заяви директорът на Областния информационен център Елена Цолова. Регионът
е на 10-о място в страната по този показател и на 2-а позиция по усвоени средства на глава от
населението.
82 са сключените договори по проектите в област Перник за 82 713 933 лв., от които
регистрираните са 21 за 39 280 770 лв. В процес на изпълнение са 17 на стойност 4 980 242 лв.
Приключените разработки са 32 и възлизат на 38 117 902 лв. Прекратените проекти са 11 за 52
116 лв., като някои от тях дори не са започвани, уточни Жечев.
Община Ковачевци е единствената в областта, която не е усвоила и лев от европейски проекти
по седемте оперативни програми. До момента община Перник е изпълнила 21 проекта, а 6 са в
процес на изпълнение. В Радомир приключените са 4 и 3 се изпълняват; в Трън е реализиран
един, други 3 продължават, в Брезник са финализирани 2,2 се изпълняват, в Земен е изпълнен
1, продължава реализацията на други два.
28.09.2012 г.
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Заглавие: Цецка Цачева и Делян Добрев поздравиха добричлии на празника им
Подзаглавие: Ема Георгиева официално е почетен гражданин на град Добрич
Автор: Галина МИХАЙЛОВА
Текст: За 72-ри път в този изконно български град отбелязваме и честваме нашата свобода.
Длъжни сме на предните си за това, което сме днес и затова трябва да съхраним и завещаем
на децата си нашата гореща благодарност към всички допринесли за свободата и
националната ни единност. Без Добруджа няма България и без България няма Добруджа. Това
каза кметът на Добрич Детелина Николова на тържественото заседание на Общинския съвет на
Добрич по повод вчерашния празник на града ни и 72 години от възвръщането на Южна
Добруджа към България.
Тържественото заседание откри председателят на Общинския съвет на Добрич Ангел Табаков,
който представи накратко историческите факти свързани с бележитата дата. Официални гости
на тържеството бяха Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев,
председателят на Народното събрание Цецка Цачева, народните представители от Осми
добрички многомандатен избирателен район Румен Иванов, Ваня Донева, Петър Димитров,
Валентин Николов и Венцислав Върбанов, Варненският и Великопреславски митрополит д-р
Кирил, областния архиерейски наместник за Добрич Иван Дойчев, духовници от областта,
посланикът на Турция 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, делегации от побратимените на Добрич градове Саратов,
Кавадарци, Кърклapeли и Залаегерсег, Барбара Геринг от дружество "Прозоо" - Швейцария,
кметове на общини, почетни граждани и т. н.
По традиция на сесията се състоя официалното връчване на символите на новия почетен
гражданин на Добрич-художествена пластика, диплом и плакет с герба на Добрич. Носител на
званието за 2012 г. е Ема Георгиева - за ярките й творчески постижения на театралната сцена,
всеотдайната й работа като преподавател и активната й доброволческа дейност в БЧК.
Приемам високата чест с голямо вълнение, благодарност и отговорност. Драматичният театър
в Добрич е моята съдба и съдба на моето семейство. Гордея се, че през годините съм била
част от звездните му мигове и трудните периоди. Благодаря, че Добруджа ме прие още 19годишна и ми даде хляб на своята софра. Пожелавам си винаги да срещам усмивката на
лицата на хората, каза Ема Георгиева. Пред "Добруджанска трибуна" дни след обявяването й
за почетен гражданин актрисата сподели, че се гордее, че е и почтен гражданин на България.
Това не е празник само на Добрич, а на цяла България, заяви на тържеството министър Делян
Добрев. Аз съм от южната част на страната, където Добрич е известен като столицата на
Добруджа, на житницата на България. За първи път съм тук и го отчитам като пропуск, защото
това е един много добре развиващ се град. Местната власт е успяла да направи чудеса.
Активността й е причина за още около 500 000 евро, които ще бъдат усвоени по два проекта,
финансирани от международния фонд "Козлодуй". Със средствата ще бъдат модернизирани
училище "Панайот Волов" и сградата на ДКЦ 2, каза Делян Добрев. Министърът съобщи още,
че по ОП "Конкурентоспособност" в област Добрич ще се реализират 26 проекта на стойност
27 млн. лв., които ще допринесат за развитието на бизнеса. Този район е много активен. Има
по-големи области от Добрич, които са с наполовина по-малко проекти и привлечени по тях
средства, уточни той. Делян Добрев се изказа ласкаво и за развитието на туризма. Само за
август се отчита ръст от 20 на сто на нощувките на туристи в Добрич. 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. С тези думи се обърна към добричлии Цецка Цачева. Тя

Медиен мониторинг | 9/29/2012

Резюме: За 72-ри път в този изконно български град отбелязваме и честваме нашата свобода.
Длъжни сме на предните си за това, което сме днес и затова трябва да съхраним и завещаем
на децата си нашата гореща благодарност към всички допринесли за свободата и
националната ни единност. Без Добруджа няма България и без България няма Добруджа. Това
каза кметът на Добрич Детелина Николова на тържественото заседание на Общинския съвет на
Добрич по повод вчерашния празник на града ни и 72 години от възвръщането на Южна
Добруджа към България.
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обеща подкрепата си за бъдещи инициативи и проекти свързани с Добрич и благодари за
поканата да съпреживее за пореден път този празник. Официалните гости присъстваха и на
обедния фолклорен концерт "Като хляба вечен" на площад "Свобода". Проявата бе с участието
на фолклорен ансамбъл "Добруджа". На същото място бе подредена изложба-базар на
обредни хлябове на сдружение "Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите" Добрич. От хлебните изделия на майсторите опитаха и официалните гости на празника.
26.09.2012 г.
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Заглавие: Две патентовани изобретения правят от река Дунав електрическа централа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Цял живот съм работил по строежите и изграждането на ТЕЦ-овете в България - като се
започне от Марица изток 1, през Варна, Кремиковци и се стигне до Русе, обяснява
професионалния си път техническият ръководител Лазар Лазаров. Именно дългото време,
прекарано в полето на енергетиката, и натрупаният практически опит провокират 74-годишния
мъж да започне проектирането на "зелена" електрическа централа през 2002 година. И по
всичко личи, че се справя успешно, след като на 20 април 2010 година получава две
свидетелства за регистрация на полезен модел, издадени от Патентното ведомство.
Признанието на Лазар е за проектиране на два вида производство на електрическа енергия.
Първото е подходящо за реки с малък дебит като Янтра например, обяснява изобретателят.
Другото обаче е подходящо да се разположи на по-големи реки, каквато е Дунав. Лазар е
наясно, че това не са първите проекти за изграждане на подобни централи за производство на
електричество, но пък обяснява, че неговите разработки са по-различни, по-евтини и по-лесни
за изпълнение. Досегашните изобретения са предвиждали преграждане на реката, което е
изключително сложен процес, обяснява Лазар. Още повече, че необходимите за целта турбини
и оборудване оскъпявали проектите и с това изобретателят си обяснява липсата на изградени
подобни производства. Предложението на Лазар предвижда поставянето на плаващи понтони
на дъното на реката. Така, докато така или иначе водата, си върви, ще задвижва водни
колелета. Изобретателят дори е изработил три варианта на този проект, в който включва
механизъм с едно, две и три такива колелета, като за размерите на Дунав според него найподходящо е използването на един понтон с три тела, които носят две колелета. Трите тела
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Резюме: Цял живот съм работил по строежите и изграждането на ТЕЦ-овете в България - като
се започне от Марица изток 1, през Варна, Кремиковци и се стигне до Русе, обяснява
професионалния си път техническият ръководител Лазар Лазаров. Именно дългото време,
прекарано в полето на енергетиката, и натрупаният практически опит провокират 74-годишния
мъж да започне проектирането на "зелена" електрическа централа през 2002 година. И по
всичко личи, че се справя успешно, след като на 20 април 2010 година получава две
свидетелства за регистрация на полезен модел, издадени от Патентното ведомство.
Признанието на Лазар е за проектиране на два вида производство на електрическа енергия.
Първото е подходящо за реки с малък дебит като Янтра например, обяснява изобретателят.
Другото обаче е подходящо да се разположи на по-големи реки, каквато е Дунав. Лазар е
наясно, че това не са първите проекти за изграждане на подобни централи за производство на
електричество, но пък обяснява, че неговите разработки са по-различни, по-евтини и по-лесни
за изпълнение. Досегашните изобретения са предвиждали преграждане на реката, което е
изключително сложен процес, обяснява Лазар. Още повече, че необходимите за целта турбини
и оборудване оскъпявали проектите и с това изобретателят си обяснява липсата на изградени
подобни производства. Предложението на Лазар предвижда поставянето на плаващи понтони
на дъното на реката. Така, докато така или иначе водата, си върви, ще задвижва водни
колелета. Изобретателят дори е изработил три варианта на този проект, в който включва
механизъм с едно, две и три такива колелета, като за размерите на Дунав според него найподходящо е използването на един понтон с три тела, които носят две колелета. Трите тела
всъщност представляват тръби с дължина 12-15 метра и ширина 2.5-3 метра. Те са в основата
на носещата конструкция, която крепи водните колела, които пък са с размери 4-5 метра
дължина на 4 метра ширина. Принципът на механизма е, че след като водите на реката
задвижат водните колелета, се задвижва и генератор, който произвежда ток. Електричеството
може да стигне до сушата по два начина - с помощта на кабел, който минава по въздух или пък
по дъното на реката и след това се включва в електрическата мрежа. Според изобретателя
този механизъм с две колелета може да произведе до 2000 киловатчаса електроенергия. Още
повече, че през 200-300 метра могат да бъдат поставени над 20 такива централи в българския
участък на реката и да се достигне до капацитета на производство на ТЕЦ-Русе, който е между
30 000-50 000 киловатчаса, обяснява Лазаров.
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всъщност представляват тръби с дължина 12-15 метра и ширина 2.5-3 метра. Те са в основата
на носещата конструкция, която крепи водните колела, които пък са с размери 4-5 метра
дължина на 4 метра ширина. Принципът на механизма е, че след като водите на реката
задвижат водните колелета, се задвижва и генератор, който произвежда ток. Електричеството
може да стигне до сушата по два начина - с помощта на кабел, който минава по въздух или пък
по дъното на реката и след това се включва в електрическата мрежа. Според изобретателя
този механизъм с две колелета може да произведе до 2000 киловатчаса електроенергия. Още
повече, че през 200-300 метра могат да бъдат поставени над 20 такива централи в българския
участък на реката и да се достигне до капацитета на производство на ТЕЦ-Русе, който е между
30 000-50 000 киловатчаса, обяснява Лазаров.
Мъжът обяснява още, че е предлагал на много места своето изобретение и е писал писма както
на местно ниво, така и на национално. Писал е до Бойко Борисов, до министъра по управление
на европейските фондове Томислав Дончев, до Министерството на икономиката, енергетика и
туризма. Именно от главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към
МИЕТ му отговарят, че стига да изготви необходимата документация и да отговаря на
поставените условия, могат да отпуснат за финансирането на проекта до 70-80% от общата му
стойност. По тази причина 74-годишният мъж търси помощ от община Русе, откъдето иска
единствено административно съдействие за попълване на изискваните документи. В писмо от
края на август зам. кметът Свилен Иванов му отговаря, че ще имат предвид неговите
патентовани изобретения за в бъдеще. Лазаров обаче не остава доволен от отговора му и
затова в началото на септември пише ново писмо, в което уведомява общинската управа, че
има обещание от МИЕТ за финансиране на неговия проект и че търси община Русе за
съдействие по неговото реализиране. И се надява на конкретен и обнадеждаващ отговор от
тяхна страна, за да сбъдне желанието си и да види реализирано изобретението си.
27.09.2012
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Източник: Форум Север, Русе
Страница: 8
Брой думи: 189
Резюме: Под мотото "Възможности за финансиране на нашите цели" продължават
информационните срещи от втория годишен цикъл в Плевенско, организирани от Областния
информационен център /ОИЦ/. Поредната се състоя на 21 септември 2012 г., в Долна
Митрополия, а главната й цел бе популяризиране на отворени процедури по оперативните
програми на ЕС.
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Заглавие: Отворени процедури по програми на ЕС дискутираха в Долна Митрополия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Под мотото "Възможности за финансиране на нашите цели" продължават
информационните срещи от втория годишен цикъл в Плевенско, организирани от Областния
информационен център /ОИЦ/. Поредната се състоя на 21 септември 2012 г., в Долна
Митрополия, а главната й цел бе популяризиране на отворени процедури по оперативните
програми на ЕС.
Към темата на срещата проявиха интерес служители от общинската администрация,
представители на граждански организации, бизнеса, директори на училища и детски градини,
граждани. А мнението на кмета на общината Поля Цоновска е, че ползата от дейността на
Областния информационен център - Плевен става все по-осезаема и полезна. Събитието
започна с кратък обзор на извършената до момента дейност от ОИЦ - Плевен, след което бяха
презентирани предстоящите инициативи до края на 2012 г. На вниманието на участниците бяха
представени отворени схеми по Оперативните програми "Развитие на човешките ресурси",
"Околна среда", "Регионално развитие", "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" и "Административен капацитет". Присъстващите представители на
граждански организации проявиха по-голям интерес към схемата "Без граници", компонент 1 и
възможностите за обмен на опит, планове и идеи с организации и институции от страни на
Европейския съюз. Представена беше и българо - швейцарската програма за сътрудничество.
27.09.2012
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Заглавие: Нови предложения на ПроКредит Банк за енергийно ефективни проекти на
бизнеса с до 50% безвъзмездна помощ
Подзаглавие: Банката работи активно по програма "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на МИЕТ и ЕБВР
Автор:
Текст: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и
средни предприятия за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
За кредити могат да кандидатстват всички малки и средни предприятия, както и кооперации,
регистрирани съгласно Закона за кооперациите, които искат да финансират своите бизнес
начинания, свързани с подобряване на производителността и ефективността с помощта на
полезни за околната среда технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми
отлеката промишленост, които работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските
услуги, производството на облекло, печатните услуги и др.
Основната полза за компаниите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е
дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите
се цени на енергийните ресурси. С подобни инвестиции предприятията ще намалят и разходите
за поддръжка, а оттам - и себестойността на продукцията. Чрез въвеждането на допълнителни
продукти и/или ново производство се повишават производственият капацитет и
продуктивността на фирмата.
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 оперативна програма "Конкурентоспособност". С
гранта те могат да погасят предсрочно кредита си без такса. За предприятията 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 години.
Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията
в подобряване на сградния фонд на предприятие за производство на хляб и подмяна на част от
машините в него. Собствениците на хлебозавода изваждат от употреба две стари пещи с
капацитет 380 хляба на час и въвеждат в експлоатация две нови лентови пещи за 504 хляба на
час. В допълнение предприемачите поставят изолация на стените, ремонтират покрива и
поставят нова дограма във фирмата. За общата инвестиция от 164 125 евро с кредит от
ПроКредит Банк получават безвъзмездна помощ от 82 063 евро по програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". В резултат на нововъведенията предприятието реализира
29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни
спестявания за срока на експлоатация на оборудването.
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Резюме: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и
средни предприятия за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
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Заглавие: 150+150 млн. евро за зелена икономика
Подзаглавие: Безвъзмездно финансиране и нисколихвени кредити улесняват въвеждането на
енергийно ефективни решения във фирмите
Автор: Мара ГЕОРГИЕВА
Текст: Сто и петдесет милиона евро безвъзмездно за енергийно ефективни проекти в
български
микро-,
малки
и средни
фирми.
Финансирането
е
по
програма
"Конкурентоспособност", а процедурата се нарича "Енергийна ефективност и зелена
икономика". Няма конкретна дата за кандидатстване, но средствата трябва да бъдат усвоени не
по-късно от края на 2013 г. Тогава изтича срокът за усвояване на европейските средства по
досегашните оперативни програми.
"Енергийна ефективност и зелена икономика" ще финансира безвъзмездно дейности по три
компонента. Първият е за инвестиции, попадащи в т. нар. режим "минимална помощ" (de
minimis). Съгласно правилото de minimis предприятията могат да получат до 391 166 лв. за
период от три поредни финансови години. Средствата са предназначени за покупка на
материали и оборудване, които са директно допустими по програмата. Те са включени в
специален предварително одобрен списък (LEME - list of eligible materials and equipment).
Финансира се също извършването на строително-монтажни работи, които имат отношение към
намаляване на разходите за енергия във фирмата. Парите може да се използват и за покупка
на инсталации с комбинирано производство на топлина и енергия (когенерационни), както и за
използване на отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствените
нужди на предприятието (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична
биомаса от продукти).
Вторият компонент е за ..Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ".
По него се финансира закупуването на дълготрайни материални активи (машини, оборудване,
съоръжения), както и на патенти, лицензи, ноу-хау и др. - всички те имащи отношение към
енергийната ефективност в компанията.
Може да се кандидатства и с проекти за извършване на енергиен одит ("обследване за
енергийна ефективност"), както и за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на
системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарта за енергиен
мениджмънт ISO 50001. Всички тези разходи са по компонент три, наречен "Услуги, попадащи в
режим "минимална помощ".
Безвъзмездната помощ (грант) за предприятията ще бъде между 30 и 50% от стойността на
инвестицията, но не повече от 2 млн. лв. за един проект. Размерът й ще зависи от избрания
подход за изпълнение. При т.нар. технологично ориентирани проекти субсидията е по-малка 30%, но пък и изискванията са по-облекчени. При тези проекти не се изисква енергиен одит, а
кандидатът може да избере необходимите му материали и оборудване от списъка LEME.
За по-големите и по-сложни инвестиции грантът е 40%, но в този случай фирмата
задължително минава през енергиен одит. Компаниите могат да получат допълнително 10%
безвъзмездно, ако изпълняват определени условия - например доброволно провеждане на
енергиен одит при малките проекти, инвестиции в когенерации, използване на възобновяеми
енергийни източници за собствените нужди на предприятието, преминаването към поекологично гориво. Ще се насърчават и проекти за въвеждане на системи за енергийно
управление или изпълнявани в някои по-енергоемки сектори като производство на хлебни и
тестени изделия, подготовка и предене на текстилни влакна, производство на стъкло,
производство на керамични изделия, на цимент и др.
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Резюме: Сто и петдесет милиона евро безвъзмездно за енергийно ефективни проекти в
български
микро-,
малки
и
средни
фирми.
Финансирането
е
по
програма
"Конкурентоспособност", а процедурата се нарича "Енергийна ефективност и зелена
икономика". Няма конкретна дата за кандидатстване, но средствата трябва да бъдат усвоени не
по-късно от края на 2013 г. Тогава изтича срокът за усвояване на европейските средства по
досегашните оперативни програми.
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За да бъдат допустими, фирмите трябва да осигурят най-малко 80% от общите разходи по
проекта предварително. Това може да стане чрез заем от банка, със собствени средства или с
комбинация от двете. За да улесни изпълнението на проектите, към сумата, предвидена по
линия на програма "Конкурентоспособност", Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) добави 150 милиона евро, които предоставя под формата на нисколихвени
кредити чрез свои банки партньори (виж карето).
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ трябва да преминат две предварителни
проверки - за съответствие с техническите изисквания за допустимост и с изискванията за
избор на изпълнител (извършена от т.нар. асистент по проекта) и за финансова допустимост
(извършена от някоя от банките партньори).
Улеснение за фирмите е, че биха могли още в началото да разберат от асистента по проекта
дали техните оферти отговарят на нормативните изисквания, без да е нужно да чакат
административна проверка на целия проект и едва след това да представят изискваните три
оферти от доставчиците на оборудването (каквато бе досегашната практика за процедурите по
програма "Конкурентоспособност").
Предварителният енергиен одит, който ще се прави на предприятията, също ще се покрива с
одобрените субсидии, като максималната сума за тази цел е до 20 хил. лв. Вече има и списък с
одобрени енергийни одитори.
***
Банки партньори
"Алианц Банк България" • "Банка ДСК" • "МКБ Юнионбанк" • "ПроКредит Банк" •
"Райфайзенбанк" • "УниКредит Булбанк"
***
Недоверие и неудобство спъват разделното събиране
Основният проблем пред разделното събиране на отпадъци е недоверието в системата и в
това, че те действително се рециклират и оползотворяват. Това са посочили над половината от
респондентите (55%) в интернет анкета на фондация "Зелено бъдеще" и организацията за
оползотворяване на отпадъци от опаковки "Екопак".* Останалите 45% от участниците са казали,
че разделното събиране не им е удобно и ги затруднява. Недоверието преобладава сред
респондентите на възраст между 18 и 30 г. (и се споделя от 51 % от тях). Преобладаващо
затруднени са младежите до 18 г, които допринасят 55% от този отговор. Общо 61% от
участниците в анкетата, посочили, че разделното събиране на боклука им създава неудобство
и затруднения, са мъже, докато 66% от недоверчивите са жени. Най-затруднени са момчетата
до 18 години (43%), а най-недоверчиви са жените на възраст от 18 до 30 години (35%).
Проблемът с липсата на доверие трябва да се търси в провеждането на информационни
кампании, които да популяризират ползите от разделното събиране на отпадъците сред
населението, смятат от "Зелено бъдеще" и "Екопак". Решението на проблема с неудобството е
свързан с по-задълбочено проучване, чрез което да се определят конкретните трудности на
потребителите.
'Интернет проучването е проведено в началото на декември 2011 г. В него са участвали 436
души, от които 51% жени, 44% мъже и 5% не са посочили пола си. Най-голям процент са
респондентите на възраст до 30 г. Над две трети от участниците в проучването (69%] са
отговорили, че рециклират отпадъците си.
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Интернет издания и блогове
Дата: 28.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1700538
Брой думи: 204
Резюме: Стара Загора. “В Нощта на изкуствата в Стара Загора представят видеокаталога
„Това е България“, съобщиха от пресцентъра на общината. Днес 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. Днес 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: 28.09.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/emka-podpisa-dogovor-za-bezvyzmezdnapomosht-v-razmer-na-19-mln-lv,140736/
Брой думи: 214
Резюме: Целият проект е за 3,9 млн. лв. и касае закупуване на оборудване по оперативната
програма за конкурентоспособност
ЕМКА АД, гр. Севлиево е подписало договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,905 млн.
лв., съобщи дружеството чрез БФБ-София. Договорът е по оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
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Заглавие: ЕМКА подписа договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,9 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор: Мариян Йорданов
Текст: Целият проект е за 3,9 млн. лв. и касае закупуване на оборудване по оперативната
програма за конкурентоспособност.
ЕМКА АД, гр. Севлиево е подписало договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,905 млн.
лв., съобщи дружеството чрез БФБ-София. Договорът е по оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Целият проект е за 3,91 млн. лв. и касае инвестиции в закупуване и въвеждане в експлоатация
на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството, ще се повиши
ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване
конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото й присъствие на вътрешния
и международния пазар, заявяват от дружеството.
При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното
технологично оборудване - полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани,
екструдерна линия за изолация на единични проводници, 24-совалкови оплитащи машини,
окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с приемни устройства, 16-ходова линия за
изтегляне на голи медни жила и двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници.
Печалбата на ЕМКА се увеличава с 13,2% на годишна база до 2,86 млн. лв. за първото
полугодие на 2012 г. Продажбите се повишават с 3,7% до 40,3 млн. лв.
Акциите на дружеството поевтиняват с 26% за последните 12 месеца до 1,50 лв. за брой и 32,2
млн. лв. пазарна капитализация.

30

Дата: 28.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12084963
Брой думи: 215
Резюме: ЕМКА АД съобщи, че дружеството е подписало договор по одобрен проект за
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013 г.
Заглавие: ЕМКА АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ЕМКА АД съобщи, че дружеството е подписало договор по одобрен проект за
безвъзмездна
финансова
помощ
по
оперативна
програма
Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.
Общия размер на разходите по проекта е 3 910 406 лв., от които 1 905 203 лв. са финансирани
от ОП Конкурентоспособност.
Дейностите по проекта предвиждат ЕМКА АД да инвестира в закупуване и въвеждане в
експлоатация на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството,
ще се повиши ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване
конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото ú присъствие на вътрешния
и международния пазар.
При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното
технологично оборудване:
- полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани;
- екструдерна линия за изолация на единични проводници;
- 24-совалкови оплитащи машини окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с
приемни устройства;
- 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила;
- Двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници.
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Емка АД произвежда емайлирани кабели и проводници. Най-големите акционери в дружеството
са КЕМП АД, което държи 37.71% от капитала и Индустриален капитал холдинг АД с 33.42%.
Последната сделка с акциите на дружеството на БФБ е от 14.09.2012 г. на цена 1.499 лв. за
брой, което прави пазарна капитализация за дружеството от 32 млн. лв.
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Дата: 28.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12085008
Брой думи: 451

Заглавие: БСК: Не се инвестира в нови технологии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чуждите инвестиции са насочени основно към услугите
Пазарът на труда у нас е в тежко състояние, а възможностите за инвестиции в нови технологии
не се използват. Това мнение застъпи БСК на срещата си с Мисията на Международния
валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България.
България се е придвижила в класацията на Световния икономически форум за
конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но този положителен тренд се дължи
най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място), посочи изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев. Негативно обаче се оценяват внедряването на нови
технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и
ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0,5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0,2-0,3% на годишна база.
Повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
• Намесата на държавата като субект на пазара;
• Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система;
• Отсъствието на либерализация в енергетиката;
• Свръхрегулацията и високите административни тежести;
• Ниската ефективност на публичните разходи;
• Недоизградената инфраструктура;
• Липсата на квалифицирана работна ръка;
• Кризата в образователната система.
«Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен”, подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност - чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години,
а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност. Освен това има
трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е
засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към
машиностроенето.
Сред причините за твърде «неиновационния” износ е липсата на ефективна иновационна
политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за иновации по
ОП „Конкурентоспособност“ (към края на август 2012 г.).
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. От 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през последната година
са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените
лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20,2%.
Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1,9 млн. осигурени
покриват пенсиите на 2,2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към
пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
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Резюме: Чуждите инвестиции са насочени основно към услугите
Пазарът на труда у нас е в тежко състояние, а възможностите за инвестиции в нови технологии
не се използват. Това мнение застъпи БСК на срещата си с Мисията на Международния
валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България.
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Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12084950
Брой думи: 166
Резюме: Севлиевският производител на кабели и проводници ЕМКА АД съобщи, че е подписан
договор по одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.
Заглавие: ЕМКА подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП
“Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Севлиевският производител на кабели и проводници ЕМКА АД съобщи, че е подписан
договор по одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ Общият
размер на разходите по проекта е 3 910 406 лева, от които 1 955 203 лева са финансирани от
ОП “Конкурентоспособност“.
Дейностите по проекта предвиждат „ЕМКА” АД да инвестира в закупуване и въвеждане в
експлоатация на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството,
ще се повиши ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване
конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото ú присъствие на вътрешния
и международния пазар.

Медиен мониторинг | 9/29/2012

При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното
технологично оборудване:
- полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани;
- екструдерна линия за изолация на единични проводници;
- 24-совалкови оплитащи машини окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с
приемни устройства;
- 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила;
- Двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници.
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Заглавие: БСК: Ръстът на БВП се дължи на по-добрата събираемост на косвените
данъци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните
възможности за инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на
продукцията и българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния
съвет на БСК с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в
България в периода 20 септември - 2 октомври 2012 г. Съгласно предварително поставения от
Мисията на МВФ «дневен ред“ от теми, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев
представи пред гостите вижданията на БСК относно развитието на експорта, равнището на
конкурентоспособност на българската икономика, състоянието на пазара на труда и
проблемите при производствата по несъстоятелност. В експозето си Божидар Данев посочи, че
България се е придвижила в класацията на Световния икономически форум за
конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но този положителен тренд се дължи
най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място), а продължават негативно да се
оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата, качеството на образованието и
квалификацията, както и ефективността на институциите. Според експертите на БСК,
отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на БВП се дължи преди всичко на
по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена стойност, която по
съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база. «Реализираният растеж е без
дългосрочни ефекти и продължава да е крайно незадоволителен“, подчерта Божидар Данев. По
същия начин стои и въпросът за инвестициите, и в частност - чуждестранните инвестиции,
които драстично намаляват през последните години, а и в качествено отношение не са
насочени към иновации и производство, а най-вече към сферата на услугите. По отношение на
износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната ни листа включва
основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални горива и масла, мед
и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.). Освен това, има трайна
тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е
засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към
машиностроенето. Сред причините за твърде «неиновационния“ износ е липсата на ефективна
иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за
иновации по ОП „Конкурентоспособност“ (към 30.08.2012 г.). Според БСК, повишаването на
конкурентоспособността се препятства от: намесата на държавата като субект на пазара;
непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система; отсъствието на либерализация
в енергетиката; свръхрегулацията и високите административни тежести; ниската ефективност
на публичните разходи; недоизградената инфраструктура; липсата на квалифицирана работна
ръка, както и от кризата в образователната система. Специален акцент по време на разговора
бе поставен върху тежкото състояние на пазара на труда. Беше отбелязано, че от 2008 г.
досега са закрити 450 000 работни места, като само през последната година са изчезнали 93
000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените лица,
нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и съотношението между
работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на 2.2 млн. възрастни хора,
а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%. Освен
макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и осигурителната
система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция, основно на
квалифицирани и млади хора. Основно конкурентно предимство на България продължават да
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Резюме: София /КРОСС/ Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните
възможности за инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на
продукцията и българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния
съвет на БСК с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в
България в периода 20 септември - 2 октомври 2012 г.
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бъдат ниските заплати, каза Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите
вече няколко тримесечия изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на
заплатите се дължи най-вече на освобождаването на нискоквалифицираните работници,
увеличението на социално-осигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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Резюме: Целият проект е за 3,9 млн. лв. и касае закупуване на оборудване по оперативната
програма за конкурентоспособност
ЕМКА АД, гр. Севлиево е подписало договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,905 млн.
лв., съобщи дружеството чрез БФБ-София. Договорът е по оперативна програма «Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Заглавие: ЕМКА подписа договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,9 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Целият проект е за 3,9 млн. лв. и касае закупуване на оборудване по оперативната
програма за конкурентоспособност.
ЕМКА АД, гр. Севлиево е подписало договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,905 млн.
лв., съобщи дружеството чрез БФБ-София. Договорът е по оперативна програма «Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Целият проект е за 3,91 млн. лв. и касае инвестиции в закупуване и въвеждане в експлоатация
на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството, ще се повиши
ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване
конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото й присъствие на вътрешния
и международния пазар, заявяват от дружеството.
При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното
технологично оборудване - полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани,
екструдерна линия за изолация на единични проводници, 24-совалкови оплитащи машини,
окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с приемни устройства, 16-ходова линия за
изтегляне на голи медни жила и двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници.
Печалбата на ЕМКА се увеличава с 13,2% на годишна база до 2,86 млн. лв. за първото
полугодие на 2012 г. Продажбите се повишават с 3,7% до 40,3 млн. лв.
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Акциите на дружеството поевтиняват с 26% за последните 12 месеца до 1,50 лв. за брой и 32,2
млн. лв. пазарна капитализация.
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Резюме: „ЕМКА” АД информира своите акционери и заинтересованата общественост, че е
подписан договор по одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. Общият
размер на разходите по проекта е 3 910 406 лева, от които 1 955 203 лева са финансирани от
ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: ЕМКА АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „ЕМКА” АД информира своите акционери и заинтересованата общественост, че е
подписан договор по одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 г.
Общият размер на разходите по проекта е 3 910 406 лева, от които 1 955 203 лева са
финансирани от ОП "Конкурентоспособност".
Дейностите по проекта предвиждат „ЕМКА” АД да инвестира в закупуване и въвеждане в
експлоатация на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството,
ще се повиши ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване
конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото u присъствие на вътрешния
и международния пазар.
При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното
технологично оборудване:
- полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани;
- екструдерна линия за изолация на единични проводници;
- 24-совалкови оплитащи машини окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с
приемни устройства;
- 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила;
- Двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници.
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Заглавие: Пазарът на труда и българският износ обсъди ръководството на БСК с
делегацията на МВФ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември - 2 октомври 2012 г., съобщи пресцентърът на БСК.
Съгласно предварително поставения от Мисията на МВФ „дневен ред" от теми, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев представи пред гостите вижданията на БСК относно
развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската икономика,
състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност - чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години,
а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
- Намесата на държавата като субект на пазара,
- Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система,
- Отсъствието на либерализация в енергетиката,
- Свръхрегулацията и високите административни тежести,
- Ниската ефективност на публичните разходи,
- Недоизградената инфраструктура,
- Липсата на квалифицирана работна ръка,
- Кризата в образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
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Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември - 2 октомври 2012 г., съобщи пресцентърът на БСК.
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2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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Заглавие: БСК: Ръстът на икономиката е крайно незадоволителен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение в България до 2 октомври.
Изпълнителният председател на камарата Божидар Данев посочи, че България се е
придвижила в класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012
г. от 74 на 62 място, но този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата
стабилност (31 място), а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови
технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и
ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0,5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0,2-0,3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен“, подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните
години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече
към сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния“ износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност“ (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от намесата на
държавата на пазара, непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система,
отсъствието на либерализация в енергетиката, липсата на квалифицирана работна ръка,
кризата в образователната система и др.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20,2%, допълват от БСК.
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Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение в България до 2 октомври.
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Текст: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение в България до 2 октомври.
Изпълнителният председател на камарата Божидар Данев посочи, че България се е
придвижила в класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012
г. от 74 на 62 място, но този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата
стабилност (31 място), а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови
технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и
ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0,5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0,2-0,3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен“, подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните
години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече
към сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния“ износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност“ (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от намесата на
държавата на пазара, непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система,
отсъствието на либерализация в енергетиката, липсата на квалифицирана работна ръка,
кризата в образователната система и др.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20,2%, допълват от БСК.

Медиен мониторинг | 9/29/2012

Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение в България до 2 октомври.
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Текст: София /КРОСС/ Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните
възможности за инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на
продукцията и българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния
съвет на БСК с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в
България в периода 20 септември - 2 октомври 2012 г.
Съгласно предварително поставения от Мисията на МВФ „дневен ред" от теми, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев представи пред гостите вижданията на БСК относно
развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската икономика,
състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност - чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години,
а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от: намесата на
държавата като субект на пазара; непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна
система; отсъствието на либерализация в енергетиката; свръхрегулацията и високите
административни тежести; ниската ефективност на публичните разходи; недоизградената
инфраструктура; липсата на квалифицирана работна ръка, както и от кризата в
образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
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Резюме: София /КРОСС/ Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните
възможности за инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на
продукцията и българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния
съвет на БСК с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в
България в периода 20 септември - 2 октомври 2012 г.
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осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември – 2 октомври 2012 г.
Съгласно предварително поставения от Мисията на МВФ "дневен ред" от теми, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев представи пред гостите вижданията на БСК относно
развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската икономика,
състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
"Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните
години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече
към сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде "неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП "Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
Намесата на държавата като субект на пазара,
Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система,
Отсъствието на либерализация в енергетиката,
Свръхрегулацията и високите административни тежести
Ниската ефективност на публичните разходи,
Недоизградената инфраструктура,
Липсата на квалифицирана работна ръка,
Кризата в образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
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Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември – 2 октомври 2012 г.
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Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката. /БГНЕС /
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Заглавие: БСК: Не се инвестира в нови технологии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чуждите инвестиции са насочени основно към услугите
Пазарът на труда у нас е в тежко състояние, а възможностите за инвестиции в нови технологии
не се използват. Това мнение застъпи БСК на срещата си с Мисията на Международния
валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България.
България се е придвижила в класацията на Световния икономически форум за
конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но този положителен тренд се дължи
най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място), посочи изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев. Негативно обаче се оценяват внедряването на нови
технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и
ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0,5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0,2-0,3% на годишна база.
Повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
• Намесата на държавата като субект на пазара;
• Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система;
• Отсъствието на либерализация в енергетиката;
• Свръхрегулацията и високите административни тежести;
• Ниската ефективност на публичните разходи;
• Недоизградената инфраструктура;
• Липсата на квалифицирана работна ръка;
• Кризата в образователната система.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен”, подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните
години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече
към сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност. Освен това има
трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е
засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към
машиностроенето.
Сред причините за твърде „неиновационния” износ е липсата на ефективна иновационна
политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за иновации по
ОП „Конкурентоспособност“ (към края на август 2012 г.).
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. От 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през последната година
са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените
лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20,2%.
Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1,9 млн. осигурени
покриват пенсиите на 2,2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към
пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
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Резюме: Чуждите инвестиции са насочени основно към услугите
Пазарът на труда у нас е в тежко състояние, а възможностите за инвестиции в нови технологии
не се използват. Това мнение застъпи БСК на срещата си с Мисията на Международния
валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България.

46

Дата: 28.09.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/385873/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0
%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5-202
Брой думи: 575

Заглавие: Реалната безработица у нас е 20.2%
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември - 2 октомври 2012 г.
Съгласно предварително поставения от Мисията на МВФ „дневен ред" от теми, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев представи пред гостите вижданията на БСК относно
развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската икономика,
състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност - чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години,
а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от: намесата на
държавата като субект на пазара; непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна
система; отсъствието на либерализация в енергетиката; свръхрегулацията и високите
административни тежести; ниската ефективност на публичните разходи; недоизградената
инфраструктура; липсата на квалифицирана работна ръка, както и от кризата в
образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
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Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода
20 септември - 2 октомври 2012 г.
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2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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Брой думи: 306
Резюме: През октомври 2012 г. в 13 областни града ще се проведат серия въвеждащи
обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските
малки и средни предприятия (МСП). Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде
издаден сертификат.
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Заглавие: Готови ли сте за износ?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През октомври 2012 г. в 13 областни града ще се проведат серия въвеждащи обучения и
информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските малки и
средни предприятия (МСП). Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден
сертификат.
Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са
насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да
придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена
външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на
българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на
фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви
продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.
По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа.
Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта,
предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени
предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП в подкрепа развитието на износа сред
българските компании. Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Сред
обсъжданите теми ще бъдат възможностите за финансиране на износа на МСП и неговото
застраховане.
Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Въвеждащите обучения и информационните семинари се
провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на
българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането
е от Европейския фонд за регионално развитие чрез
ОП
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
Въвеждащите обучения и информационните семинари ще се проведат по следния график:
Учебните програми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”
www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg
Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да се регистрират на интернетстраницата на „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg, рубрика „Финансово консултиране”,
подрубрика „Обучения/семинари”.
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Заглавие: Ръстът в икономиката е заради по-добрата събираемост на косвените налози
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Само през последните 12 месеца са били закрити 93 000 работни места, а реалното
ниво на безработица е 20.2 на сто
Според отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на БВП се дължи преди
всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена стойност,
която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база, съобщиха от камарата след
среща с мисията на МВФ у нас в петък. „Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и
продължава да е крайно незадоволителен“, подчерта изпълнителният председател на
камарата Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите, и в частност –
чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години, а и в
качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към сферата
на услугите.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
докато внедряването на нови технологии, бизнес средата, качеството на образованието и
квалификацията, както и ефективността на институциите все още се оценяват негативно.
Делът на иновациите в износа е едва 6%, а износната ни листа включва основно суровини и
продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални горива и масла, мед и медни изделия,
маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.). Освен това, има трайна тенденция на
ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е засиленият интерес
към българското електрическо и електронно оборудване, както и към машиностроенето. Сред
причините за твърде „неиновационния“ износ е липсата на ефективна иновационна политика,
вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за иновации по ОП
„Конкурентоспособност“ (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, на повишаването на конкурентоспособността пречат намесата на държавата като
субект на пазара, непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система, отсъствието
на либерализация в енергетиката, свръхрегулацията и високите административни тежести,
ниската ефективност на публичните разходи, недоизградената инфраструктура, липсата на
квалифицирана работна ръка, кризата в образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
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Резюме: Само през последните 12 месеца са били закрити 93 000 работни места, а реалното
ниво на безработица е 20.2 на сто
Според отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на БВП се дължи преди
всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена стойност,
която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база, съобщиха от камарата след
среща с мисията на МВФ у нас в петък.
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Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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Дата: 28.09.2012
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://topnovini.bg/node/43182
Брой думи: 193
Резюме: Областният информационен център в Търговище проведе тази седмица срещи с
ученици от горния курс на Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон
Атанасов” и клуб „Предприемачество” при I СОУ „Св. Седмочисленици”. Целта бе да се насърчи
иновативното мислене и нагласа у младите хора, които могат да бъдат успешните утрешни
предприемачи на България, както и да се запознаят с възможностите за финансиране на
бизнес идея от европейските фондове. Екипът на ОИЦ презентира своята дейност и разясни за
финансови инструменти на ОП „Конкурентоспособност” и инициативата JEREMIE.
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Заглавие: Младежи от Търговище се учат на предприемачество
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център в Търговище проведе тази седмица срещи с
ученици от горния курс на Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон
Атанасов” и клуб „Предприемачество” при I СОУ „Св. Седмочисленици”. Целта бе да се насърчи
иновативното мислене и нагласа у младите хора, които могат да бъдат успешните утрешни
предприемачи на България, както и да се запознаят с възможностите за финансиране на
бизнес идея от европейските фондове. Екипът на ОИЦ презентира своята дейност и разясни за
финансови инструменти на ОП „Конкурентоспособност” и инициативата JEREMIE.
За икономическите и социални различия между старите и нови държави в ЕС и как се прави
бизнес в Италия разказа гост-лекторът Оля Иванова, председател на Търговско-промишлената
палата в Търговище.
Децата от двете училища споделиха, че им предстои да посрещат свои връстници от Италия,
Полша, Германия, Унгария и други европейски държави в рамките на международни проекти по
програмите „Леонардо да Винчи” и „Коменски” , а по-късно и те да гостуват и обменят опит в
техните страни.
Учениците и техните преподаватели благодариха за ползотворния отрит урок по
предприемачество, тъй като и в двете училища се реализират такива извънкласни дейности по
проект „УСПЕХ”, съфинарсиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките
ресурси”.
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Дата: 28.09.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%A1%D0%9A
%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_l.a_c.382_i.224673.html
Брой думи: 549

Заглавие: БСК: Реализираният растеж продължава да е крайно незадоволителен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На среща с мисията на МВФ, председателят на БСК Божидар Данев каза, че
повишаването на конкурентоспособността се препятства от намесата на държавата и
непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система и др.
Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за инвестиции в
нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и българския износ са
били сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с Мисията на
Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода 20
септември – 2 октомври 2012 г. Това съобщиха от камарата.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев представил пред гостите вижданията на
БСК относно развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската
икономика, състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по
несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочил, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
"Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните
години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече
към сферата на услугите.
По отношение на износа било посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде "неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП "Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от:
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Резюме: На среща с мисията на МВФ, председателят на БСК Божидар Данев каза, че
повишаването на конкурентоспособността се препятства от намесата на държавата и
непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система и др.
Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за инвестиции в
нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и българския износ са
били сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с Мисията на
Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода 20
септември – 2 октомври 2012 г. Това съобщиха от камарата.
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Намесата на държавата като субект на пазара;
Непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система;
Отсъствието на либерализация в енергетиката;
Свръхрегулацията и високите административни тежести;
Ниската ефективност на публичните разходи;
Недоизградената инфраструктура;
Липсата на квалифицирана работна ръка;
Кризата в образователната система;
Акцент по време на разговора бил поставен върху тежкото състояние на пазара на труда. От
БСК са отбелязали, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места.
Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по
труда) е 20.2%. Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9
млн. осигурени покриват пенсиите на 2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния
бюджет към пенсионната система е 60%. Освен макроикономическите причини, върху тежкото
състояние на пазара на труда и осигурителната система влияят и демографските проблеми,
свързани най-вече с емиграция, основно на квалифицирани и млади хора.
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Дата: 28.09.2012
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=356039
Брой думи: 168
Резюме: 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.
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Заглавие: Банките готови за енергийни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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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Дата: 28.09.2012
Източник: www.1kam1.com
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/8735
Брой думи: 499

Заглавие: БСК се срещна с Мисията на МВФ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение у нас от 20 септември до 2
октомври.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в
класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на
62-ро място, но този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата
стабилност (31-во място), а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови
технологии, бизнес средата, качеството на образованието и квалификацията, както и
ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен“, подчерта Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите, и в
частност – чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години, а
и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност. Освен това, има
трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е
засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към
машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния“ износ е липсата на ефективна
иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2% усвояване на средствата за
иновации по ОП „Конкурентоспособност“.
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се възпрепятства от: намесата на
държавата като субект на пазара; непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна
система; отсъствието на либерализация в енергетиката; свръхрегулацията и високите
административни тежести; ниската ефективност на публичните разходи; недоизградената
инфраструктура; липсата на квалифицирана работна ръка.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи най-
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Резюме: Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за
инвестиции в нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и
българския износ бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с
Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение у нас от 20 септември до 2
октомври.
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вече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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Заглавие: Реалната безработица у нас е 20.2%
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Текст: Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн.
осигурени покриват пенсиите на 2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет
към пенсионната система е 60%
Тежкото състояние на пазара на труда и все още неизползваните възможности за инвестиции в
нови технологии и повишаване на добавената стойност на продукцията и българския износ
бяха сред основните акценти в разговора на Управителния съвет на БСК с Мисията на
Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода 20
септември - 2 октомври 2012 г.
Съгласно предварително поставения от Мисията на МВФ „дневен ред" от теми, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев представи пред гостите вижданията на БСК относно
развитието на експорта, равнището на конкурентоспособност на българската икономика,
състоянието на пазара на труда и проблемите при производствата по несъстоятелност.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на
Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но
този положителен тренд се дължи най-вече на макроикономическата стабилност (31-во място),
а продължават негативно да се оценяват внедряването на нови технологии, бизнес средата,
качеството на образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите.
Според експертите на БСК, отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на
БВП се дължи преди всичко на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока
добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3% на годишна база.
„Реализираният растеж е без дългосрочни ефекти и продължава да е крайно
незадоволителен", подчерта Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите,
и в частност - чуждестранните инвестиции, които драстично намаляват през последните години,
а и в качествено отношение не са насочени към иновации и производство, а най-вече към
сферата на услугите.
По отношение на износа беше посочено, че делът на иновациите в него е едва 6%, а износната
ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена стойност (в т.ч. минерални
горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос.
Положителен момент е засиленият интерес към българското електрическо и електронно
оборудване, както и към машиностроенето. Сред причините за твърде „неиновационния" износ
е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за иновации и едва 2%
усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност" (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, повишаването на конкурентоспособността се препятства от: намесата на
държавата като субект на пазара; непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна
система; отсъствието на либерализация в енергетиката; свръхрегулацията и високите
административни тежести; ниската ефективност на публичните разходи; недоизградената
инфраструктура; липсата на квалифицирана работна ръка, както и от кризата в
образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на
труда. Беше отбелязано, че от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през
последната година са изчезнали 93 000 работни места. Реалната безработица (при отчитане и
на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%. Силно влошено е и
съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на
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Резюме: Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн.
осигурени покриват пенсиите на 2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет
към пенсионната система е 60%
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2.2 млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%.
Освен макроикономическите причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и
осигурителната система влияят и демографските проблеми, свързани най-вече с емиграция,
основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза
Божидар Данев. Той уточни, че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия
изпреварва ръста на производителността на труда, а нарастването на заплатите се дължи найвече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението на социалноосигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
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