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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
05.10.2012 г.  

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 36 

 вестници, от които: 7 

 - национални 6 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 28 

Общо за деня 37 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 04.10.2012  

Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  

Продължителност в мин.: 1,30  
Брой думи: 211  
 

 
Резюме: 5.Новина  
България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013, алармираха 

от България на гражданите. Ръководителят на департамента Еврофондове Красимир Попов бе 
категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при обществените 
поръчки, особено при общините.  

 
Текст: 5.Новина  
България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013, алармираха 

от България на гражданите. Ръководителят на департамента Еврофондове Красимир Попов бе 
категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при обществените 
поръчки, особено при общините. Експертите зададоха седем въпроса към управляващите, 

свързани с отчетността на европейските средства и ефективността от усвояването им. ето част 
от тях.  
Красимир Попов: Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на 

бедността, а почти всеки изпитва материални лишения. Защо инвестициите от еврофондовете 
не доведоха до осезаема промяна и не доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване 
на хората в България? Какъв е смисълът от разходването на тези средства? Прави ли полза 

инвестирането в нереформирани сектори. За три години са закрити десетки хиляди малки и 
средни предприятия и са загубени над 360 000 работни места в частния сектор. Колко от над 2-
та млрд.лв за Конкурентоспособност, до които българският бизнес имаше право на достъп в 

разгара на кризата са достигнали реално до българските предприятия. Не е без значение кога 
се харчат парите. Дори и със схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, 
било то в края на 2012 или в края на 2013 година, въобще не е без значение кога достигат 

парите до тях. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.10.2012  
Източник: в. Класа  

Страница: 1  
Брой думи: 187  
 

 
Резюме: До 2020 г. тя трябва да се намали с 50 на сто  
 

Заглавие: Енергийната интензивност на българската икономика е 65% над средната за ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: До 2020 г. тя трябва да се намали с 50 на сто  
Енергийната интензивност на икономиката ни е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев. Енергийната 

стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г., в 
сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 15% в 
сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 

ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление. Затова енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността 
на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на хората. Това каза министърът 

на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба на дипломатите-
икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. Срещата бе посветена на 
енергетиката на България, съобщиха от пресцентъра на ведомството в четвъртък.  

Оперативната програма "Конкурентоспособност" също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР.  

Пълния текст четете на www.klassa.bg 
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Дата: 05.10.2012  

Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 448  

 
 
Резюме: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 

беше открит официално вчера в с. Кошава. В мината край видинското село се намира 
единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на гипс, който е 100% 
природен продукт и чистотата му достига 95%. Заводът, в чието изграждане са вложени 8 млн. 

евро, беше осветен от епископ Сионий, който пожела здраве на всички, които служат в 
модерното предприятие.  
 

Заглавие: Вложиха €8 млн. в нов завод за гипс в Кошава  
Подзаглавие: Разходите за ток падат наполовина  
Автор: Паулина ЙОРГОВА  

Текст: Първият завод в България с комплектна инсталация за калциниране на природен гипс 
беше открит официално вчера в с. Кошава. В мината край видинското село се намира 
единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на гипс, който е 100% 

природен продукт и чистотата му достига 95%. Заводът, в чието изграждане са вложени 8 млн. 
евро, беше осветен от епископ Сионий, който пожела здраве на всички, които служат в 
модерното предприятие.  

С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс приключва третият етап от 
инвестиционната програма на компанията, която е приватизирана през 2005 г. Заводът е 
изграден с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013 г.", но по-голяма част от необходимите средства са били 
собствени. Изпълнителният директор на "Гипс АД" Пламен Василев благодари на председателя 
на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев за подкрепата да бъде 

възродено още едно българско предприятие. Оборудването на новата инсталация е с 
капацитет 80 хил. тона годишно  
Суровината се добива на 320 метра под земята, като продуктът е уникален, уточни Пламен 

Василев.  
Областният управител на Видин Цветан Асенов също поздрави собствениците на завода с 
новата придобивка, не само защото това е най-модерното предприятие на Балканския 

полуостров, но и понеже в областта рядко отварят врати нови мощности. Около 15 млн. евро е 
инвестицията от приватизацията на "Гипс" досега, разкри още Асенов. Според видинския кмет 
Герго Гергов най-голямата инвестиция в общината е един успешен модел за излизане от 

кризата.  
Пускането на комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 

електроенергия ще се понижи с 45%. Освен инсталацията, новият завод включва и 
автоматизирана линия за пълнене и палетизация складово стопанство и производствени 
лаборатории. В "Гипс" - Кошава работят 224 човека, а средната заплата е 760 лева, като няма 

миньор, който да получава по-малко от 1000 лв., научи "Монитор".  
Основна част от производството си "Гипс" АД реализира в страната, сподели изпълнителният 
директор Пламен Василев. Част от продукцията се изнася и в съседните държави.  

Фирмата предлага 25 вида готови продукти - естествен суров гипс, строителен гипс - 
"универсал", "бавно свързващ" и "сатен", сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа 
и грундове, формовъчен гипс бета модификация, медицински и стоматологичен гипс.  

Битов комплекс за миньорите  
За професионалния празник на миньорите - Деня на Св. Иван Рилски, работещите в "Гипс" - 
Кошава получиха битов комплекс, за чието изграждане са били необходими 100 000 лева. В 

него са осигурени всички необходими условия за работа на хората от предприятието. Сградата 
е на два етажа, в нея има перално помещение, съблекални и бани, както и стая за назначение и 
инструктаж. Минноспасителната служба, в която работят 10 души, получи нов автомобил за 

оказване на първа помощ. 
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Дата: 05.10.2012  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 215  

 
 
Резюме: Нов завод на ГИПС АД за обработка на гипс, добиван в единствения у нас рудник в 

село Кошава, беше открит вчера. Заводът е първият в България с комплексна инсталация за 
калциране на природен гипс. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Цялата му стойност е 13 млн. лв. Годишно в завода ще се 

произвеждат 80 000 тона строителен гипс. С пускането на завода приключва голяма 
инвестиционна програма за реконструкция и модернизация на технологичния процес. Тя е на 
стойност 16 млн. евро.  

 
Заглавие: Откриха нов завод за гипс  
Подзаглавие: Инвестираха 13 млн. лв. в производството на строителния материал  

Автор: Първолета ЦВЕТКОВА  
Текст: Нов завод на ГИПС АД за обработка на гипс, добиван в единствения у нас рудник в с ело 
Кошава, беше открит вчера. Заводът е първият в България с комплексна инсталация за 

калциране на природен гипс. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Цялата му стойност е 13 млн. лв. Годишно в завода ще се 
произвеждат 80 000 тона строителен гипс. С пускането на завода приключва голяма 

инвестиционна програма за реконструкция и модернизация на технологичния процес. Тя е на 
стойност 16 млн. евро.  
Досега е механизиран добивът в рудника, изградени са две линии за производство на сухи 

строителни смеси, както и инсталация за сушене и сепариране на пясък, който се влага в 
производството на новите смеси на гипсова и циментова основа. Машините за новия завод са 
доставени от немската "Claudius Peters Prodjects",  която е водеща в света в гипсовото 

оборудване. Гости на екипа на фирмата бяха областният управител Цветан Асенов, кметът на 
Видин Герго Гергов, както и представители на собствениците на гипсовото дружество - 
Корпоративна търговска банка и "Кай груп".  

ГИПС АД е основен доставчик на суров гипс за циментовия бранш и за производството на 
гипсови свързващи смеси и газобетонни изделия. От 2006 г. досега са инвестирани близо 22 
млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес в 

подземния рудник и предприятието. 
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Дата: 05.10.2012  

Източник: в. Труд  
Страница: 16,17  
Брой думи: 1478  

 
 
Резюме: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев  

 
Заглавие: Най-привлекателни ще сме в региона  
Подзаглавие:  

Автор: Цветелина КАТАНСКА  
Текст: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев  
- Министър Добрев, вчера правителството прие пакет от 240 мерки за облекчаване на 

административната тежест върху бизнеса. Колко ще струва тяхното изпълнение и кога ще 
влязат в сила?  
- Това са комплексни мерки и малка част от тях засягат Министерството на икономиката. 

Ефектът не е свързан само с пари, а и със спестяване на време и трудности на бизнеса. 
Надявам се до края на годината да успеем да приложим мерките в нашето министерство, 
целите са амбициозни. Конкретен пример - премахват се режимите за категоризиране на 

зимните съоръжения и ски пистите. Занапред не министерството, а общините ще издават 
категории на местата за хранене. Намалява таксата за лицензиране на туроператорите и 
туристическите агенти, а срокът за издаването им от администрацията ще се съкрати двойно.  

Много други такси ще бъдат намалени заради определянето им според разходите - например 
таксата при заверяване на инвестиционните проекти при строеж.  
Знаете, че в Министерството на транспорта положиха начало на т.нар. електронно 

правителство и то може да заработи от март догодина. Проектът ще започне с 5000 пилотни 
броя идентификационни карти (чрез които се участва в системата на е-правителството, 
бел.ред.), аз предложих 4000 от тях да бъдат раздадени на бизнеса, защото именно той работи 

най-често с администрацията.  
- На какъв принцип ще се раздават тези карти?  
- Още не е определен, но трябва да се раздават както на големи предприятия, които работят 

най-често с администрацията, така и на малки и средни фирми на случаен принцип.  
- Гарантирани ли са финансово в бюджет 2013 г. стимулите за инвеститорите, след като 
добавихте и нови, като връщане на част от осигуровките?  

- Имам уверението на Министерството на финансите, че парите по тази мярка ще бъдат извън 
обичайния бюджет за стимулиране на инвестициите, който е от I 2,5 млн. лв. Промените се 
приемат изключително по ложително от всички инвеститори, с които сме говорили. Един от най-

големите играчи в сферата на споделените услуги, "Телус интернешънъл" например, който купи 
наш колцентър, каза, че само заради тази мярка си заслужава да се избере България.  
- Колко инвеститори ще могат да се възползват от облекчението при осигуровките?  

- Всички нови инвеститори от клас А и клас Б и съществуващите, които разширяват 
производството си. Колкото повече имаме, толкова по-добре. Първите две години ефектът за 
държавното осигуряване ще бъде отрицателен, но тъй като през това време се плащат и 

данъци, те до голяма степен ще балансират разхода. През третата, четвъртата и петата година 
ще има допълнителни приходи за бюджета, така че като цяло той няма да изгуби.  
- Все пак не сте ли говорили за конкретни суми, сегашните 2,5 млн. лева почти за нищо не 

стигат...  
- Да, така е, но новата мярка не трябва да е обвързана с конкретен бюджет. Ако се окаже, че 
имаме инвеститори, които разкриват стотици хиляди работни места, сигурно финансовото 

министерство ще ми постави ограничения, но нека стигнем до този момент.  
Тази мярка ще ни постави едни гърди пред другите в региона, защото в момента изпитваме 
остра конкуренция от Сърбия например, където държавата дава финансова помощ на 

инвеститора още в началото.  
Връщането на осигуровки, заедно с ниските данъци и финансовата стабилност, ни прави много 
привлекателни. До края на годината ще обявим няколко големи инвестиции в страната. Първо 

пред вас ще обявя една от тях - на DHTC, която е един от най-големите производители на 
климатици за автомобили. Продуктът им е с висока добавена стойност. Компанията работи за 
всички марки автомобили "Мерцедес", "Ауди", БМВ, "Ламборджини", "Бентли" и т.н. Най-

хубавото е, че освен завод планират да преместят тук и своята развойна дейност и да създават 
ноу-хауто в България. Допреди няколко години ние произвеждахме за автомобилната 
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индустрия стъкла, пружини - енергоемки изделия, без особено ново ноу-хау и с ниска добавена 

стойност. Сега привличаме производства с висока добавена стойност и солидно ноу-хау. От 
компанията бяха впечатлени от нашия Технически университет според тях нивото му е на и над 
средното в ЕС, за разлика от Сърбия, където били замръзнали на ниво от 1986 г.  

- Какъв е размерът на инвестицията?  
- Все още не мога да кажа, защото е редно те да обявят стойността, когато дойдат в България в 
края на октомври. Планът им е да започнат строежа на производствените помещения още в 

началото на следващата година. В момента избират къде да е заводът - в Пловдив или в 
София.  
Още един инвеститор, за който не се говори много, е японската компания ,Язаки", която ще 

направи нов завод в Сливен за кабелни комплекти през 2013 г.  
- Правени ли са сметки колко от компаниите са дошли заради рекламите на Българската 
агенция за инвестиции (БАИ)?  

Този проект тепърва започва и резултатите се очакват догодина. Парите за реклама са 
осигурени от ОП "Конкурентоспособност". Отпечатани са и рекламни материали на осем 
различни езика. В рамките на няколко седмици ще бъде избран изпълнител за реклама на 

България в световните медии като "файненшъл таймс", "Икономист", "Уолстрийт джърнъл" и 
т.н.  
- Кога на БАИ ще бъдат дадени действителни правомощия, с които да влияе върху ускоряване 

на административните срокове за големите инвеститори?  
- Аз съм казал на всички проектни мениджъри, където има проблем, да се обаждат на мен. 
Каквото и да запишем в закона, когато няма съдействие от страна на съответната община, то 

не се случва. В няколкото случаи, в които аз съм се намесвал, след разговор с кмета 
проблемите са били решавани моментално. И не говоря само за умишлено бавене - случва се 
преписките понякога случайно да попадат в купчината при другите.  

- Въпреки че има напредък по програма "Конкурентоспособност", тя все още изостава най-
много. Докога?  
- Основният проблем е изоставането с разплатените средства. Към момента на фирмите 

реално са платени 13,79% от общо договорените по проекти 66,46% от средствата. 
Изоставането е заради две неща - през 2009 г. са стартирани много малко покани за набиране 
на проектни предложения и договори са сключвани късно. Вторият проблем беше в 

съществуването надве звена, направило програмата тромава и отнемаща страшно много 
време. В момента всички плащания се случват до 40 дни. Продължаваме да набираме скорост 
и смятам, че до края на годината ще успеем да договорим над 85% от средствата и ще 

разплатим около 30 на сто, заедно с парите по ДЖЕРЪМИ. В момента най-изостанали са две 
пера. Едното е ос 1, Развитие на икономиката, базирана на иновациите и знанието. Тук обаче е 
включен проектът за технопарка в София, който е за 100 млн. лв. До края на година ще 

договорим средствата. Втората област с малко сключени договори е енергийната ефективност. 
От общ ресурс над 450 млн. лв. са договорени над 77 млн. В тази схема е включена газовата 
връзка със Сърбия, която се финансира със 100 млн.лв. и програмата за енергийна 

ефективност на предприятията за над 300 млн. лв. Така че до края на годината със сигурност и 
по нея ще има много висок процент на изпълнение.  
- Вярна ли е информацията, че ще загубим средствата по "Международен фонд "Козлодуй" за 

енергийна ефективност и че ще получим наполовина по-малко за извеждане на малките 
блокове в АЕЦ-а?  
- Европейската комисия настояваше да преразгледаме решенията си и да финансираме 

предимно ядрения прозорец, да не даваме повече средства за енергийна ефективност. Много 
трудно извоювахме дори последните проекти за 243 обществени сгради - най-мащабният ни 
проект за енергийна ефективност. Мотивът на ЕК е, че щом не ни стигат средствата за 

извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, трябва да концентрираме парите там, а не в 
намаляването на последващите щети. А за извеждане на блоковете бяхме поискали 
амбициозната сума от 450 млн. евро. Тя беше редуцирана на 205 млн., както се случи и във 

всички останали държави.  
- Защо веднага заведохте в парламента кандидата за "Белене", вместо като министър 
предварително да го проучите?  

- Това е единственият инвеститор, който се е появил, откакто аз съм министър. От няколко 
месеца чувахме, че има пенсионен фонд, проявил интерес към АЕЦ-а. В момента, в който 
инвеститорът поиска среща с мен, реших, че е най-добре да стане пред очите щото става 

въпрос за стратегически проект.  
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- Какво ще се случи с поръчката на НЕК за оценка на активите и пасивите и бъдещото отделяне 

на Белене, след като няма да преговаряте с инвеститора?  
- Това е нещо, което е трябвало да бъде направено още през 2007 г. Когато има проектна 
компания, тя носи отговорност за съответната инвестиция, а не както се е случило в НЕК, 

станала заложник на проекта. Много глупаво решение, защото активите на НЕК са за 4 млрд. 
лева, а проектът "Белене" струва 22 млрд. Това е все едно да си заложиш палатката и да 
започнеш да строиш триетажна кооперация.  

Роден през 1978 г. в Хасково. През 2002 г. се дипломира в Уеслиън юнивърсити, САЩ. 
Специализира счетоводство и финанси в Лондон.  
Започва кариерата си в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада, и "Нютон финанс 

мениджмънт груп" - София. Бил е директор в областната администрация на Хасково.  
Избран за депутат от ГЕРБ през 2009 г. Зам.-министър на икономиката от май 2011 г. Министър 
на икономиката от март 2012 г. Женен, с две деца.  
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Дата: 05.10.2012  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 12  
Брой думи: 529  

 
 
Резюме: Изцяло нов завод за печене на природен гипс замени в четвъртък старите 

съоръжения на площадката на фирма "Гипс" във видинското село Кошава. Инвестицията е 
общо 8 млн. евро, от които 1.8 млн. евро са финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", а останалата част е осигурена с банков кредит. Освен че има 

значително по-добри екологични показатели, на завода се разчита и да понижи себестойността 
на продукцията и да я направи по-конкурентна. Това е и причината за капиталовложението в 
период, който е особено труден за основния краен клиент на "Гипс" - строителния сектор. 

Новото съоръжение е една от малкото нови инвестиции в слабо развития Северозападен район 
на страната.  
 

Заглавие: "Гипс" откри нов завод за 8 млн. евро  
Подзаглавие: Инвестицията трябва да направи продукцията по-евтина  
Автор: Иглика ФИЛИПОВА  

Текст: Изцяло нов завод за печене на природен гипс замени в четвъртък старите съоръжения 
на площадката на фирма "Гипс" във видинското село Кошава. Инвестицията е общо 8 млн. 
евро, от които 1.8 млн. евро са финансиране по оперативна програма 

"Конкурентоспособност", а останалата част е осигурена с банков кредит. Освен че има 
значително по-добри екологични показатели, на завода се разчита и да понижи себестойността 
на продукцията и да я направи по-конкурентна. Това е и причината за капиталовложението в 

период, който е особено труден за основния краен клиент на "Гипс" - строителния сектор. 
Новото съоръжение е една от малкото нови инвестиции в слабо развития Северозападен район 
на страната.  

Без съкращения  
Самата сграда на завода е изградена за четири месеца от "Монтаж инженеринг" - Стара Загора. 
"На 3 юни миналата година беше вдигната първата кула, на 7 октомври съоръжението имаше 

Акт 16", каза изпълнителният директор на "Гипс" Пламен Василев. Оборудването е германско и 
е осигурено от една от водещите фирми в сектора - Claudius Peters Project. Капацитетът на 
новата инсталация е 14 тона на час, или около 80 хил. тона продукция годишно.  

Влизането в експлоатация на новата мощност ще понижи разхода на електроенергия с около 
40%. "Това беше причината да кандидатстваме по оперативната програма, защото с тази 
инвестиция цените на продуктите ни станаха атрактивни", посочи Василев. Рязко ще намалеят 

и праховите емисии на завода. "При европейска норма до 50 мг/ куб. м ежедневните ни 
замервания на димоотводната тръба показват стойности от 24-25 мг/ куб. м", каза 
изпълнителният директор. В същото време този показател при стария цех е бил над 100 мг/куб. 

м.  
Не се предвижда промяна в броя на заетите. "Повечето работници преминават от стария в 
новия завод, само че на практика стават по-високотехнологични  

специалисти, а друга част ще отидат в мината", уточни Василев. В момента в компанията 
работят 224 души.  
Очаквания  

За разлика от другите производители на гипс в страната, които го получават чрез преработка на 
отпадните газове от тецовете, предприятието в Кошава го добива като естествена суровина на 
320 м под земята. Това е единственият подземен гипсов рудник в Югоизточна Европа. За него 

компанията има концесия до 2039 г. Самата суровина е с много висока чистота (над 90%) и 
преработката й е почти безотпадна.  
"Гипс" продава 90% от продукцията си на местния пазар, като сред основните потребители на 

суров гипс са дружествата от циментовата промишленост. Компанията работи добре и в 
Сърбия, а в плановете й са да влиза и на  
румънския пазар. Дали ще успее да ги реализира ще зависи най-вече от това колко бързо ще 

бъде преодоляна кризата.  
С изграждането на завода приключва третият етап от инвестиционната програма на "Гипс". От 
приватизацията на компанията през 2005 г. досега са инвестирани над 22 млн. евро, казват от 

собственика й "Гипс инвест". През 2007 г. е изграден и цех за производство на сухи строителни 
смеси на гипсова и циментова основа, чийто капацитет в момента е 50 хил. т годишно. Това е 
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разширило продуктовата листа на дружеството до 27 различни асортимента. На територията на 

завода е построена и инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в 
производството на смесите.  
Основен кредитор на "Гипс" -Кошава, е Корпоративна търговска банка, с чийто собственик 

Цветан Василев се свързва индиректно и самата "Гипс инвест".  
  



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 5

/1
0
/2

0
1
2
 

Дата: 05.10.2012  

Източник: Свободен народ  
Страница: 9  
Брой думи: 135  

 
 
Резюме: Оперативна програма "Конкурентоспособност" е успяла да направи рекордно 

договаряне на европейски средства за първите осем месеца на годината. Сключените договори 
с фирми за технологична модернизация, както и за енергийна ефективност на предприятията 
възлизат на 473 млн. лв. Това показва системата за управление на еврофондовете ИСУН. По-

добро постижение програмата е отбелязала през 2009 г. - 732 млн. лв. 400 млн. лв. от тях бяха 
за създаването на фондовете за дялово инвестиране по инструмента "Джеръми", който 
заработи едва през тази година. 2010 и 2011 г. обаче на практика са били мъртви в 

договарянето на евросредства по "Конкурентоспособност". През този период не са сключени 
никакви контракти, сочат още данните в ИСУН.  
 

Заглавие: Рекордно договаряне по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Оперативна програма "Конкурентоспособност" е успяла да направи рекордно 
договаряне на европейски средства за първите осем месеца на годината. Сключените договори 
с фирми за технологична модернизация, както и за енергийна ефективност на предприятията 

възлизат на 473 млн. лв. Това показва системата за управление на еврофондовете ИСУН. По-
добро постижение програмата е отбелязала през 2009 г. - 732 млн. лв. 400 млн. лв. от тях бяха 
за създаването на фондовете за дялово инвестиране по инструмента "Джеръми", който 

заработи едва през тази година. 2010 и 2011 г. обаче на практика са били мъртви в 
договарянето на евросредства по "Конкурентоспособност". През този период не са сключени 
никакви контракти, сочат още данните в ИСУН.  

Договори по програмата за над 400 млн. лв. са сключени от юни досега. Средства отиват за 
инвестиции в ново оборудване на бизнеса и за подобряване на производството.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 03.10.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  

Страница: 1,2  
Брой думи: 333  
 

 
Резюме: Габровска област е на първо място по договорени средства от еврофондовете  на 
глава от населението - 2547,96 лв., съобщи управителят на Областния информационен център 

Маринела Събева. На нея тя представи инициативите на центъра от създаването му досега и 
ефекта от тях.  
 

Заглавие: Габровска област е на първо място по договорени средства от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: МИНКА МИНЧЕВА  

Текст: Габровска област е на първо място по договорени средства от еврофондовете на глава 
от населението - 2547,96 лв., съобщи управителят на Областния информационен център 
Маринела Събева. На нея тя представи инициативите на центъра от създаването му досега и 

ефекта от тях.  
В Габровска област по оперативните програми има сключени 130 договора със 77 
бенефициента, на обща стойност 309 294 485 лв. Разделени по общини те са: за Габрово - 68 

договора 244 485 485 лв.; Дряново - 8 договора на стойност 26 667 635 лв.; Севлиево - 26 
договора за 19 001 295 лв. и Трявна -13 договора за 19 140 349 лв. Най-много са сключените 
договори по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  - 49 на 

брой, като 31 са за Габрово.  
Статистиката за сключените договори по области поставя Габрово на пето място по обща 
стойност на договорените средства.  

Но съотнесено към броя население в съответните области - област Габрово е на първо място 
по договорени средства на глава от населението - 2547,96 лева на човек, следвана от София 
област и София град с 2072,41 лв. на човек.  

Общините в област Габрово са подали по оперативните програми общо 73 проектни 
предложения, отхвърлени са 17 от тях, а към момента са сключени 44 договора на обща 
стойност 244 068 763 лв.  

В община Габрово са сключени 27 договора за 169 2Ю 009 лева, по които до момента са 
изплатени 40 517130 лева, което я нарежда на 5-то място от областните градове по  
брой подадени проекти -36 по оперативните програми. Преди Габрово са Столична община с 62 

проекта, Пловдив - с 44, Бургас - с 41, и Варна - с 39 проекта.  
Статистиката сочи още. че като успеваемост на одобрение на подадените проектни 
предложения, Габрово се нарежда на второ място, след Бургас с 83,33% успеваемост с 36 

подадени и 6 отхвърлени проектни предложения.  
Община Габрово е на първо място по инвестиции от оперативните програми на глава от 
населението с договорени 2931,44 лв. на човек и изплатени към момента 627,73 лв. на човек.  
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 05.10.2012  
Източник: сп. b software  

Страница: 16,17,18,20,21,22,24  
Брой думи: 2425  
 

 
Резюме: Изборът на CRM решения в България вече е доста разнообразен, като у нас са 
представени както водещите чуждестранни доставчици, така и български производители на 

подобни софтуерни продукти.  
 
Заглавие: CRM пазарът се раздвижва  

Подзаглавие:  
Автор: Благой БЛАГОЕВ  
Текст: Изборът на CRM решения в България вече е доста разнообразен, като у нас са 

представени както водещите чуждестранни доставчици, така и български производители на 
подобни софтуерни продукти.  
Въпреки това, според допитване на b Software до компании в бранша, пазарът на CRM решения 

в България все още изглежда неразвит в достатъчна степен. Въпреки че темата за внедряване 
на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти е все по-актуална в световен 
мащаб, у нас реалното им търсене е слабо. Засега по-скоро нараства само тяхната 

популярност - в компаниите доставчици на CRM решения започват да постъпват все повече 
запитвания за тези решения, което показва, че фирмите с осъзната необходимост от CRM 
софтуер се увеличават.  

Един подробен преглед на списъка на кандидатствалите за финансиране по ОП 
Конкурентоспособност ще ни покаже, че от общо 241 одобрени компании, едва 16 са 
кандидатствали с проекти за внедряване на CRM система. От одобрените 913 компании, които 

обаче останаха без финансиране, заглавията на 62 проектни предложения съдържаха 
управление на взаимоотношенията с клиенти. Разбира се, ако не става дума за чисти CRM 
проекти, а за цялостни ERP системи, предлагащи и CRM функционалности, фирмите желаещи 

да управляват по-добре бизнес процесите си при работа с клиенти може и да са повече. 
Въпреки това, наред с малкия брой реализирани проекти като цяло, подобно съотношение 
отново показва все още слабия интерес от страна на българския бизнес. От друга стана, ако 

спечелилите компании успеят успешно да внедрят своите CRM решения, то това означава, че 
16 нови CRM проекта могат да провокират повече активен интерес от страна на останалия 
бизнес.  

Друго специфично за CRM пазара у нас е, че за последните две години на пазара се 
реализират и известен брой облачни CRM внедрявания. Тук като че ли най-силно присъствие 
има продукта SugarCRM, но на родния небосклон се появи и внедряване на облачния CRM 

vTiger. Изглежда през последните години все повече компании в България предпочитат да 
ползват CRM под формата на услуга, дори се счита, че над 50 на сто от внедряванията в 
страната в момента са именно такива.  

Определено CRM решенията са сравнително нова пазарна ниша в страната, въпреки че според 
агенция CBN продажбите в България малко неочаквано са достигнали връх именно през 
кризисната 2010 (по предварителни данни). За периода 2001-2010 свои решения са внедрили 

15 вендори и 20 интегратори в общо 30 икономически сектора в страната. Шест от двадесетте 
интегратори имат по пет и повече инсталации за периода. Най-многобройни са клиентите от 
секторите на финансовите услуги, телекомуникациите и услугите за бизнеса. Прави 

впечатление, че цели 9 внедрявания са в Start up компании. За 2010 година Топ 3 вендори по 
брой внедрявания на пазара в България са Dan Electronic , Microsoft и Oracle. Резултатите от 
изследването на CBN показват един интересен, но важен факт - 75% от клиентите, внедрили 

CRM, са разполагали предварително с ERP система.  
Зададохме няколко въпроса на някои от CRM доставчиците у нас с надеждата да опишем някои 
от аспектите на тези внедрявания. Ето и отговорите:  

***  
Въпросите:  
1. Каква е преценката ви за CRM пазара в България през последните 2 години? Какви са 

неговите особености?  



 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 5

/1
0
/2

0
1
2
 

2. Какво означава за CRM индустрията тазгодишното финансиране на проекти за системи за 

управление на бизнеса с европари по ОП "Конкурентоспособност"?  
3. Какви според вас са най-характерните технологични черти на една съвременна и пълноценна 
CRM система?  

4. Какво мислите за CRM дилемата: цялостни пакетни решения или достъп само до нужните за 
конкретния бизнес функционалности.  
5. Къде всъщност е ноу-хауто за доброто управление на клиентите? Вградено е в CRM 

системите или е плод на управленски опит и специфични знания в областта?  
6. Колко е средната стойност на внедряване на такава система?  
7. Какви са перспективите за развитие пред CRM пазара?  

Отговорите:  
Боян Мартинов, търговски директор, Интелигентни системи:  
1. Пазарът на CRM решения в България е все още неразвит. Въпреки че темата напоследък 

става все по-актуална в световен мащаб, у нас търсенето е слабо. През последните една или 
две години в Intelligent Systems постъпват повече запитвания за CRM решения, което показва, 
че макар и бавно, пазарът се раздвижва. Компаниите вече осъзнават нуждата и откриват 

богатите функционалности на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите, 
както и се убеждават в техните възможности.  
2. По наши данни, от спечелилите финансиране по ОП Конкурентоспособност общо 241 

компании, едва 16 са кандидатствали с проекти за внедряване на CRM система. Наред с 
малкия брой реализирани проекти като цяло, това отново показва все още слабия интерес от 
страна на българския бизнес. От друга стана, ако спечелилите компании успеят да се справят с 

всички детайли около усвояването на средствата, изберат подходящо CRM решение и най-вече 
доставчик, който да го внедри качествено и в нужните срокове, то това означава 16 нови CRM 
проекта през следващата година. Те може би ще дадат нужния тласък на индустрията и ще 

провокират повече активност както от страна на доставчиците, така и от страна на бизнеса.  
3. Първо бих искал да уточним, че както и при останалия бизнес софтуер, понятието CRM е 
малко размито у нас. Понякога CRM се нарича софтуер, в който се записват адреси и данни за 

контакт на клиенти, до които от време на време се пускат имейли, тип спам. Това не е идеята 
на CRM софтуера. CRM са интегрирани решения, които позволяват управление на всички 
аспекти от взаимоотношенията с клиентите. Те включват маркетинговите активности, 

продажбите по различни направления, както и последващото обслужване на клиентите. 
Съвременните CRM системи трябва да са достатъчно гъвкави, за да се модифицират и 
настройват лесно, и да посрещат специфичните нужди на компаниите. Задължително условие е 

да осигуряват уеб базиран и мобилен достъп до базата данни, както и да гарантират висока 
степен на сигурност на информацията.  
4. CRM системите от висок клас предоставят цялостно решение за управление на 

взаимоотношенията с клиентите. Компаниите използват тези от модулите и 
функционалностите, които са им необходими в ежедневната работа. С течение на времето 
обаче нуждите на фирмата неминуемо нарастват и се налага използването на разширен набор 

от разнообразните CRM възможности. В този смисъл, когато избират CRM решение, 
компаниите би следвало да търсят система, която включва всички необходими 
функционалности за ефективно управление на връзките с клиентите.  

5. Доброто управление на клиентите зависи от фирмената политика и основно от човешкия 
фактор. Често се налага да обясняваме на клиентите, че какъвто и софтуер да внедрят в 
организацията си, той няма да започне да работи вместо тях. Такава е ситуацията и със CRM 

системата. Microsoft Dynamics CRM, който предлагаме, е събрал в себе си най-добрите 
световни практики при управлението на взаимоотношенията с клиентите. Тези практики ще 
бъдат успешно внедрени и модифицирани така, че да отговарят на нуждите на съответната 

компания. Това обаче определено не означава, че служителите автоматично ще заработят по-
добре, по-бързо и по-ефективно, а че ще имат нужната предпоставка за това.  
***  

Въпросите:  
1. Каква е преценката ви за CRM пазара в България през последните 2 години? Какви са 
неговите особености?  

2. Какво означава за CRM индустрията тазгодишното финансиране на проекти за системи за 
управление на бизнеса с европари по ОП "Конкурентоспособност"?  
3. Какви според вас са най-характерните технологични черти на една съвременна и пълноценна 

CRM система?  
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4. Какво мислите за CRM дилемата: цялостни пакетни решения или достъп само до нужните за 

конкретния бизнес функционалности.  
5. Къде всъщност е ноу-хауто за доброто управление на клиентите? Вградено е в CRM 
системите или е плод на управленски опит и специфични знания в областта?  

6. Колко е средната стойност на внедряване на такава система?  
7. Какви са перспективите за развитие пред CRM пазара?  
Марио Манджуков, директор "Бизнес развитие", Технологика:  

1. Съществува тенденция към увеличаване на търсенето на CRM системи в последните години, 
но клиентите се насочват към евтини решения, като подценяват разходите и сроковете за 
внедряване на CRM система. Избягва се сключването на договори за последваща поддръжка 

на внедрения софтуер, като се разчита на собствени ресурси за тази дейност. В повечето 
случаи служителите на фирмата не са добре подготвени и системите застиват, в тях не 
намират отражение промените, настъпили в бизнес процесите на компаниите.  

2. Все още не мога да преценя какъв е резултатът от програмата, тъй като имаше забавяне в 
процедурата. Договорите на бенефициентите с програмата са подписани и в момента са в 
етап "Стартиране на процедура по избор на изпълнител". Обикновено тези програми работят, 

но с известно забавяне. Проблемът е в това, че имат краен срок за усвояване на средствата и 
ако фирмите прекалено много се бавят с процедурната част, остава много кратко време за 
реално изпълнение. Така част от бенефициентите или се отказват, или не могат да изпълнят 

проектите в срок и не успяват да се усвоят средствата по програмата.  
Но според мен фактът, че има доста спечелили проекти за внедряване единствено на CRM 
системи, очертава тенденция на раздвижване на пазара, макар понякога зад понятието CRM да 

се крие очакване за внедряване на система с функционалности, които не са част от CRM 
решенията.  
3. Най-характерните технологични черти са следните:  

• систематизира и съхранява информацията за клиента, постъпваща по различни канали в 
компанията;  
• притежава функционалност за управление на процесите по:  

- маркетинг - напоследък се акцентира върху възможностите за управление на кампании по 
различни канали (multichannel campaign management), възможности за генериране на лийдове и 
проследяване на последващата комуникация (Lead generation and follow-up tracking), 

управление на маркетингови списъци за сегментация на клиентите (List management);  
- продажби;  
- сервизно обслужване;  

• лесен и удобен потребителски интерфейс;  
• гъвкави и удобни за използване средства за адаптиране на системата към изискванията на 
бизнеса (Flexibility and Customization);  

• разнообразни и удобни средства за интеграция;  
• да предоставя възможности за отдалечен достъп - т.е. системата да е достъпна от всяка точка 
по всяко време;  

• възможност за достъп до системата от различни мобилни устройства (Mobile access);  
• средства за създаване на справки и анализи (Integrated Analytics);  
• средства за интеграция със социалните мрежи - Facebook, Twitter, и т.н.  

• различни видове варианти на използване - сървърна инсталация (On premises) на място при 
клиента, онлайн вариант, възможност за кобинирани решения.  
4. Не може да се даде еднозначен отговор - изборът на CRM система трябва да е съобразен с 

предмета на дейност на компанията и плановете й за автоматизиране на съществуващите 
бизнес процеси и дейности.  
Понякога за една малка компания, която няма финансови възможности да автоматизира 

наведнъж всички процеси, е по-добре да си купи пакет и да пусне отделните модули поетапно. 
Възможно е обаче да избере пакет, който включва напр. сервизно обслужване - специфична 
дейност, която не всички компании притежават, и в този случай тя просто ще плати за нещо, 

което няма да ползва.  
Големите компании се насочват към модулни решения, ако внедряването на системи, които 
обхващат цялостно дейността им, е трудно. Подобни проекти са мащабни и изискват 

съществени разходи. Обикновено се осъществяват на етапи и се избират системи, които са 
водещи в съответната област, като се търси интеграция между тях. За такива фирми според 
мен е по-добре да купуват решения, които се предлагат на модули, като осигуряват достъп на 

служителите на компанията само до необходимите за работата им функционалности.  
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5. CRM системата е помощен инструмент за управление на клиентите, но без необходимите 

знания и опит в тази област не може да се очакват фантастични резултати. В големите системи 
има заложени добри практики, които само в ценното съчетание с опитни консултанти могат да 
имат принос в управлението на клиентите. Това, което компанията има като опит и знания в 

областта, е по-реалната основа за успешно внедряване, но за съжаление по-рядко срещана.  
6. Бюджетът на CRM проекта може да бъде много различен и да варира от 5000 до 500 000 лв, 
че и нагоре. По- важно е обаче да се знаят компонентите, които формират този бюджет. Да 

имате работеща CRM система, означава да бъде направен правилен и адекватен бизнес 
анализ, като в резултат от него да имате добре описани и структурирани бизнес процеси. 
Системата да бъде инсталирана и подготвена за настройка и адаптирана от сертифицирани 

специалисти; да бъде направено внедряване и тестване на разработените функционалности; 
обучение на ключови или крайни потребители и помощ при стартиране на работа със 
системата.  

7. Според мен все повече ще се инвестира във внедряване на CRM системи в България в 
близките години, като ще има период на "узряване" - т.е. след като се внедрят евтини системи, 
ще се усети необходимостта от решения с повече възможности.  

В чужбина вече, има тенденция към увеличаване на инвестициите за внедряване на CRM 
системи и по-скоро за подменяне на работещите системи с най-новите версии, с цел да се 
възползват фирмите от новите функционалности, отразяващи динамиката на бизнеса - 

мобилност, отдалечен достъп, интеграция със социалните мрежи, прозрачна интеграция с 
други системи, аналитични справки, облачни технологии.  
***  

Въпросите:  
1. Каква е преценката ви за CRM пазара в България през последните 2 години? Какви са 
неговите особености?  

2. Какво означава за CRM индустрията тазгодишното финансиране на проекти за системи за 
управление на бизнеса с европари по ОП "Конкурентоспособност"?  
3. Какви според вас са най-характерните технологични черти на една съвременна и пълноценна 

CRM система?  
4. Какво мислите за CRM дилемата: цялостни пакетни решения или достъп само до нужните за 
конкретния бизнес функционалности.  

5. Къде всъщност е ноу-хауто за доброто управление на клиентите? Вградено е в CRM 
системите или е плод на управленски опит и специфични знания в областта?  
6. Колко е средната стойност на внедряване на такава система?  

7. Какви са перспективите за развитие пред CRM пазара?  
Деян Петков, отдел маркетинг, Микроинвест:  
1.През последните 2 години CRM системите придобиха по-голяма популярност в България в 

сравнение с предходните. Все повече организации търпят загуби поради липса на добро 
управление на клиентските си бази. Фирмите с осъзната необходимост от CRM софтуер се 
увеличават. Принос за популяризирането са и програмите за финансиране от европейските 

фондове.  
2. Това е отлична възможност за организациите да оптимизират работата си и да са 
конкурентни на българския и на световния пазар. За CRM индустрията това е възможност за 

изпълнение на проекти, съобразени с нуждите на организациите, по-добра възможност за 
покриване на изискванията на клиентите поради това, че финансовата помощ позволява да се 
внедрят повече функционалности и работните процеси да са в много голяма степен 

автоматизирани.  
3. Бързодействие, гъвкавост по отношение на къстъмизация, интегрируемост с други системи.  
4. Това зависи от конкретния бизнес модел, но с оглед улеснение на потребителите е 

достатъчен достъп до конкретни функционалности, а за мениджърите - цялостен поглед с цел 
анализ и взимане на правилните управленски решения. Разбира се, важно е да се мисли и в 
перспектива, като се има предвид динамиката на бизнеса.  

5. CRM системите са отличен инструмент, но не и ръководство за бизнес управление. При 
внедряване на такъв тип софтуер неминуемо настъпват промени в начина на работа, до 
известна степен се променя бизнес модела на организацията, но той няма да ни научи в 

детайли как да си ръководим дейността.  
6. Това зависи от големината на проекта, тоест от времето за внедряване - обичайно цените са 
в много широк диапазон: от 1000 до 150 000 лв.  
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Резюме: До края на годината ще има ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с 
Турция  

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005 г. Това ще доведе до намаляване на консумацията  на енергия с  
15% в сравнение с 2010 г.  

 
Заглавие: Добрев: Енергийната ефективност в ключ към повишаване на жизнения 
стандарт  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината ще има ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с 

Турция  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005 г. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с  

15% в сравнение с 2010 г.  
Националната цел на България, записана в плана за енергийна ефективност, предвижда до 
2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от крайното потребление, 

съобщават от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща за 
конкурентоспособността на икономиката и ключ  

към повишаване на жизнения стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев на срещата с клуба на  
дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. Срещата бе 

посветена на енергетиката на България.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министърът.  

Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите 
на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е  
сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.  

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на  
годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 

се превърне в първата реално изградена тръба от проекта "Набуко Запад" (Nabucco West), и  
за мен това е най-добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора  с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия.  
На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  

Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд Козлодуй 
като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност.  
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради –  

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_l.a_i.393965_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_l.a_i.393965_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_l.a_i.393965_at.1.html
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детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 

други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.   
Оперативната програма „Конкурентоспособност“ (ОПК) също е фокусирана върху 

енергийната ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците  
във форума схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира 
съвместно с Европейската банка за въстановяване и развитие (ЕБВР). За проекти по тази 

схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 
150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена 
за кандидатстване.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n402552  
Брой думи: 244  

 
 
Резюме: Комплектната инсталация значително намалява замърсяването на средата и разхода 

на електроенергия  
Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият завод в 
България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс.  

 
Заглавие: Откриха първия завод с комплектна инсталация за калциране на гипс  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Комплектната инсталация значително намалява замърсяването на средата и разхода на 
електроенергия  

Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият завод в 
България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на 

комплектната инсталация приключва третият етап от инвестиционната програма на 
дружеството. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г".  

Само оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 000 
000 млн.евро. Доставчик на оборудването е Claudius Peters Projects, една от водещите 
световни фирми, която е избрана след конкурс, при утвърдени от държавата критерии.  

Първите два етапа от инвестиционната програма на дружеството са закупуването на 
проходчески комбайн тип КСП -32 за механизиране на добива и прокарване на минните 
изработки и откриването на нов "Цех за производство на сухи строителни смеси на циментова и 

гипсова основа". Изградена е инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в 
производството на новите смеси на гипсова и циментова основа.  
Пускането на комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 

въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 
електроенергия ще се понижи с 45%.  
Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час, което се равнява на около 80 хил. тона 

годишно. Освен Комплектната инсталация, новият завод включва и автоматизирана линия за 
пълнене и палетизация, складово стопанство и производствени лаборатории.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1702765  
Брой думи: 453  

 
 
Резюме: София. Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. 

Тя е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
 

Заглавие: Делян Добрев: Енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността 
на българската икономика  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София. Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 
водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 

стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 
икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България, съобщиха от 

пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Енергийната 
интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо 
потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 

ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  
Министър Делян Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по 

Международен фонд „Козлодуй” като един от основните инструменти за повишаване на 
енергийната ефективност. Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 
млн. евро за подновяване на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна 

ефективност в 243 публични сгради – детски градини и училища, болници, спортни и културни 
обекти, административни сгради и други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно 
спестяване на енергия в размер на 120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 

54 000 тона.  
Оперативната програма „Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

„Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на Оперативна програма „Конкурентноспособност” са 
отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за 

мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена за кандидатстване.  
Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите 
на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е 

сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да започне изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 5

/1
0
/2

0
1
2
 

Дата: 04.10.2012  

Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=3D66093  
Брой думи: 205  

 
 
Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – 

за това алармираха от „България на гражданите".  
 
Заглавие: Може да изгубим милиони от ЕС в края на 2013-а, алармират хората на Кунева  

Подзаглавие:  
Автор: Марта Младенова  
Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – за 

това алармираха от „България на гражданите". Ръководителят на департамента „Еврофондове" 
Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при 
обществените поръчки, особено при общините. Експертът зададоха седем въпроса към 

управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и ефективността от 
усвояването им.  
Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти 

всеки изпитва материални лишения. „Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до 
осезаема промяна и не доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване на хората в 
България? Какъв е смисълът от разходването на тези средства? Има ли полза инвестирането в 

нереформирани сектори", попита Попов. Той изтъкна, че за три години са закрити десетки 
малки и средни предприятия и са загубени над 360 000 работни места в частния сектор.  
Експертът попита и колко от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност"  са 

достигнали реално до българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. 
Дори и със схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 
2012-а или в края на 2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях", 

каза Попов.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_2001862741  
Брой думи: 371  

 
 
Резюме: Ако еврофондовете продължат да се усвояват по начина, по който се усвояват в 

момента, България ще загуби 1,5 млрд. лв. още в края на 2013 г. За това предупреди 
икономическият екип на партията на Меглена Кунева „България на гражданите".  
 

Заглавие: Губим 1,5 млрд. лв. от еврофондове, предупреди екипът на Кунева  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Ако еврофондовете продължат да се усвояват по начина, по който се усвояват в 
момента, България ще загуби 1,5 млрд. лв. още в края на 2013 г. За това предупреди 
икономическият екип на партията на Меглена Кунева „България на гражданите".  

На специална пресконференция в „София прес" Иван Стамболов от Националния съвет на 
партията подчерта, че ситуацията с еврофондовете ще се окаже пагубна за бюджета и 
икономиката и ще направи твърде проблематично постигането на икономически растеж, чрез 

който да се излезе от кризата.  
"Оперативните програми не работят както трябва и няма адекватни политики", категоричен е 
той. От „България на гражданите" обявиха, че утре ще внесат в Министерския съвет серия 

въпроси към премира и правителството.  
Експертите поясниха, че тревогата им е породена от това, че имаме лоши перспективи за 
успешно излизане от първия програмен период и за успешно започване на следващия.  

От „България на гражданите" настояват правителството да каже какво прави, за да преодолее 
риска от неусвояване на стотици милиони от европейските фондове.  
Красимир Попов - ръководител на Департамента по европейски средства изтъкна, че основният 

проблем за голяма част от проектите е съфинансирането и съобщ и, че „България на 
гражданите" настояват премиерът да отговори защо държавата не предприема ефективни 
мерки.  

Във връзка с другия голям проблем - обществените поръчки, от партията на Кунева искат 
отговор от правителството какви мерки ще предприеме за намаляване на корупционния риск в 
тази сфера и са осигуряване на прозрачен, състезателен процес.  

Защо инвестициите от еврофонсовете не доведоха до осезаема промяна и не обърнаха 
тенденцията за обедняване на хората в България, питат още икономистите от „България на 
гражданите". Те изтъкнаха, че за три години са закрити десетки хиляди малки и средни 

предприятия и са загубени над 360 хиляди работни места - основно в частния сектор.  
Колко от над 2 млрд. лв. за конкурентоспособност, до които българският бизнес имаше право 
на достъп в разгара на кризата са достигнали реално до българските предприятия, питат още 

те.  
Бизнесът и хората в момента са в своите индивидуални кризи. Годни ще отнеме за 
съживяването на малките и средни предприятия, голяма част от които изчезнаха в последните 

три години, каза Иван Стамболов. Според него все още не е късно за мерки. Той изрази 
надежда да бъдат направени поуки и да се възползваме максимално ефективно от следващата 
финансова рамка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12126894  
Брой думи: 205  

 
 
Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – 

за това алармираха от „България на гражданите“. Ръководителят на департамента 
„Еврофондове“ Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните 
практики при обществените поръчки, особено при общините.  Експертът зададоха седем 

въпроса към управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и 
ефективността от усвояването им.  
 

Заглавие: Може да изгубим милиони от ЕС в края на 2013-а, алармират хората на Кунева  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – за 
това алармираха от „България на гражданите“. Ръководителят на департамента „Еврофондове“ 
Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при 

обществените поръчки, особено при общините. Експертът зададоха седем въпроса към 
управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и ефективността от 
усвояването им.  

Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти 
всеки изпитва материални лишения. „Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до 
осезаема промяна и не доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване на хората в 

България? Какъв е смисълът от разходването на тези средства? Има ли полза инвестирането в 
нереформирани сектори“, попита Попов. Той изтъкна, че за три години са закрити десетки 
малки и средни предприятия и са загубени над 360 000 работни места в частния сектор.  

Експертът попита и колко от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност“ са 
достигнали реално до българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. 
Дори и със схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 

2012-а или в края на 2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях“, 
каза Попов.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12126916  
Брой думи: 206  

 
 
Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – 

за това алармираха от „България на гражданите“. Ръководителят на департамента 
„Еврофондове“ Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните 
практики при обществените поръчки, особено при общините. Експертът зададоха седем 

въпроса към управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и 
ефективността от усвояването им.  
 

Заглавие: Може да изгубим милиони от ЕС в края на 2013-а, алармират хората на Кунева  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – за 
това алармираха от „България на гражданите“. Ръководителят на департамента „Еврофондове“ 
Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при 

обществените поръчки, особено при общините. Експертът зададоха седем въпроса към 
управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и ефективността от 
усвояването им.  

Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти 
всеки изпитва материални лишения. „Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до 
осезаема промяна и не доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване на хората в 

България? Какъв е смисълът от разходването на тези средства? Има ли полза инвестирането в 
нереформирани сектори“, попита Попов. Той изтъкна, че за три години са закрити десетки 
малки и средни предприятия и са загубени над 360 000 работни места в частния сектор.  

Експертът попита и колко от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност“ са 
достигнали реално до българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. 
Дори и със схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 

2012-а или в края на 2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях“, 
каза Попов.  
DarikNews  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12129821  
Брой думи: 77  

 
 
Резюме: Комплектната инсталация значително намалява замърсяването на средата и разхода 

на електроенергия  
Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият завод в 
България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс.  

 
Заглавие: Откриха първия завод с комплектна инсталация за калциране на гипс  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Комплектната инсталация значително намалява замърсяването на средата и разхода на 
електроенергия  

Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият завод в 
България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на 

комплектната инсталация приключва третият етап от инвестиционната програма на 
дружеството. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D12128682  
Брой думи: 437  

 
 
Резюме: /КРОСС/ Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. 

Тя е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 

икономическо развитие.  
 
Заглавие: Добрев: Енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността на 

икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: /КРОСС/ Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя 
е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 
икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната 
интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо 

потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев. Енергийната 
стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г., в 
сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 15% в 

сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите 

по Международен фонд Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на 
енергийната ефективност. Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 
млн. евро за подновяване на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна 

ефективност в 243 публични сгради - детски градини и училища, болници, спортни и културни 
обекти, административни сгради и други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно 
спестяване на енергия в размер на 120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 

54 000 тона.Оперативната програма «Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху 
енергийната ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във 
форума схемата «Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира 

съвместно с ЕБВР. За проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, 
които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на 
проектите. В момента схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на 

междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите на разговора на 
министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за 
диверсификация на енергийните източници. Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов 

до май следващата година, но вероятно ще бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на 
Делян Добрев. Той обяви още, че до края на годината ще имаме ясна пътна карта за 
изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да се превърне в първата реално 

изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-добрият вариант, каза още 
енергийният министър.Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на 
интерконектора с Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на 

българската част от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за 
тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_391475201  
Брой думи: 439  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 

икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България.  
 
Заглавие: Добрев: Енергийната ефективност е ключова за конкурентоспособността  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 

за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 
хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на с реща 
с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. 

Срещата бе посветена на енергетиката на България.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 

ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  
Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 

Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 
на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични с гради - 

детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  

Оперативната програма „Конкурентоспособност" също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
„Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 

проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 
схемата е отворена за кандидатстване.  

Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите 
на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е 
сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.  

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев.  
Той обяви още, че до края на годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата 

връзка с Турция. Тя може да се превърне в първата реално изградена тръба от проекта 
Nabucco West, и за мен това е най-добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_665271905  
Брой думи: 425  

 
 
Резюме: Днес официално беше открит новият завод на ГИПС АД в с. Кошава. Това е първият 

завод в България с Комплектна инсталация за калциране на природен гипс, съобщиха от 
предприятието.  
 

Заглавие: Новият завод за гипс щети природата и пести енергия  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Днес официално беше открит новият завод на ГИПС АД в с. Кошава. Това е първият 
завод в България с Комплектна инсталация за калциране на природен гипс, съобщиха от 
предприятието.  

С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на 
Комплектната инсталация, приключва третият етап от Инвестиционната програма на 
Дружеството. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г". Само 
оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 000 000 
млн.евро. Доставчик на оборудването е Claudius Peters Projects, една от водещите световни 

фирми, която е избрана след конкурс, при утвърдени от държавата критерии.  
Първите два етапа от Инвестиционната програма на Дружеството са закупуването на 
проходчески комбайн тип КСП -32 за механизиране на добива и прокарване на минните 

изработки и откриването на нов „Цех за производство на сухи строителни смеси на циментова и 
гипсова основа". Изградена е инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в 
производството на новите смеси на гипсова и циментова основа.  

Пускането на Комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 
електроенергия ще се понижи с 45%. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час, което 

се равнява на около 80 хил. тона годишно. Освен Комплектната инсталация, новият завод 
включва и автоматизирана линия за пълнене и палетизация, складово стопанство и 
производствени лаборатории.  

Мината край с. Кошава е единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив на 
гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100 % природен продукт и чистотата му достига 95 % 
(при добивания в открити мини гипс тя е до 50 %). ГИПС АД е основен доставчик на суров гипс 

за циментовия бранш и за производството на гипсови свързващи смеси и газобетонни изделия. 
От 2006 г. до сега са инвестирани близо 22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и 
осъвременяване на технологичния процес в подземния рудник и предприятието със 

закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на 
две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и 
циментова основа и инсталация за сушене и сепариране на пясък.  

ГИПС АД с. Кошава предлага за вътрешния и външен пазар суровини и над 25 вида готови 
продукти - естествен суров гипс, строителен гипс - „универсал", „бавно свързващ" и „сатен", 
сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа и грундове, формовъчен гипс бета 

модификация, медицински и стоматологичен гипс  
Основни потребители на суров гипс са Кнауф България, Холсим България, Титан Златна 
Панега Цимент, Xella-България, LAFARGE BFC Сърбия и др.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1036526  
Брой думи: 443  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка  с 
Турция  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 

хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 

МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 

е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 

15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 

120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента  

схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите -
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 

източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка. 

/БГНЕС  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4045  
Брой думи: 465  

 
 
Резюме: Днес официално беше открит новият завод на "ГИПС" АД в Кошава, който е първият 

завод в България с Комплектна инсталация за калциране на природен гипс, значително 
намаляваща замърсяването на околната среда и разхода на електроенергия. Официалните 
гости на събитието бяха областният управител на Видин Цветан Асенов, видинският 

градоначалник Герго Гергов, кметът на Кошава Галина Николова, партньори и клиенти на 
предприятието.  
 

Заглавие: В "ГИПС"-Кошава АД днес бе открит първият в България завод с комплектна 
инсталация за калциране на природен гипс  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Днес официално беше открит новият завод на "ГИПС" АД в Кошава, който е първият 
завод в България с Комплектна инсталация за калциране на природен гипс, значително 

намаляваща замърсяването на околната среда и разхода на електроенергия. Официалните 
гости на събитието бяха областният управител на Видин Цветан Асенов, видинският 
градоначалник Герго Гергов, кметът на Кошава Галина Николова, партньори и клиенти на 

предприятието.  
С изграждането на Завода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на 
Комплектната инсталация приключва третият етап от инвестиционната програма на 

дружеството. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г". Само 
оборудването на новата инсталация, с капацитет 80 хиляди тона годишно, е на стойност 8 000 

000 млн.евро. Доставчик на оборудването е Claudius Peters Projects - една от водещите 
световни фирми, която е избрана след конкурс при утвърдени от държавата критерии.  
Първите два етапа от инвестиционната програма на дружеството са закупуването на 

проходчески комбайн тип КСП -32 за механизиране на добива и прокарване на минните 
изработки и откриването на нов цех за производство на сухи строителни смеси на циментова и 
гипсова основа. Изградена е инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в 

производството на новите смеси на гипсова и циментова основа.  
Пускането на Комплектната инсталация ще доведе до значително намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и енергоемкостта на производството, като разходът на 

електроенергия ще се понижи с 45%. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час, което 
се равнява на около 80 хиляди тона годишно. Освен Комплектната инсталация, новият завод 
включва и автоматизирана линия за пълнене и палетизация, складово стопанство и 

производствени лаборатории.  
За "ГИПС" АД:  
Мината край село Кошава е единственото в Югоизточна Европа находище за подземен добив 

на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100% природен продукт и чистотата му достига 
95% (при добивания в открити мини гипс тя е до 50 %). "ГИПС" АД е основен доставчик на суров 
гипс за циментовия бранш и за производството на гипсови свързващи смеси и газобетонни 

изделия. От 2006 г. до момента са инвестирани близо 22 млн. лева в реконструкция, 
модернизиране и осъвременяване на технологичния процес в подземния рудник и 
предприятието със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен 

гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на су хи строителни 
смеси на гипсова и циментова основа и инсталация за сушене и сепариране на пясък.  
"ГИПС" АД в Кошава предлага за вътрешния и външен пазар суровини и над 25 вида готови 

продукти – естествен суров гипс, строителен гипс - „универсал”, „бавно свързващ” и „сатен”, 
сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа и грундове, формовъчен гипс бета 
модификация, медицински и стоматологичен гипс. Основен потребител на суровия гипс е 

циментовата промишленост. Основни потребители на суров гипс са "Кнауф България", "Холсим 
България", "Титан Златна Панега Цимент", "Xella-България", "LAFARGE BFC"-Сърбия и др.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1331328  
Брой думи: 440  

 
 
Резюме: /КРОСС/ Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. 

Тя е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 

икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  

 
Заглавие: Добрев: Енергийната ефективност е  водеща за конкурентоспособността на 
икономиката ни  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя 

е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за 

икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 

ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  
Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 

Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 
на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради - 

детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  

Оперативната програма „Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
„Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 

проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 
схемата е отворена за кандидатстване.  

Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите 
на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е 
сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.  

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 
годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 

се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=3D40&oid=3D5179491  
Брой думи: 444  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с Турция   
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 
хората.  

Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  

Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 
е огромен, каза министър Добрев.  

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 

ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  
Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 

Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 
на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 

детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  

Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 

проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 
схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 

съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите-
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 
източници.  

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 
годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 

се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка. 
/БГНЕС /  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D973119  
Брой думи: 205  

 
 
Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – 

за това алармираха от „България на гражданите". Ръководителят на департамента 
„Еврофондове" Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните 
практики при обществените поръчки, особено при общините.  

 
Заглавие: Може да изгубим милиони от ЕС в края на 2013-а, алармират хората на Кунева  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. – за 
това алармираха от „България на гражданите". Ръководителят на департамента „Еврофондове" 

Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са корупционните практики при 
обществените поръчки, особено при общините. Експертите зададоха седем въпроса към 
управляващите, свързани с отчетността на европейските средства и ефективността от 

усвояването им.  
Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти 
всеки изпитва материални лишения. „Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до 

осезаема промяна и не доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване на хората в 
България? Какъв е смисълът от разходването на тези средства? Има ли полза инвестирането в 
нереформирани сектори", попита Попов. Той изтъкна, че за три години са закрити десетки 

малки и средни предприятия и са загубени над 360 000 работни места в частния сектор.  
Експертът попита и колко от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност" са 
достигнали реално до българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. 

Дори и със схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 
2012-а или в края на 2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях", 
каза Попов.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=3D585374  
Брой думи: 443  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с 
Турция  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 

хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 

МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 

е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 

15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 

120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика",  която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 

схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите -
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 

източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка. 

/БГНЕС  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=3Dnews&act1=3Ddet&mater=3DNDA2MTsyMw=3D=3D  
Брой думи: 444  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с 
Турция  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 

хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 

МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 

е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005, предаде БГНЕС. Това ще доведе до намаляване на 

консумацията на енергия с 15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана 
в плана за енергийна ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в 
размер на 9% от крайното потребление.  

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 

120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 

схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите -
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 

източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%E2%84%961-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%BF-news37701.html  

Брой думи: 141  
 
 

Резюме: По инвестиции от оперативните програми на глава от населението Габровската 
община е на първо място с договорени 2 931 лева на човек и изплатени към момента 628 лева. 
Това сочи статистиката за изпълнението на оперативните програми у нас от началото на 2007 

година до 1 септември на тази година.  
 
Заглавие: Габрово №1 по инвестиции от ОП  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По инвестиции от оперативните програми на глава от населението Габровската община 

е на първо място с договорени 2 931 лева на човек и изплатени към  момента 628 лева. Това 
сочи статистиката за изпълнението на оперативните програми у нас от началото на 2007 година 
до 1 септември на тази година.  

Средствата, договорени по оперативните програми са 90,57% от предвидените в общата рамка, 
а реално изплатените са 26,76%. Най-много средства от началото на програмния период са 
договорени по Оперативната програма "Околна среда". По същия показател най-нисък ръст 

има Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на 
структурните фондове на Европейския съюз.  

С най-много подадени проекти е Столична община. След нея се нареждат общините в Пловдив, 
Бургас, Варна и Габрово. С най-висок брой одобрени проектни предложения е общината в 
Бургас. След нея се нарежда Габрово./БНР  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/balgariya-na-grazhdanite%E2%80%9C-balgariya-shte-izgubi-
15-mlrd-leva-po-operativnite-programi  

Брой думи: 210  
 
 

Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г.. 
Това алармираха от партията на Миглена Кунева - „България на гражданите". Ръководителят 
на департамента „Еврофондове" Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това 

са корупционните практики при обществените поръчки, особено при общините, съобщи „Дарик“.  
 
Заглавие: „България на гражданите“: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по 

оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г.. 
Това алармираха от партията на Миглена Кунева - „България на гражданите". Ръководителят 
на департамента „Еврофондове" Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това 

са корупционните практики при обществените поръчки, особено при общините, съобщи „Дарик“. 
Експертът зададе седем въпроса към управляващите, свързани с отчетността  
на европейските средства и ефективността от усвояването им. Повече от една пета от хората в 

страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти всеки изпитва материални 
лишения. „Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не 
доведоха до обръщане на тенденцията за обедняване на хората в България? Какъв е смисълът 

от разходването на тези средства? Има ли полза инвестирането в нереформирани сектори", 
попита Попов. Той изтъкна, че за три години са закрити десетки малки и средни предприятия и 
са загубени над 360 хил. работни места в частния сектор. Експертът попита и колко от 

средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност" са достигнали реално до 
българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. Дори и със схеми за 
финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 2012-а или в края на 

2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях", допълни Попов.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/partiyni-analizi-balgariya-shte-izgubi-15-mlrd-leva-po-
operativnite-programi  

Брой думи: 199  
 
 

Резюме: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. 
Това алармираха от партията на Меглена Кунева - „България на гражданите".  
 

Заглавие: Партийни анализи: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните 
програми  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: България ще изгуби 1,5 млрд. лева по оперативните програми още в края на 2013 г. Това 
алармираха от партията на Меглена Кунева - „България на гражданите". Ръководителят на 

департамента „Еврофондове" Красимир Попов бе категоричен, че основна причина за това са 
корупционните практики при обществените поръчки, особено при общините, съобщи „Дарик“. 
Експертът зададе седем въпроса към управляващите, свързани с отчетността на европейските 

средства и ефективността от усвояването им. Повече от една пета от хората в страната живеят 
с доходи под линията на бедността, а почти всеки изпитва материални лишения. „Защо 
инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не доведоха до обръщане 

на тенденцията за обедняване на хората в България? Какъв е смисълът от разходването на 
тези средства? Има ли полза инвестирането в нереформирани сектори", попита Попов. Той 
изтъкна че са загубени над 360 хил. работни места в частния сектор. Експертът попита и колко 

от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност"  са достигнали реално до 
българските предприятия. „Не е без значение кога се харчат парите. Дори и със схеми за 
финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края  на 2012-а или в края на 

2013-а година, въобще не е без значение кога достигат парите до тях", допълни Попов.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/212795_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0

%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B
D%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1
%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D

0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5+65%
25+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%95%D0%A1  

Брой думи: 438  
 
 

Резюме: Енергийната интензивност на икономиката ни е с 65% по-висока от средното равнище 
в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  
 

Заглавие: Енергийната интензивност на българската икономика е 65% над средната за ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Енергийната интензивност на икономиката ни е с 65% по-висока от средното равнище в 
ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50%  

до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на  9% от 

крайното потребление. Затова енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността 
на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на хората. Това каза министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба на дипломатите-

икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. Срещата бе посветена на 
енергетиката на България, съобщиха от пресцентъра на ведомството в четвъртък.  
Оперативната програма „Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху енергийната 

ефективност, каза още Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на Оперативна програма „Конкурентноспособност” са 

отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за 
мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена за кандидатстване.  
Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите 

на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е 
сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.  
Министърът представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 

„Козлодуй” като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 
на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 

детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 
120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Добрев. Той обяви и че до края на годината ще 
имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да се превърне 

в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-добрият 
вариант, допълни енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да започне изграждането на интерконектора с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B

5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8
2%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html  

Брой думи: 421  
 
 

Резюме: Потенциалът за развитие в тази област е огромен, смята Добрев  
"Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща за 
конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения с тандарт на 

хората". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща 
с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие 
(ЦИР), посветена на енергетиката на България.  

 
Заглавие: Енергийната ефективност - водеща за конкурентоспособността  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Потенциалът за развитие в тази област е огромен, смята Добрев  
"Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща за 

конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 
хората". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща 
с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие 

(ЦИР), посветена на енергетиката на България.  
Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето 
защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза Добрев. Енергийната стратегия на 

страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г. в сравнение с 
2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 15% в сравнение с 2010 г. 
Националната цел на България, записана в плана за енергийна ефективност, предвижда до 

2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от крайното потребление.  
По фонд "Козлодуй" са подписани шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. 
евро за подновяване на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 

243 публични сгради – детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, 
административни сгради и други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно 
спестяване на енергия в размер на 120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 

54 000 тона, обясни Добрев.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност" също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министърът. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). За проекти по тази схема в рамките 
на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от 

ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена за 
кандидатстване.  
Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също беше сред 

темите на разговора. По неговите на Добрев това е сериозен фактор за диверсификация на 
енергийните източници. Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата 
година, но вероятно ще бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на министъра. Той обяви 

още, че до края на годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с 
Турция. Тя може да се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 

Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
 

 
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.226576.html
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/otkriha-purviq-zavod-s-komplektna-instalaciq-za-kalcirane-na-
gips-669522.html  

Брой думи: 66  
 
 

Резюме: Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият 
завод в България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс.  
 

Заглавие: Откриха първия завод с комплектна инсталация за калциране на гипс  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Новият завод на ГИПС АД в с. Кошава беше официално открит днес. Това е първият 
завод в България с комплектна инсталация за калциране на природен гипс. С изграждането на 
Завода за калциниране на природен гипс и пускането в експлоатация на комплектната 

инсталация приключва третият етап от инвестиционната програма на дружеството. Проектът е 
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г".  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.versia.bg  
Връзка: http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/16689--2012-  
Брой думи: 442  

 
 
Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с 
Турция  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 

хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 

МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 

е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 

15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 

120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 

схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите -
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 

източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/49783-dobrev-do-kraa-na-2012-shte-imame-asna-patna-karta-za-
gazovata-vrazka-s-turcia  

Брой думи: 441  
 
 

Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 
водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  

Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  

 
Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с 
Турция  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 

за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 
хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 

е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 
е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 

до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 
15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 

крайното потребление.  
Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд Козлодуй 
като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. Подписани са 

шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване на улично 
осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – детски 
градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и други. 

Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 120 000 
MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 

ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 

кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 
схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите -

икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 
източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 

бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 
годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-

добрият вариант, каза още енергийният министър.  
Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската  част 

от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.  
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Дата: 04.10.2012  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=3D56805  
Брой думи: 158  

 
 
Резюме: София е с най-голям брой подадени проекти, Бургас - с най- много одобрени  

Община Габрово е на първо място в страната по инвестиции от оперативните програми на 
глава от населението. Според статистиката за изпълнението на оперативните програми у нас 
от началото на 2007 година до 1 септември 2012 г на човек от общината се падат договорени 2 

931 лева и изплатени 628 лева.  
 
Заглавие: Габрово с най-много инвестиции от оперативни програми  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София е с най-голям брой подадени проекти, Бургас - с най- много одобрени  

Община Габрово е на първо място в страната по инвестиции от оперативните програми на 
глава от населението. Според статистиката за изпълнението на оперативните програми у нас 
от началото на 2007 година до 1 септември 2012 г на човек от общината се падат договорени 2 

931 лева и изплатени 628 лева.  
Средствата, договорени по оперативните програми са 90,57% от предвидените в общата рамка, 
а реално изплатените са 26,76%, информира БНР.  

Най-много средства от началото на програмния период са договорени по Оперативната 
програма "Околна среда". По същия показател най-нисък ръст има Оперативната програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , сочат данните са от 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните фондове на 
Европейския съюз.  
С най-много подадени проекти е Столична община. След нея се нареждат общините в Пловдив, 

Бургас, Варна и Габрово.  
С най-висок брой одобрени проектни предложения е общината в Бургас. След нея се нарежда 
Габрово.  
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Резюме: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е 

водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения 
стандарт на хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 

на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 
МИЕТ.  
 

Заглавие: Добрев: До края на 2012 ще имаме ясна пътна карта за газовата връзка с 
Турция  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща 
за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на 

хората.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба 
на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие, съобщиха от 

МИЕТ.  
Срещата бе посветена на енергетиката на България. Енергийната интензивност на икономиката 
е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област 

е огромен, каза министър Добрев.  
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% 
до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 

15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна 
ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от 
крайното потребление.  

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд 
Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. 
Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване 

на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – 
детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и 
други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 

120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.  
Оперативната програма "Конкурентоспособност"  също е фокусирана върху енергийната 
ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата 

"Енергийна ефективност и зелена икономика", която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За 
проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с 
кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента 

схемата е отворена за кандидатстване. Изграждането на междусистемните газови връзки със 
съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите-
икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните 

източници.  
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще 
бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на 

годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да 
се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-
добрият вариант, каза още енергийният министър.  

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с 
Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част 
от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка. 

/БГНЕС 
 

 

file:///C:/Users/h.petrov/AppData/Local/Temp/3D%22http:/www.factor-news.net/index_.php%3fcm=3D2&ct=3D1&id=3D28513

