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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.10.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 0 

 радиостанции 2 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 13 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции  
 

Дата: 08.10.2012  
Източник: БНР  
Предаване: Пари за вашият бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 567  
 
 
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ  
 
Водещ: В минутите на рубриката ни по ОП Конкурентоспособност днес ще ви разкажем за 
успешния проект, който реализира врачанската фирма за производство на стъклопакети за 
алуминиева, PVC и дървена дограма ДИД - 73 ЕООД. Проектът е на стойност 27 600 лв., от 
които фирмата получава безвъзмездно половината и е по схемата за покриване на 
международно признатите стандарти ISO.  
Идеята за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност възниква в средата на 2008 година, 
разказва консултантът по проекта Николай Николов.  
Николай Николов: До средата на 2008 година фирмената стратегия бе насочена за 
разширяване на производствения капацитет на предприятието. Към момента фирмата имаше 
производствен капацитет 3 500 кв. м. стъклопакети месечно, като стратегията беше да се 
увеличи капацитетът с близо 50% до достигане на 5 000 кв. м.  
Кризата в строителството обаче променя плановете на собственика на фирмата Димитър 
Димитров.  
 
Текст: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ  
 
Водещ: В минутите на рубриката ни по ОП Конкурентоспособност днес ще ви разкажем за 
успешния проект, който реализира врачанската фирма за производство на стъклопакети за 
алуминиева, PVC и дървена дограма ДИД - 73 ЕООД. Проектът е на стойност 27 600 лв., от 
които фирмата получава безвъзмездно половината и е по схемата за покриване на 
международно признатите стандарти ISO.  
Идеята за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност възниква в средата на 2008 година, 
разказва консултантът по проекта Николай Николов.  
Николай Николов: До средата на 2008 година фирмената стратегия бе насочена за 
разширяване на производствения капацитет на предприятието. Към момента фирмата имаше 
производствен капацитет 3 500 кв. м. стъклопакети месечно, като стратегията беше да се 
увеличи капацитетът с близо 50% до достигане на 5 000 кв. м.  
Кризата в строителството обаче променя плановете на собственика на фирмата Димитър 
Димитров.  
Николай Николов: Стратегията на фирмата се пренасочи от физическо разширяване на 
капацитета до надграждане на съществуващите към момента конкурентни предимства, които се 
изразяваха в липсата на преки конкуренти в другите райони, специализация и дългогодишен 
опит в производството на стъклопакети, съответно ниските цени и кратки срокове на 
изпълнение на поръчките. Въпросът с постигането и гарантирането на максимално високо 
качество на произвежданите стъклопакети придоби особена важност и острота и от факта, че 
всички основни клиенти на фирмата имаха внедрени сертифицирани системи за управление на 
качеството, налагащи наличието на такива системи при техните подизпълнители. При 
множеството разговори и срещи, провеждани в този период, наличието на такава система беше 
поставено като задължително изискване за продължаване на договорните отношения.  
В този момент Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия публикуват насоките за 
кандидатстване по схемата за международно признати стандарти.  
Николай Николов: Ръководството на фирмата видя една отлична възможност да реализира 
плановете си. След публикуване на насоките беше разработен проектът за кандидатстване, 
като общият бюджет на проекта беше в размер на 27 600 лв. Исканата безвъзмездна помощ 
беше 50% от стойността на проекта или 13 800 лв. Планираха се две основни дейности – 
получаване на специализирана консултантска подкрепа за разработване и внедряване на 
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системата за управление на качеството и съответно сертифициране на вече внедрената 
система. Имаше и допълнителни дейности, но съпътстващи основните и включени в проекта 
поради изискването на програмата за осигуряване на визуализация и публичност на 
финансовата подкрепа от оперативната програма, както и извършването на финансов одит 
на разходите по проекта.  
Проектът изпълни изцяло замисъла си, разказва Николай Николов.  
Николай Николов: На база на което беше реализиран след получаването на сертификат за 
наличие на система за управление на качеството, фирмата успя да запази основните си 
клиенти. Фирмата получи възможност да участва в тръжни процедури, организирани от 
изпълнители на определени обекти, които задължително поставяха изискването да има 
система за управление на качеството като възможност за кандидатстване в тези тръжни 
процедури. Друг положителен ефект, който се усети главно върху дейността на фирмата, това е 
подобрена организация на производството. Предполагам знаете, че разработването на система 
за управление на качеството включва няколко поддейности, като например преглед и анализ на 
дейността на организацията, обучение на персонала, анализ на процесите, определяне на 
максималноефективните пътища на съответните продукти. Тоест значително се подобри 
организацията на производство. Персоналът на фирмата беше допълнително обучен. Разбира 
се, изхождайки от самата същност на системата, значително се повиши качеството на 
произвежданата продукция, което беше отчетено съответно и от нашите клиенти, и освен това 
подобриха се финансовите резултати на фирмата, подобри се делът на бракуваната 
продукция.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: БНР - Програма "Христо Ботев"  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 774  
 
 
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ  
 
Водещ: Сега е време за рубриката „Пари за вашия бизнес”. Програмата за енергийна 
ефективност и "зелена" икономика е съвместна инициатива на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към 
насърчаване на устойчивите енергийни решения за малки и средни предприятия. Велина 
Попова е главен експерт в Главна дирекция „Конкурентоспособност” в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и ни представя най-важните моменти от програмата за по-
голяма яснота на бъдещите кандидати.  
 
Текст: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ  
 
Водещ: Сега е време за рубриката „Пари за вашия бизнес”. Програмата за енергийна 
ефективност и "зелена" икономика е съвместна инициатива на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към 
насърчаване на устойчивите енергийни решения за малки и средни предприятия. Велина 
Попова е главен експерт в Главна дирекция „Конкурентоспособност” в Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и ни представя най-важните моменти от програмата за 
по-голяма яснота на бъдещите кандидати.  
Велина Попова: Програма „енергийна ефективност и зелена" икономика беше разработена 
заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие и тя обхваща в себе си от една 
страна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 
Оперативна програма "Конкурентоспособност", от друга – кредитна линия на Европейската 
банка за възстановяване и развитие. Целта е да предоставим подкрепа на малките и средни 
предприятия да реализират инвестиции в нови технологии, които да доведат до енергийни 
спестявания и които разбира се, да са полезни за околната среда. Максималният интензитет, 
който може да бъде достигнат, на безвъзмездната помощ е 50%. Могат да кандидатстват малки 
и средни предприятия, по смисъла на закона за малките и средни предприятия, като те трябва 
да са юридически лица, регистрирани съгласно търговския закон или закона за кооперациите. 
Етапът на кандидатстване, ако мога така да го кажа, е разделен на две. Има един 
първоначален етап, който е подготовката на проектното предложение и оценката на 
техническото съответствие, след което се събират всички документи и се подава проектното 
предложение пред договарящия орган. На първоначалния етап кандидатът трябва да подготви 
формуляра за кандидатстване и енергийния одит, ако неговият проект се основава на 
препоръките от извършено енергийно обследване. Другата част от етапа на подготовка на 
проекта – провеждането на процедурите за избор на изпълнител. Те също се провеждат още на 
ранен етап и след като бъдат проведени, се дават на асистента по проекта, който трябва да ги 
прегледа и съответно да даде становище дали съответстват на изискванията на 
Постановление на Министерски съвет №55 и съответно на нашите указания. По програмата се 
финансира главно закупуване на оборудване и материали, което трябва да доведе или до 
спестяване на енергия или до подобряване на енергийната интензивност на предприятието. 
Има също така допустими разходи за въвеждане в експлоатация и закупуване на 
когенерационни инсталации и на системи от възобновяеми енергийни източници. Друго, за 
което може да се кандидатства по програмата, е въвеждането на система за енергиен 
мениджмънт, съгласно стандарта ISO 50001, строително-монтажни работи, които да подобрят 
енергоемкостта на сградния фонд на предприятието или които са необходими, за да бъде 
въведено оборудването, което се купува, в експлоатация. Може би важно е да кажем, че има 
два подхода за изпълнение на тези проекти. Единият вариант е технологичният подход. Тук 
става въпрос за по-малки и по-прости проекти, които обхващат инвестиции, които са съгласно 
списъка с материали и оборудване. Този списък е разработен специално за програмата. Той 
включва две основни категории: непроизводство и непроизводствено оборудване, като в него 
са зададени стандартни технологии и оборудване, които отговарят на критериите за енергийна 
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ефективност и които ако бъдат закупени, със сигурност трябва да доведат до енергийни 
спестявания. Това е улеснение, тъй като избирането на оборудване или на материали от този 
списък го прави директно допустим по програмата и не е необходим енергиен одит. Другото е, 
че по този списък оборудването може да бъде закупено по по-простата процедура за избор на 
изпълнител, която е избор чрез три оферти. Това е първият подход, технологичният. Тук 
интензитетът на безвъзмездната помощ започва от 30%. Вторият подход, той вече е за по-
големи проекти, за по-сложни. Там проектът трябва да се основава на препоръките от 
извършения енергиен одит. Той е задължителен, за да бъде проектът допустим, ако включва 
инвестиции, които не са от този списък. При тези проекти интензитетът стартира от 40%, като и 
в двата случая могат да бъдат добавени по 10% бонус към основния интензитет, до 
достигането на максималния интензитет 50%. За проектите, които са от технологичния подход 
10% могат да бъдат добавени, ако кандидатът реши все пак да си направи доброволно 
енергиен одит. Друг вариант за добавяне на тези 10% е: ако проектът включва закупуване на 
когенерации или на възобновяеми енергийни източници; ако кандидатът има въведен стандарт 
ISO 9001, 14001 или 16001. И нещо важно, 10% бонус могат да се вземат за проекти, които се 
реализират в икономически сектори на дейност, които са приоритетни за икономиката или пък 
които се характеризират с висока енергийна интензивност. И енергийният одит е задължителен 
за тези проекти, които се основават на препоръките от него, като той трябва да бъде направен 
съгласно образеца, който е към насоките. Той е специално разработен за целите на 
програмата и е различен от този, който се прави по закона за енергийната ефективност.  
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Национални печатни медии  
 

Дата: 09.10.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2  
Брой думи: 622  
 
 
Резюме: Министерство на вътрешните работи се оказа приоритетна за финансиране 
институция и в областта на екологията. Според последните размествания по оперативна 
програма "Околна среда" МВР ще получи близо 200 млн. лв. по два приоритета - "води" и 
"опазване и възстановяване на биоразнообразието". Крупна сума, предвидена първоначално за 
сектор води, ще бъде пренасочена и за закупуване на автобуси и тролейбуси. С тази подмяна 
на приоритети екоминистерството се надява да закърпи сметките през 2013 г. и да не връща 
неусвоени суми в Брюксел. Към подобни абсурдни размествания заради забавяне на 
усвояването на еврофондовете вече прибягнаха и други министерства.  
 
Заглавие: МВР се оказа с приоритет и за биоразнообразието  
Подзаглавие: От страх да не загубят пари министерствата започват да лансират отчаяни 
промени по еврофондовете  
Автор:  
Текст: Министерство на вътрешните работи се оказа приоритетна за финансиране институция 
и в областта на екологията. Според последните размествания по оперативна програма "Околна 
среда" МВР ще получи близо 200 млн. лв. по два приоритета - "води" и "опазване и 
възстановяване на биоразнообразието". Крупна сума, предвидена първоначално за сектор 
води, ще бъде пренасочена и за закупуване на автобуси и тролейбуси. С тази подмяна на 
приоритети екоминистерството се надява да закърпи сметките през 2013 г. и да не връща 
неусвоени суми в Брюксел. Към подобни абсурдни размествания заради забавяне на 
усвояването на еврофондовете вече прибягнаха и други министерства.  
През 2013 г. екоминистерството трябва да докаже пред Европейската комисия извършени 
разходи за 668 млн. евро, за да не загуби финансиране. За сравнение лимитът на минималните 
разходи, изискван от Брюксел за 2012 г., е 5 пъти по-нисък - 132 млн. евро. Заради опасността 
от загуба на средства още в средата на годината в МОСВ е била сформирана работна група, 
която да предложи алтернативни мерки. Новите проекти, към които ще се пренасочват пари, 
трябвало да отговарят на няколко условия - да са за големи суми, да могат да се реализират 
бързо - т.е. институцията да има капацитет да проведе бързо обществената поръчка, и да не 
изискват твърде резки размествания на оперативната програма.  
По тези критерии МВР е успяло да се класира в два приоритета. По сектор "Води" ще се 
доставя оборудване за изпомпване, за издирване и спасяване по вода, за пречистване на вода, 
за предотвратяване на наводнения, за временно настаняване при наводнения. В областта на 
биоразнообразието ведомството на Цветан Цветанов ще си доставя техника за борба с 
горските пожари. И за двете направления е предвидено финансиране от по 96 млн. лв.  
Още по-скандално е пренасочването на 390 млн. лв. от приоритетна ос "Води" за закупуването 
на нови автобуси и тролейбуси в 5 общини. Тази необходимост е аргументирана със 
замърсяването на въздуха от остарелия транспорт, т.е. подмяната на приоритети е пълна, 
коментираха експерти. Дори и чистотата на въздуха обаче не е била най-голямата грижа на 
министерството, става ясно от документите. При анализа кои общини да получат пари за 
транспортни средства от МОСВ са решили да изключат всички местни управи, в които 
градският транспорт е възложен на частен превозвач, защото това изисква разрешение за 
предоставяне на държавна помощ и ще забави процедурата. За още по-лесно е преценено 
парите да се насочат към общини, които вече имат одобрени проекти за развитие на градския 
транспорт - по оперативна програма "Регионално развитие". В обосновката се изтъква, че при 
тях вече има налични анализи за нуждите и ползите от подмяна на състава, а отпуснатите пари 
от регионалното министерство така или иначе не стигат за всичко и могат да се финансират 
допълнителни дейности. Така от екоминистерството предлагат крупната сума от 390 млн. лв. да 
отиде за Столична община, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора. Те вече имат договори с 
МРРБ за развитие на транспорта за 342 млн. лв. еврофинансиране. Случайно или не, и петте 
избрани града се управляват от кметове на ГЕРБ.  
***  
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ДЕЖА ВЮ  
Пари за пожарната се кани да дава и министерството на регионалното развитие. Само преди 
дни от екипа на Лиляна Павлова обясниха, че смятат да пренасочат пари от приоритет 
"Подобряване на градската среда" за закупуване на пожарни автомобили и оборудване на 36 
регионални звена на пожарната. Подобни безпринципни размествания имаше и по други 
програми. За да се ускори разплащането на проекти по изоставащата 
"Конкурентоспособност", в края на м.г. стана ясно, че с пари от програмата за бизнеса ще се 
финансира изграждането на газовата връзка между България и Сърбия. Става въпрос за почти 
50 млн.евро, които бяха прехвърлени от програма "Регионално развитие" към 
"Конкурентоспособност". Изграждането на столичното метро пък получава финансиране по 
два приоритета на ОП "Транспорт" - развитие на жп транспорта и подобряване на 
интермодалността при превоза на пътници и товари.  
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Дата: 09.10.2012  
Източник: в. Преса  
Страница: 4  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Столичното кметство ще има до лятото на идната година собствена бизнес агенция 
като Виена и Лондон. Това съобщи зам.-председателят на Столичния общински съвет Николай 
Стойнев.  
 
Заглавие: София с бизнес агенция като Виена и Лондон  
Подзаглавие:  
Автор: Пламена Петрова  
Текст: Столичното кметство ще има до лятото на идната година собствена бизнес агенция като 
Виена и Лондон. Това съобщи зам.-председателят на Столичния общински съвет Николай 
Стойнев.  
"Това няма да е кредитна институция, която да раздава пари, а посредник между бизнеса, който 
търси образовани хора, научните звена, които имат високотехнологични проекти, но им трябват 
средства, и общината", уточни той.  
Първоначалната стойност на проекта е 400 000 лв. За да кандидатстваме за тях по ОП 
"Конкурентоспособност", ще създадем консорциум от 6 наши търговски дружества, 
общинската агенция по приватизация, гаранционния фонд за малките и средните предприятия, 
Асоциацията за развитие на София и Интер експо центъра. Те ще дадат и една трета от 
парите, допълни Стойнев.  
Освен да подпомагат прохождащия бизнес в София, представители на агенцията ще 
промотират града като добро място за инвестиции пред търговските ни мисии в чужбина и пред 
всички чуждестранни бизнесмени, посещаващи общината, допълни Стойнев.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 05.10.2012  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 10  
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 СО 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.  
05.10.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 08.10.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/10/08/1920916_bulgariia_tursi_investitori_na_forum_v_moskva/  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: Няколко български фирми и представители на държавата ще отправят към колегите 
си от Русия послание, че българските делови среди са коректен партньор, а държавата ни 
предлага изгодни инвестиционни условия. Това ще стане по време на еднодневния 
инвестиционен форум в Москва днес, съобщи БТА. Форумът е организиран от "Ентреа 
кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската агенция за инвестиции (БАИ) за 
представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: България търси инвеститори на форум в Москва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няколко български фирми и представители на държавата ще отправят към колегите си 
от Русия послание, че българските делови среди са коректен партньор, а държавата ни 
предлага изгодни инвестиционни условия. Това ще стане по време на еднодневния 
инвестиционен форум в Москва днес, съобщи БТА. Форумът е организиран от "Ентреа 
кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската агенция за инвестиции (БАИ) за 
представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
Целта ни е да се опитаме да разширим наложената в руските граждани представа за България 
единствено като отлична дестинация за почивка и за покупка на имоти, обясняват от 
компанията.  
Над 130 руски компании са заявили желание за участие в еднодневния българско-руски 
инвестиционен форум в руската столица. Срещата е организирана от БАИ в партньорство с 
Търговско-промишлената палата на Русия. Форумът ще се състои в конферентния център на 
Руската търговско-промишлена палата. От българска страна ще участва министърът на 
земеделието Мирослав Найденов. Презентация на възможностите за инвестиции в България 
ще направи изпълнителният директор на БАИ Борислав Стефанов.  
България ще се представи на форума с три фирми от хранителната и земеделската 
промишленост, три от SPA, балнеолечение и медицински туризъм. Експерт от водеща 
юридическа кантора ще разяснява на място на потенциалните инвеститори възможностите за 
развиване на бизнес в България. На разположение на руските делови партньори ще са и 
експерти на БАИ.  
Според проучване на БАИ за Русия секторите хранителна промишленост, земеделие и туризъм 
са сред тези с най-голям потенциал за привличане на инвестиции. Това е и причината на 
форума да се представят компании от тези икономически дейности.  
По данни на БНБ досега Русия заема седмо място сред класацията по държави за инвестиции, 
като руските инвестиции в България за последните 15 години са на стойност 1.486 млрд. евро. 
За полугодието техният размер достига 73.3 млн. евро, което с 6.3 млн. евро повече спрямо 
същия период на миналата година. Основните сектори, в които има руски инвестиции от 
началото на годината, са недвижими имоти, химия и туризъм. Прогнозите са до края на 
годината руските инвестиции да достигнат повече от 250 млн. евро при около 180 млн. евро за 
2011 г. във връзка с последните предложения за законодателни промени, които допълнително 
ще облекчат инвестиционния климат в страната.  
Като продължение на темата българската Служба по търговско-икономически въпроси към 
посолството ни в Москва ще организира на 9 октомври от 10.00 ч. кръгла маса на тема: 
"Развитие на търговско-икономическите взаимоотношения между България и Русия в контекста 
на членството на РФ в СТО и интеграционните процеси в постсъветското пространство."  
 
 
 
  

file:///C:/Users/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2R19WUAE/3D%22http:/www.dnevnik.bg/biznes/2012/10/08/1920916_bulgariia_tursi_investitori_na_forum_v_moskva/
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1  
Брой думи: 923  
 
 
Резюме: Успеваемостта на досегашните проекти е 80%, а ефектът за фирмите - от 5 до 8 пъти 
ръст на приходите  
След три годишно забвение държавата се сети отново да подпомогне иновациите, които са 
един от приоритетите на Европа през следващия програмен период, а бъдещата ни оперативна 
програма е наречена “Иновации и Конкурентоспособност” 2014 - 2020. На Националния 
иновационен фонд са отпуснати 5 млн. лв. за 2012 г., като последно средства за нови проекти е 
имало през 2008 г. В същото време успеваемостта от досегашните проекти е около 80%, а 
ефектът за фирмите е нарастване на приходите им от 5 до 8 пъти.  
 
Заглавие: Държавата се сети да подпомогне иновациите с 5 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Успеваемостта на досегашните проекти е 80%, а ефектът за фирмите - от 5 до 8 пъти 
ръст на приходите  
След три годишно забвение държавата се сети отново да подпомогне иновациите, които са 
един от приоритетите на Европа през следващия програмен период, а бъдещата ни оперативна 
програма е наречена “Иновации и Конкурентоспособност” 2014 - 2020. На Националния 
иновационен фонд са отпуснати 5 млн. лв. за 2012 г., като последно средства за нови проекти е 
имало през 2008 г. В същото време успеваемостта от досегашните проекти е около 80%, а 
ефектът за фирмите е нарастване на приходите им от 5 до 8 пъти.  
С новите 5 млн. лв. вече е открита шестата конкурсна сесия, като срокът за подаване на 
проекти е до края на октомври. По нея могат да кандидатстват фирми, висши училища, БАН, 
научни организации и колективи.  
Ще се финансират два типа проекти. Едните са научно-изследователски развойни проекти, 
които са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги. 
Максималният размер на безвъзмездната помощ е 500 хил. лв., а срокът за изпълнението им е 
от една до три години.  
Вторият тип са проекти за техническа осъществимост, които изследват възможността за 
бъдеща реализация на даден научно-приложен проект. Максималният размер на 
безвъзмездната помощ е 50 хил. лв., а срокът за изпълнение е от 6 до 12 месеца.  
В рамките на обявената шеста конкурсна сесия могат да кандидатстват и български 
организации, които участват в международните проекти с марката ЕВРИКА. До 20 септември по 
тази европейска инициатива документи са подали 8 организации.  
Амбицията ни е до края на годината договорите да бъдат сключени, каза Марияна Велкова, 
изпълнителен директор на Агенцията за малките и средните предприятия. Агенцията отговаря 
за администрирането на фонда и за това документите се подават на нейния интернет адрес.  
Приоритетно ще бъдат оценявани проекти от информационните и комуникационните 
технологии, приборостроенето, екотехнологии и третиране на отпадъци, енергоспестяващи 
технологии и такива за интелигентно управление на градската среда.  
Невероятни 80% успеваемост на проектите  
Националният иновационен фонд беше създаден през 2005 г. за изпълнение на иновационната 
стратегия на България. До 2008 г. са били подадени 675 проектни предложения, като от тях 
финансиране за 60.5 млн. лв. са получили 369 проекта. Най-много проекти са били 
финансирани в областта на информационните и комуникационните технологии, 
биотехнологиите и хранително-вкусовата промишленост, електрониката, електротехниката и 
машиностроенето.  
От всички сключени договори 295 са изпълнени успешно, което е над 80% успеваемост. По тях 
са изплатени 32.5 млн. лв., което е над 55% от първоначално договорените средства.  
Това е изключително висок процент на успеваемост при реализирането на подобен род 
иновативни проекти, коментира Марияна Велкова. За сравнение усвоените средства за 

file:///C:/Users/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2R19WUAE/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1
file:///C:/Users/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2R19WUAE/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1
file:///C:/Users/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2R19WUAE/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1
file:///C:/Users/g.yonchev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2R19WUAE/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1
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иновации по първа ос на оперативна програма “Конкурентоспособност” са под 3%, а година 
преди крайния срок все още не са договорени дори половината от средствата. Това показват 
данните в системата за еврофондовете ИСУН.  
Според Велкова високата успеваемост по Националния иновационен фонд е заради 
натрупания опит през годините и по-облекчените условия за кандидатстване и реализация на 
проектите, в сравнение с финансираните с европари.  
Според фирми, участвали и по двете програми, европейската куца, заради по-голямата 
бюрокрация и необучената администрация, особено до 2011 г. В последните години има 
положителна промяна по “Конкурентоспособност”, смятат представители на бизнеса.  
Общ проблем и за двете програми е обаче осигуряването на съфинансирането на проектите. 
Заради това и непредвидени разходи през годините са прекратени 74 проекта, финансирани от 
Националния иновационен фонд.  
Най-много грешки се допускат при определянето на бюджета на програмата, каза проф. 
Георги Райчевски от физико-химичния институт на БАН. Определянето на допустимите разходи 
крие много капани, посочва той и съветва бюджетът да се прави съвместно от научен технолог 
и финансист за да няма после изненади.  
Бърз иновативен растеж  
Три са основните ефекта от оползотворените над 32 млн. лв. Най-същественият е постигането 
на бърз иновативен растеж за над 300 фирми, като при някои от тях приходите са се увеличили 
от пет до осем пъти, изтъкна проф. Райчевски.  
Освен това усвояването на средствата има дисциплиниращ ефект за мениджърите, защото 
мобилизира екипа и не могат да правят недопустими разходи по проекта.  
Тази програма е и една от малкото, която изгражда устойчиво взаимодествие между бизнеса и 
висшите училища и научните организации. Досега са установени около 130 такива успешни 
партньорства, посочи проф.Райчевски.  
Пример, че от науката може да се печели, е Институтът по целулоза и хартия. Той е създаден 
през 1965 г. и въпреки прехода е успял да оцелее без издръжка от бюджета, като е съхранил 
експертите и името си. Днес е институтът е единият от трите в света със сертифицирана 
лаборатория за контрол на качеството на опаковките. Другите са в Китай и в Полша. На 
българския институт се е доверила и шведската компания “Икеа”. Със средства от фонда 
институтът е разработил два иновативни продукта. Единият е хартия с бариерни свойства за 
производство на пликове и торби, а другият е водоустойчив картон за опаковане на хранителни 
продукти. Общата инвестиция в двата продукта е 450 хил. лв., от които 230 хил. лв. са от 
националния фонд.  
Най-големият производител на каучукови изделия и противогази у нас “Зебра” също е 
реализирал два проекта с помощта на фонда с общ бюджет от близо 600 хил. лв., от които 367 
хил. лв. е помощта от държавата. Сега “Зебра” смята да кандидатства отново, защото от 
изпълнението на досегашните разработки е постигнала намаляване на производствените 
разходи. Освен това новите продукти имат и екологичен ефект, защото се използват 
рециклирани материали.  
Друг успешен пример е на “Интериор проект”, където с помощта на фонда са разработени 
иновативни продукти на забавители за горене, които се използват като превенция срещу 
пожари. В момента патентът се сертифицира в Европа и САЩ.  
***  
 
Коментари:  
Анонимен 14:43 | 08.10.2012  
 
Тези проекти на наша почва са си чиста шашма.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12153969  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: Шумен /КРОСС/ Община Шумен се нарежда на 15 място в страната по брой сключени 
договори по програми на Европейския съюз. Това съобщи министър Томислав Дончев при 
посещението си в Смядово.  
 
Заглавие: Близо 8 млн. лв. влезли в община Шумен по европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен /КРОСС/ Община Шумен се нарежда на 15 място в страната по брой сключени 
договори по програми на Европейския съюз. Това съобщи министър Томислав Дончев при 
посещението си в Смядово.  
По обща стойност на сключените договори, възлизащи на около 25 млн., общината се класира 
на 68-мо място и на 40-то по стойност на изплатените суми от началото на 2007 г. досега.  
Броят на подадените проектни предложения от Шумен са 28, от тях отхвърлени са четири, 
стойността на одобрените проектни предложения е към 47 млн. лв. Шумен има досега 17 
сключени договори на стойност 25 685 000 лв., а изплатените суми по договори са почти 8 млн. 
лв.  
По думите на Дончев трябва да се обръща внимание на вида на проектите, дали те 
съответстват на нуждите. Най-важното усилие е парите да отиват там, където има най-големи 
нужди, подчерта министърът. Той обясни, че през последните години общините имат огромен 
ръст и според него те вече са се научили да насочват парите, където са най-големите нужди.  
От началото на 2014 година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента текат важни 
процеси, изготвят се интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Хората 
трябва да знаят, че каквото има в тези планове, това ще бъде финансирано в следващия 
програмен период. Редно е сега да питат какво е бъдещето на квартала им, какви инвестиции 
ще се правят там, ще минава ли път, ще се инвестира ли в многофамилни жилищни сгради, ще 
се ремонтира ли училищна сграда. Нека сега да питат, за да не излезе така, че някой да е 
гневен, че 2015 г. нещо няма да е финансирано, коментира министърът.  
Томислав Дончев участва в среща - дискусия за възможностите за развитие на регионите чрез 
европейските фондове. На срещата присъстваха представителите на Управляващите органи от 
оперативните програми “Конкурентоспособност“ (ОПК), “Околна среда” (ОПОС), “Регионално 
развитие“ (ОПРР) и “Човешки ресурси“ (ОПРЧР), кметове, общински съветници, представители 
на бизнеса и граждани. На срещата присъстваха депутатът Ралица Тодорова и областният 
управител на Шумен Димитър Александров.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1331980  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: Шумен /КРОСС/ Община Шумен се нарежда на 15 място в страната по брой сключени 
договори по програми на Европейския съюз. Това съобщи министър Томислав Дончев при 
посещението си в Смядово.  
 
Заглавие: Близо 8 млн. лв. влезли в община Шумен по европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен /КРОСС/ Община Шумен се нарежда на 15 място в страната по брой сключени 
договори по програми на Европейския съюз. Това съобщи министър Томислав Дончев при 
посещението си в Смядово.  
По обща стойност на сключените договори, възлизащи на около 25 млн., общината се класира 
на 68-мо място и на 40-то по стойност на изплатените суми от началото на 2007 г. досега.  
Броят на подадените проектни предложения от Шумен са 28, от тях отхвърлени са четири, 
стойността на одобрените проектни предложения е към 47 млн. лв. Шумен има досега 17 
сключени договори на стойност 25 685 000 лв., а изплатените суми по договори са почти 8 млн. 
лв.  
По думите на Дончев трябва да се обръща внимание на вида на проектите, дали те 
съответстват на нуждите. Най-важното усилие е парите да отиват там, където има най-големи 
нужди, подчерта министърът. Той обясни, че през последните години общините имат огромен 
ръст и според него те вече са се научили да насочват парите, където са най-големите нужди.  
От началото на 2014 година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента текат важни 
процеси, изготвят се интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Хората 
трябва да знаят, че каквото има в тези планове, това ще бъде финансирано в следващия 
програмен период. Редно е сега да питат какво е бъдещето на квартала им, какви инвестиции 
ще се правят там, ще минава ли път, ще се инвестира ли в многофамилни жилищни сгради, ще 
се ремонтира ли училищна сграда. Нека сега да питат, за да не излезе така, че някой да е 
гневен, че 2015 г. нещо няма да е финансирано, коментира министърът.  
Томислав Дончев участва в среща – дискусия за възможностите за развитие на регионите чрез 
европейските фондове. На срещата присъстваха представителите на Управляващите органи от 
оперативните програми „Конкурентоспособност“ (ОПК), "Околна среда (ОПОС), „Регионално 
развитие“ (ОПРР) и „Човешки ресурси“ (ОПРЧР), кметове, общински съветници, представители 
на бизнеса и граждани. На срещата присъстваха депутатът Ралица Тодорова и областният 
управител на Шумен Димитър Александров.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=08-10-
2012&news_filters[created_on][to]=08-10-201  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Няколко български компании и представители на държавата ще отправят към 
колегите си от Русия посланието, че българските делови среди са коректен партньор, а 
държавата ни предлага изгодни инвестиционни условия. Това научи БТА от Росен Иванов, 
експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската агенция за 
инвестиции /БАИ/ за представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, финансиран 
по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Министър Мирослав Найденов участва в руско-български инвестиционен 
форум в Москва  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина Тотева  
Текст: Руско-български инвестиционен форум се провежда днес в Москва, като от българска 
страна ще участва министърът на  
земеделието Мирослав Найденов.  
Няколко български компании и представители на държавата ще отправят към колегите си от 
Русия посланието, че българските делови среди са коректен партньор, а държавата ни 
предлага изгодни инвестиционни условия. Това научи БТА от Росен Иванов, експерт в "Ентреа 
Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за 
представяне на страната ни като инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Над 130 руски компании са заявили желание за участие в 
еднодневния българо-руски инвестиционен форум в руската столица.  
Срещата е организирана от БАИ в партньорство с Търговско-промишлената палата на Русия. 
Форумът ще се състои в  
конферентния център на Руската търговско-промишлена палата. Презентация на 
възможностите за инвестиции в България ще направи изпълнителният директор на БАИ 
Борислав Стефанов. Според проучване на БАИ за Русия секторите хранителна промишленост, 
земеделие и туризъм са сред тези с най-голям потенциал за привличане на инвестиции. Това е 
и причината на форума да се представят компании от тези икономически дейности.  
По данни на БНБ досега Русия заема седмо място сред класацията по държави за инвестиции, 
като руските инвестиции в България за последните 15 години са на стойност 1,486 млрд.  
евро. За полугодието техният размер достига 73,3 млн. евро, което с 6,3 млн. евро повече 
спрямо същия период на миналата година. Основните сектори, в които има руски инвестиции от 
началото на годината, са недвижими имоти, химия и туризъм.  
Прогнозите са до края на годината руските инвестиции да достигнат повече от 250 млн. евро 
при около 180 млн. евро за 2011 г. във връзка с последните предложения за законодателни 
промени, които допълнително ще облекчат инвестиционния климат в страната.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5188971  
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: От 2014-та година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента вървят важни 
процеси и хората трябва да обръщат внимание на това - изготвят се интегрираните планове за 
възстановяване и развитие. Това заяви в Смядово министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.  
Министър Дончев пристигна в града за участие в дискусия на тема "Европейските фондове – 
възможност за развитие на регионите и бизнеса в България".  
 
Заглавие: Т. Дончев: Интегрираните планове за възстановяване и развитие са най-важни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 2014-та година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента вървят важни 
процеси и хората трябва да обръщат внимание на това - изготвят се интегрираните планове за 
възстановяване и развитие. Това заяви в Смядово министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.  
Министър Дончев пристигна в града за участие в дискусия на тема "Европейските фондове – 
възможност за развитие на регионите и бизнеса в България".  
"Хората трябва да знаят, че каквото има в тези планове за големите градове, това ще бъде 
финансирано през следващия програмен период. Гражданите сега трябва да питат, да правят 
справки, да се интересуват какво ще бъде бъдещето на града, на квартала, какви инвестиции 
ще се правят, с какъв профил и с какво предназначение, ще минава ли път, ще се инвестира ли 
в многофамилни сгради. Важни неща ще се случват и те не бива да остават встрани от 
вниманието на хората", уточни Дончев.  
Той допълни, че освен на броя и обема на сключените договори по европрограми, трябва да се 
обръща внимание и да се има предвид общественото мнение дали вида на проектите 
съответстват на нуждите. "Хората трябва да бдят и да помагат. Най-важното усилие е парите 
да отиват там, където има най-голяма нужда от тях", каза Дончев и отбеляза, че българските 
общини се научиха да печелят и да насочват парите в правилната посока.  
Днес в дискусията в Смядово участие взеха представителите на Управляващите органи от 
оперативните програми "Конкурентоспособност" (ОПК), "Околна среда (ОПОС), "Регионално 
развитие" (ОПРР) и "Човешки ресурси" (ОПРЧР), кметове, общински съветници, представители 
на бизнеса и граждани. На срещата присъстваха депутатът Ралица Тодорова и областният 
управител на Шумен Димитър Александров. /БГНЕС /  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/130-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-
%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: На 8 октомври на инвестиционен форум в Москва няколко български фирми и 
представители на държавата ще отправят към колегите си от Русия посланието, че българските 
делови среди са коректен партньор, а държавата ни предлага изгодни инвестиционни условия.  
 
Заглавие: 130 руски фирми в българо-руски инвестиционен форум  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 8 октомври на инвестиционен форум в Москва няколко български фирми и 
представители на държавата ще отправят към колегите си от Русия посланието, че българските 
делови среди са коректен партньор, а държавата ни предлага изгодни инвестиционни условия. 
Това научи БТА от Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на 
Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за представяне на страната ни като инвестиционна 
дестинация, финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност". Целта ни е да се 
опитаме да разширим наложената в руските граждани представа за България единствено като 
отлична дестинация за почивка и за покупка на имоти, допълни Иванов. Над 130 руски 
компании са заявили желание за участие в еднодневния българо-руски инвестиционен форум в 
руската столица.  
Срещата е организирана от БАИ в партньорство с Търговско-промишлената палата на Русия. 
Форумът ще се състои в конферентния център на Руската търговско-промишлена палата. От 
българска страна ще участва министърът на земеделието Мирослав Найденов. Презентация на 
възможностите за инвестиции в България ще направи изпълнителният директор на БАИ 
Борислав Стефанов. България ще се представи на форума с три фирми от хранителната и 
земеделската промишленост, три от спа, балнеолечение и медицински туризъм. Експерт от 
водеща юридическа кантора ще разяснява на място на потенциалните инвеститори 
възможностите за развиване на бизнес в България. На разположение на руските делови 
партньори ще са и експерти на БАИ. Според проучване на БАИ за Русия секторите - хранителна 
промишленост, земеделие и туризъм са сред тези с най-голям потенциал за привличане на 
инвестиции. Това е и причината на форума да се представят компании от тези икономически 
дейности.  
По данни на БНБ досега Русия заема седмо място сред класацията по държави за инвестиции, 
като руските инвестиции в България за последните 15 години са на стойност 1,486 млрд. евро. 
За полугодието техният размер достига 73,3 млн. евро, което с 6,3 млн. евро повече спрямо 
същия период на миналата година. Основните сектори, в които има руски инвестиции от 
началото на годината са недвижими имоти, химия и туризъм.  
Прогнозите са до края на годината руските инвестиции да достигнат повече от 250 млн. евро 
при около 180 млн. евро за 2011 г. във връзка с последните предложения за законодателни 
промени, които допълнително ще облекчат инвестиционния климат в страната. Като 
продължение на темата българската Служба по търговско-икономически въпроси към 
посолството ни в Москва ще организира на 9 октомври от 10.00 ч. кръгла маса на тема: 
"Развитие на търговско-икономическите взаимоотношения между България и Русия в контекста 
на членството на РФ в СТО и интеграционните процеси в постсъветското пространство".  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=357372  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Пет компании са подали проекти до края на септември по линия на схемата за 
енергийна ефективност и зелена икономика. Три от проектите са подадени от София, един – от 
Благоевград и един от Добрич, съобщиха от икономическото министерство.  
 
Заглавие: 5 фирми подали проекти за енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пет компании са подали проекти до края на септември по линия на схемата за 
енергийна ефективност и зелена икономика. Три от проектите са подадени от София, един – от 
Благоевград и един от Добрич, съобщиха от икономическото министерство.  
Помощта за подобряване на енергийната ефективност на фирмите идват по програма 
„Конкурентоспособност”. Сумата, предвидена от ЕК за безвъзмездно финансиране, е 300 
млн. лв. Тъй като помощта за една фирма може да е до 50% от стойността на проекта, по 
споразумение с икономическото министерство Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) осигурява още до 300 млн. лв. Всяка фирма може да получи максимум 2 млн. 
лв. Така от помощта могат да се възползват общо 1000 компании.  
В момента тече втора информационна кампания. Този път тя започна в София, а от средата на 
този месец информационни дни ще има в Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, 
Видин, Плевен и Благоевград.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/?action=news&news=21703  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: Близо 2 млрд. лв. са договорени по различните европейски програми на територията 
на Северен централен район, в който влиза и Великотърновска област, за периода 2007 г. – 
септември 2012 г. Договорените пари представляват 64% от заложените средства, които трябва 
да влязат по европейските програми за този период според Регионалния план за развитие на 
района. Сключените договори по седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на 
селските райони и по програма „Трансгранично сътрудничество” са 670 на брой. До момента са 
изплатени близо 230 млн. лв. на бенефициентите по програмите.  
 
Заглавие: Близо 2 млрд. лв. са влезли в Северен централен район за 5 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Елена Чамуркова  
Текст: Близо 2 млрд. лв. са договорени по различните европейски програми на територията на 
Северен централен район, в който влиза и Великотърновска област, за периода 2007 г. – 
септември 2012 г. Договорените пари представляват 64% от заложените средства, които трябва 
да влязат по европейските програми за този период според Регионалния план за развитие на 
района. Сключените договори по седемте оперативни програми, по Програмата за развитие на 
селските райони и по програма „Трансгранично сътрудничество” са 670 на брой. До момента са 
изплатени близо 230 млн. лв. на бенефициентите по програмите.  
Това стана ясно по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен 
централен район, което се проведе в петък в областната администрация във Велико Търново.  
Заседанието откри областният управител проф. Пенчо Пенчев, който председателства съвета 
от 1 юни 2012 г. до 1 януари 2013 г. На форума присъстваха още областните управители на 
Разград, Силистра и Габрово, заместник областният управител на Русе, кметовете на 
Сухиндол, Горна Оряховица и Дулово, представители на общинските администрации от Велико 
Търново, Ветово, Севлиево, Габрово, Разград, Силистра, членове на двата синдиката, на 
работодателски организации, Българската стопанска камара, експерти от четири министерства.  
50% от населението, или 430 хил. човека, които живеят в Северен централен район, е с 
подобрена жизнена и трудова среда благодарение на програма „Регионално развитие”. Чрез 
десетките проекти по програмата е модернизирана здравната, социалната, образователната и 
културна инфраструктура. Половината от населението на района живее вече в обновена 
градска среда и е повишило качеството си на живот, пак чрез ОП „Регионално развитие”, бе 
отчетено на срещата. 36% от населението е с подобрен транспортен достъп. Чрез проектите за 
туристически атракции по ОПРР е постигнат ефект за нарастване броя на туристите, 
посещаващи региона. Експертите от Регионалния съвет на СЦР изчисляват, че годишно 
туристите, посещаващи един обект, са се увеличили със 7550 човека. По ОП „Околна среда” за 
този планов период се реализират осем проекта – пречиствателни станции за отпадни води и 
реконструкции на ВиК мрежи. Изпълнени са и технически проекти за изграждане на депа за 
отпадъци, а в Габрово в момента се прави регионално депо. Четири нови социални 
предприятия за хора с увреждания са направени по ОП „Развитие на човешките ресурси”, в 28 
общини на района са реализирани проекти за грижа в семейната среда, които са обхванали 
2000 потребители. Други 600 потребители са били обхванати в услугата „Съботно-неделна 
грижа за деца с увреждания и техните родители”. Общо 355 служители, заети в социалната 
сфера, са получили квалификация благодарение на социалната програма. По програма 
„Конкурентоспособност” 40 предприятия са повишили своята конкурентоспособност, в други 
41 малки и средни фирми са въведени нови технологии и продукти, в още 25 е модернизиран 
производственият процес, а в 13 фирми са разкрити нови работни места по програмата. Най-
висока е усвояемостта на европейските пари по програмите „Развитие на човешките ресурси” и 
„Административен капацитет”. Най-честите нарушения, засечени при управлението на 
евросредства, са свързани с провеждането на тръжните процедури (допускане на 
дискриминационни критерии, грешно формулирани критерии при поканите за търгове и др.), 
недостатъчния административен капацитет и финансов ресурс на бенефициентите.  
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Дата: 08.10.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12153776  
Брой думи: 306  
 
 
Резюме: От 2014-та година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента вървят важни 
процеси и хората трябва да обръщат внимание на това - изготвят се интегрираните планове 
завъзстановяване и развитие. Това заяви в Смядово министърът по управление на средствата 
от Европейския съюз Томислав Дончев, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.  
 
Заглавие: Т. Дончев: Интегрираните планове за възстановяване и развитие са най-важни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 2014-та година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента вървят важни 
процеси и хората трябва да обръщат внимание на това - изготвят се интегрираните планове 
завъзстановяване и развитие. Това заяви в Смядово министърът по управление на средствата 
от Европейския съюз Томислав Дончев, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.  
От 2014-та година ситуацията ще бъде съвсем различна. В момента вървят важни процеси и 
хората трябва да обръщат внимание на това - изготвят се интегрираните планове 
завъзстановяване и развитие. Това заяви в Смядово министърът по управление на средствата 
от Европейския съюз Томислав Дончев, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.  
Министър Дончев пристигна в града за участие в дискусия на темаЕвропейските фондове – 
възможност за развитие на регионите и бизнеса в България.Хората трябва да знаят, че каквото 
има в тези планове за големите градове, това ще бъде финансирано през следващия 
програмен период. Гражданите сега трябва да питат, да правят справки, да се интересуват 
какво ще бъде бъдещето на града, на квартала, какви инвестиции ще се правят, с какъв профил 
и с какво предназначение, ще минава ли път, ще се инвестира ли в многофамилни сгради. 
Важни неща ще се случват и те не бива да остават встрани от вниманието на хората,уточни 
Дончев.  
Той допълни, че освен на броя и обема на сключените договори по европрограми, трябва да се 
обръща внимание и да се има предвид общественото мнение дали вида на проектите 
съответстват на нуждите.Хората трябва да бдят и да помагат. Най-важното усилие е парите да 
отиват там, където има най-голяма нужда от тях,каза Дончев и отбеляза, че българските 
общини се научиха да печелят и да насочват парите в правилната посока.  
Днес в дискусията в Смядово участие взеха представителите на Управляващите органи от 
оперативните програми Конкурентоспособност (ОПК), Околна среда (ОПОС), Регионално 
развитие(ОПРР) и Човешки ресурси(ОПРЧР), кметове, общински съветници, представители на 
бизнеса и граждани. На срещата присъстваха депутатът Ралица Тодорова и областният 
управител на Шумен Димитър Александров. /БГНЕС  
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