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Няма намерена информация.
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Резюме: България трябва да инвестира в енергийна
конкурентоспособна на компаниите в Европейския съюз.
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Заглавие: Нужни са ни инвестиции в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България трябва да инвестира в енергийна ефективност, за да остане
конкурентоспособна на компаниите в Европейския съюз.
Това заяви в Ямбол икономическият министър Делян Добрев, който присъства на
информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП
"Конкурентоспособност". Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за
производството на 1000 евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, заяви Добрев, като призова
бизнеса да използва възможностите на програмата.
По схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова
помощ по програмата и 150 млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от
Европейската банка за възстановяване и развитие, обясни министърът. Той добави, че до
момента има подадени 7 проектни предложения, но повече от 90 на сто от ресурса на
програмата е на разположението на бизнеса.
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Дата: 19.10.2012
Източник: Свободен народ
Страница: 16,17
Брой думи: 839

Заглавие: Акулите в туризма закусват с дребните риби
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Клиентите на три големи туристически компании заплатиха за своята ваканция с много
нерви, висене по градинки, пред хотели и летищни терминали през последните две години. За
някои от тях остава горчивият спомен, за други компенсацията от застрохавателите, а трети
просто ще махнат с ръка и ще продължат към следващата дестинация.
Близо стотина български туристи само преди седмица преживяха кошмара на неизв естното.
Може ли туристическият бранш да си позволи подобни гафове, и то когато статистиката сочи,
че над 50% от българите и тази година няма да почиват заради липса на пари. При свития
пазар, при липсата на адекватна политика от страна на управляващите това не само е
недопустимо, а предизвиква и вълна от фалити, поради недоверие от страна на българския
турист.
Най-засегнати и обречени на капитулация, уви не са големите туроператори, за които слушаме,
а малките туристически агенции. Те са тези, които продават продуктите на големите риби в
туристическия бранш и в стремежа си да се задържат на пазара се превръщат в бълъци
Един голям туроператор работи с над 50 агенции от типа на малкия и средния бизнес. За да
може да се осъществи програмата на туроператора, малките агенции продават продукта
средно на между 5-15 клиента. Всеки един от тях е важен за туристическата агенция, защото тя
разчита на тях да оцелее в бранша, докато за големия загубата на тези десетина клиента не е
фатална.
Агентът е този, който продава продукта на туроператора, този при когото клиентите отиват, за
да му избере най-добрата почивка и този, който след това е най-потърпевш от
несъстоятелнос тта на големия.
Когато туроператорът зареже туристите на хиляди километри от родината им и обяви фалит,
клиентите търсят правата си първо при агенциите, през които са закупили продукта. От друга
страна тези, които вече са резервирали предстоящи почивки, започват да се съмняват във
възможностите на туроператора. Пряката връзка
между тях обаче е агентът. От една страна имаме зарязани туристи, които със сигурност не са
подписали договори, включващи подобно екстремно преживяване, от друга страна има отлив
на бъдещи туристи поради нежеланието им да участват в такова.
И точно тук се получава /д/ефектът на доминото.
Голямата акула, настървена за крупни и бързи печалби, изяжда малките рибки, след което
самодоволно се оттегля, за да се покаже със следващия прилив под ново име.
Дължащата милиони евра към авиокомпании, хотелиери и агенти "Алматур", за по-малко от
половин година след обявения фалит, си показа хищната муцуна под ново име и пое към нови
заливи за лов на нови малки рибки.
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност "Алматур" е в десетки пъти по-малък от
задълженията й към контрагентите. Има хотелски бази, които не са получавали сумите си за
настанени клиенти още от 2006 година. Същите тези клиенти са платили за ваканцията си,
следователно техните пари са някъде в сметките на акулата.
И колко удобно, отговорността е само в размера на обявения к апитал. Неизвестно къде
потъналите пари на почиващите се използват за регистрация на нов туропертор. Приближените
лица се трансформират в съдружници, а послушните служители - в горди собственици на нови
агенции, които да застанат като буфер между клиентите и реалния собственик.
Всичко това е по-достойно да бъде прочетено като роман на Джон Гришам или Робърт Лъдлъм,
но ни най-малко говори за сценарии с HAPPY END от едноименен филм на Спилбърг, каквото е
името на клониралата се "Алматур". "Аватар" е новото име на "Алматур".
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Резюме: Клиентите на три големи туристически компании заплатиха за своята ваканция с
много нерви, висене по градинки, пред хотели и летищни терминали през последните две
години. За някои от тях остава горчивият спомен, за други компенсацията от застрохавателите,
а трети просто ще махнат с ръка и ще продължат към следващата дестинация.
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Подобен вид клонинг не може да се осъществи, ако не е налице бездействието на държавата законът за туризма го позволява.
Към днешна дата след поредния фалит на голям туроператор, законотворците обмислят
поредния пакет за затягане на лицензионите режими в бранша. Историята показва, че те
единствено имат ефект върху това да не работят малките туристически агенции.
Първият случай беше с "Вени тур 7" ЕООД през 2008 г. След него последваха нови утежнения
за издаване на лицензи. След случая "Алматур" отново на дневен ред излязоха предложения
за промени в лицензионите режими. Фалитите на "ВИП Бългериан травел" и "Он травел"
показват само едно, тези промени са неработещи и неефктивни. Те не водят до подобряване
работата в туризма, а само до окрупняване. Промяната за задължителната застроховка
"отговорност на туроператора" от един ъгъл може да е лобистка, но през погледа на малките и
средните агенции е поредната тежест. Тя води до тяхното мъчително, но сигурно умъртвяване.
По време на управлението на ГЕРБ, четири турагенции се сгромолясаха по всички правила на
медийната сензация, но не са една или две малките агенции, които останаха на улицата, без
медийно отразяване. Те продължават да бъдат изръсвани като брашнен чувал с всякакви
налози, непосилни застраховки, рестриктивни лицензиони режими. Изключително зависими са
от олигарсите в туризма. Непосилни са им участията в международните туристически борси,
където биха имали възможността за развитие на собствени пазари. Освен липсата на финансов
ресурс има и тотална дезинформираност относно провежданенто и възможностите за участие.
Утежнените и противоречащи условия по програмите за "Конкурентоспособност" също не
оказват подкрепа на туристическата индустрия, най-вече на малките агенции.
За тях процесът на доминото е необратим. Докато крупните мошеници се мултиплицират,
мутренизират и клонират, все по-голям ще е броят на затворилите малки тур агенции и все повисок ще е процентът на не-летуващите български туристи.
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Регионални печатни медии
Дата: 17.10.2012
Източник: в. Борба, Велико Търново
Страница: 3
Брой думи: 271
Резюме: С 569 622 лв. по Оперативна програма „Конкурентоспособност” фирма „Машпроект94” ООД - Велико Търново, закупи нова лазерна машина за разкрояване на листов материал.
Проектът е бил утвърден за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и на 20.10.2011 г.
е сключен договор с Министерството на енергетиката, икономиката и туризма. Контрактът е на
стойност 569 622 лв., от които съфинансиране от ОП "Конкурентоспособност" за 398 735.40 лв.
(70%), информира консултантът по проекта Петко Маринов.
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Заглавие: „Машпроект 94” ООД закупи лазерна машина за 569 622 лв. по ОП
„Конкурентоспособност”
Подзаглавие: Фирмата ще пести от енергия и ще увеличи технологичните си възможности
Автор: с. Маринов
Текст: С 569 622 лв. по Оперативна програма „Конкурентоспособност” фирма „Машпроект94” ООД - Велико Търново, закупи нова лазерна машина за разкрояване на листов материал.
Проектът е бил утвърден за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и на 20.10.2011 г.
е сключен договор с Министерството на енергетиката, икономиката и туризма. Контрактът е на
стойност 569 622 лв., от които съфинансиране от ОП "Конкурентоспособност" за 398 735.40
лв. (70%), информира консултантът по проекта Петко Маринов.
„Машпроект 94” ООД е утвърдена машиностроителна фирма с основна дейност в областта на
производство на машини за сладкарската индустрия. Нейни клиенти са фирми като „Престиж
96” ООД, „Кармела” ООД, „Астрея 91” ООД, „Победа” АД – Бургас, и др. С новата машина,
реализирана по проекта, компанията постига увеличаване на своите технологични възможности
и ръст на количеството технологични операции, които се изпълняват. От друга страна се
постига по-ниска себестойност, разширяват се пазарните позиции и се намалява
енергоемкостта, както и условията на труд. През февруари 2012 г. се проведе процедура за
избор на изпълнител съгласно ПМС N 55 от 2007 г. Явиха се четирима европейски
производители на лазерни машини. За победител беше определена фирма LVD Company от
Белгия, която достави машината.
В периода 28.11.2008 – 28.11.2009 г. фирма „Машпроект 94” ООД реализира договор за
безвъзмездна помощ
по програма ФАР на тема „Повишаване ефективността и
конкурентоспособността на фирма „Машпроект-94” ООД гр. Велико Търново чрез разработване
и въвеждане на системи за управление на качеството и технологична модернизация на
съществуващото производство посредством внедряване на ново технологично оборудване”.
Стойността на договора възлиза на 72 900 лв., от които 47 385 лв. (65%) съфинансиране по
програма ФАР. Бяха закупени и внедрени в производството пет металорежещи машини.
17.10.2012 г.
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Дата: 17.10.2012
Източник: в. Бряг, Русе
Страница: 3
Брой думи: 105
Резюме: Енергийни решения за малките и средните предприятия ще бъдат представени през
следващата седмица в Русе. Инициативата е част от информационна кампания по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за проекти по
проект "Енергийна ефективност и зелена икономика". Експерти от главна дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма ще бъдат на 25 октомври в Русе за разяснение по програмата. Тя ще дава възможност
за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ,
технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното
екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията,
свързани с енергийния мениджмънт.
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Заглавие: Разясняват на фирмите ка к могат да намалят разходите за ел.енергия
Подзаглавие:
Автор: Силва АГОПЯН
Текст: Енергийни решения за малките и средните предприятия ще бъдат представени през
следващата седмица в Русе. Инициативата е част от информационна кампания по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за проекти по
проект "Енергийна ефективност и зелена икономика". Експерти от главна дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма ще бъдат на 25 октомври в Русе за разяснение по програмата. Тя ще дава
възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от
ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното
екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията,
свързани с енергийния мениджмънт.
17.10.2012
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Дата: 17.10.2012
Източник: в. Конкурент, Враца
Страница: 9
Брой думи: 737

Заглавие: Нов завод с уникална инсталация откри "Гипс" АД при село Кошава
Подзаглавие:
Автор: Тодор ТОДОРОВ
Текст: Първият в България завод с комплексна инсталация за калциране на природен газ откри
акционерно дружество "Гипс" в село Кошава.
Мината край видинското село Кошава е единственото в Югоизточна Европа находище за
подземен добив на гипс, а продуктът е с чистота 95%, няма никакъв отпадък и почти изцяло се
оползотворява от производството. Добивът на природния продукт започва преди 46 години. С
новата инсталация значително ще се намали вредното въздействие върху околната среда, а
разходът на електроенергия ще се понижи с 45%.
"Уникалното съоръжение отговаря на всички европейски и световни норми за опазване на
околната среда", обяви председателят на Съвета на директорите Юлиян Петков. Заводът е
изграден за 5 месеца.
"Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013 г." е в основата на създаването на съоръжението, а собственото финансиране е
другата, по-голяма част", уточни изпълнителният директор на предприятието Пламен Василев.
При откриването на новото производство присъстваха изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта Камелия Лозанова, кметът на Видин Герго Гергов, областният управител Цветан
Асенов, председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов, кметът на село Кошава Галина
Николова, партньори и клиенти на предприятието. Водосвет отслужи Величкият епископ
Сионий.
С изграждането на завода за калциране на природен гипс и пускането в експлоатация на
комплексната инсталация приключва третият етап от инвестиционната програма на
дружеството. Само оборудването на новата инсталация с капацитет 80 000 тона годишно е на
стойност 8 000 000 евро. Освен комплексната инсталация, новият завод включва
автоматизирана линия за пълнене и палетизация, складово стопанство и производствени
лаборатории.
Предприятието в Кошава е основен доставчик на суров гипс за циментовия бранш и за
производството на гипсови свързващи смеси и газобетонни изделия. За вътрешния и външен
пазар предлага над 25 вида продукти.
Собственик на предприятието е "Гипс Инвест" АД. Решението за продажба на предприятието е
на Агенцията по приватизация от 20 март 2000 г. След проведен конкурс "Гипс Инвест" АД
става притежател на 99.52% от капитала на "Гипс" АД.
Гипсовото находище в землището на Кошава е открито след геоложки проучвания през 1959 г.
Разработването му и добиването на суров гипс за нуждите на циментовите заводи в България
започва през 1965 г., а официалното му откриване е на 25 декември 1966 г. под името миннопреработвателно предприятие "Кошава", с основен предмет на дейност "Добив на суров гипс по
подземен начин и производството на строителен гипс ". Системната експлоатация на гипсовото
находище започва през 1967 г. Днес основната дейност на дружеството включва добив на суров
гипс по подземен начин. Според геоложките проучвания при годишна производителност на
рудника от 160 000 тона и 21.02% извлекаемост на запасите, срокът за неговото съществуване
се определя на 70 години.
Находището е разкрито с две флангови едностранно разположени вертикални шахти. На
дълбочина 265 метра са разположени рудничният двор, подземни водосборници, помпена
станция, подземен трафопост, разтоварна камера с трошачно отделение, склад за взривни
материали, склад за горивосмазочни материали, подземен гараж и шлосерска работилница.
Работи се на сменен режим по 30 човека на смяна. Дневният капацитет при двусменен режим
на работа е около 700 тона, а годишно могат да се добият до 250 000 тона. Добивните работи
се осъществяват чрез камерно-стълбова система. Рудникът е райониран на 8 експлоатационни
участъка. Технологията на добива е с пробивно взривни работи. Товаренето на суровината се
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Резюме: Първият в България завод с комплексна инсталация за калциране на природен газ
откри акционерно дружество "Гипс" в село Кошава.
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извършва с челни товарачи на автосамосвали. Материалът се натрошава и изважда на
повърхността чрез скипова система.
През 1972 г. е построен цех за калциниран гипс с две пещи. Същата година е изградена и 19
километра железопътна линия. През 1987 г. е построен нов цех за калциниран гипс с три
автоматични технологични линии и 110 000 тона годишен капацитет.
След приватизацията на предприятието през 2005 г. още през юни 2006 г. е осъществен
първият етап от инвестиционната програма на дружеството с купуването на проходчески
комбайн тип КСП-32, производство на Ясиновадския машиностроителен завод в Украйна, за
механизиране на добива и прокарване на минните изработки. През 2007 г. е осъществен
вторият етап от инвестиционната програма с откриването на нов цех за производство на сухи
строителни смеси на циментова и гипсова основа. В него са монтирани две поточни линии,
които годишно произвеждат 50 000 тона смеси - гипсови шпакловки, мазилки, лепила,
фугопълнители и циментови смеси - лепила за фаянс, теракота и гранитогрес. Изградена е
инсталация за пресяване и сушене на пясък, който се влага в производството на новите смеси
на гипсова и циментова основа, както и за задоволяване на нуждите на пазара. Проектът за
изграждане на нов завод за калциниране на природен гипс е трети етап от инвестиционната
програма и е изпълнен още през миналата година.
17.10.2012 г.
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Дата: 18.10.2012
Източник: в. Шуменска заря
Страница: 5
Брой думи: 314
Резюме: До 2015 г. над 3000 микро-, малки и средни предприятия ще бъдат подпомогнати с
нисколихвени кредити по JEREMIE. Досега подкрепа са получили около 600. Инициативата
JEREMIE, която набира популярност от лятото на миналата година и у нас, предлага на
държавите членки на ЕС възможността за финансиране на малки и средни предприятия (МСП)
от структурни фондове на Европейския съюз. Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез
администрацията, а чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за
рискови капитали. Чрез различни финансови инструменти, сред които гаранции, съвместни
гаранции и насрещни гаранции, капиталови гаранции, кредити, рисков капитал, съфинансиране
за "бизнес-ангели", подпомагат дейността на МСП. JEREMIE
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Заглавие: Нови процедури за бизнеса по JEREMIE в края на октомври
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До 2015 г. над 3000 микро-, малки и средни предприятия ще бъдат подпомогнати с
нисколихвени кредити по JEREMIE. Досега подкрепа са получили около 600. Инициативата
JEREMIE, която набира популярност от лятото на миналата година и у нас, предлага на
държавите членки на ЕС възможността за финансиране на малки и средни предприятия (МСП)
от структурни фондове на Европейския съюз. Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез
администрацията, а чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за
рискови капитали. Чрез различни финансови инструменти, сред които гаранции, съвместни
гаранции и насрещни гаранции, капиталови гаранции, кредити, рисков капитал, съфинансиране
за "бизнес-ангели", подпомагат дейността на МСП. JEREMIE не отпуска безвъзмездна помощ
на МСП. По силата на подписани гаранционни споразумения с пет български банки - СИБанк,
ПроКредит, Райфайзенбанк, Обединена българска банка и УниКредит Булбанк, се отпускат
заеми за малки и средни предприятия. Заемите са както за съществуващи фирми, така и за
бизнесидеи в начална фаза. Основното предимство на тези кредити е, че се отпускат при
облекчени условия за обезпеченията (с до 50 %), тъй като Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ), който управлява средствата по JEREMIE, покрива загуба от 80 % за всеки отделен
кредит в случай, че не бъде върнат. Размерът на лихвата, при която се договарят и отпускат
средствата в отделните банки, е различен, но в общи линии тя е с около 2-3 процентни пункта
по-ниска от средното за пазара ниво, което е около 10 % годишна лихва за инвестиционен заем
за малко или средно предприятие. Други преференции към заемите се свеждат до по-ниски или
премахнати такси.
Кредитите по JEREMIE са насочени към фирмите от всички сектори на икономиката, с
изключение на строителството и селското стопанство. Фондът за начално финансиране у нас
вече набра първите заявени за подкрепа 800 бизнесидеи, чрез онлайн процедура през лятото.
Сега отново предстои сесия по набиране на проектопредложения за кредитиране от бизнеса,
която се очаква да стартира в края на този месец.
18.10.2012

14

Дата: 18.10.2012
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 5
Брой думи: 184
Резюме: Има интерес в област Добрич към кредитите по JEREMIE за малки и средни
предприятия, съобщи представител на банка-партньор по инициативата JEREMIE по време на
среща за представяне на инициативата. Тя бе организирана от Областния информационен
център и на нея бяха поканени представители на бизнеса за представяне на възможностите за
финансиране на малки и средни предприятия с евросредства. Представителите на банките
коментираха, че интересът към този финансов продукт значително се е увеличил, след като се
открива и възможност да се отпускат не само на инвестиционни, но и на кредити за оборотни
средства, посочват от ОИЦ. Експерти от центъра представиха фондовете, чрез които се
отпускат средства по инициативата JEREMIE, както и срока, до който могат да се включват нови
кредити в гаранционната схема. Целта на инициативата е до края на 2015 г. финансиране по
този начин да намерят 3000 български предприятия. Инициативата JEREMIE предлага на
държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни
фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП).
Средствата по JEREMIE стигат до бизнеса чрез финансови посредници - банки, гаранционни
фондове, фондове за рискови капитали.
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Заглавие: Представиха възможностите за кредитиране на бизнеса по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Има интерес в област Добрич към кредитите по JEREMIE за малки и средни
предприятия, съобщи представител на банка-партньор по инициативата JEREMIE по време на
среща за представяне на инициативата. Тя бе организирана от Областния информационен
център и на нея бяха поканени представители на бизнеса за предс тавяне на възможностите за
финансиране на малки и средни предприятия с евросредства. Представителите на банките
коментираха, че интересът към този финансов продукт значително се е увеличил, след като се
открива и възможност да се отпускат не само на инвестиционни, но и на кредити за оборотни
средства, посочват от ОИЦ. Експерти от центъра представиха фондовете, чрез които се
отпускат средства по инициативата JEREMIE, както и срока, до който могат да се включват
нови кредити в гаранционната схема. Целта на инициативата е до края на 2015 г. финансиране
по този начин да намерят 3000 български предприятия. Инициативата JEREMIE предлага на
държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни
фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП).
Средствата по JEREMIE стигат до бизнеса чрез финансови посредници - банки, гаранционни
фондове, фондове за рискови капитали.
18.10.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 18.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1707611
Брой думи: 133
Резюме: Ямбол. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
в Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика“,
съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Събитието ще се проведе днес от 10.00 часа в хотел
„Диана Палас“, ул. „Иван Вазов“ 2 в присъствието на областния управител Дим итър Иванов и
кмета на Ямбол Георги Славов.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие информационен ден по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика” в Ямбол
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ямбол. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие в
Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика“,
съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Събитието ще се проведе днес от 10.00 часа в хотел
„Диана Палас“, ул. „Иван Вазов“ 2 в присъствието на областния управител Димитър Иванов и
кмета на Ямбол Георги Славов.
По
време на форума експерти от главна дирекция “Европейски
фондове за
конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за подаване на
проектни предложения.
Информационният ден в Ямбол е част от кампанията за представяне на възможностите за
кандидатстване по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика", организирана от
Оперативна програма „Конкурентоспособност". Кампанията започна от 17 октомври и се
провежда по график до 2 ноември 2012 г. Предстоят подобни форуми в градовете Хасково,
Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1707810
Брой думи: 279
Резюме: Ямбол. Седем са внесените до момента проектни предложения по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика”, по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“. Това заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол, предаде
кореспондентът на Радио "Фокус"-Сливен.
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Заглавие: Делян Добрев: Седем са внесените до момента проектни предложения по
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Подзаглавие:
Автор: Дора СТОЯНОВА
Текст: Ямбол. Седем са внесените до момента проектни предложения по програма „Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика”,
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“. Това заяви министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол, предаде
кореспондентът на Радио "Фокус"-Сливен. Министър Добрев призова бизнесът да
кандидатства, тъй като по тази програма проектните предложения се разглеждат
непосредствено след подаването им, а не като при други програми, при които се чака краен
срок за набиране на всички предложения. Така първите имат много по-голям шанс да с
възползват от безвъзмездната помощ на ЕС, посочи Добрев. По програмата могат
кандидатства малкия и средния бизнес. Фирмите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от
стойността на свой инвестиционен проект. Безвъзмездната финансова помощ за един проект
може да достигне 2 млн. лева, като няма минимален размер на отпусканата помощ.
Програмата се радва на голям интерес от страна на бизнеса. Процедурите по програмата са
много опростени, съкратени са административните изисквания. Сигурен съм, че следващите
месеци в министерството ще имаме стотици внесени проектни пред ложения, каза още Добрев.
По програмата са осигурени 150 млн. евро безвъзмездно финансиране и 150 млн. евро под
формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). С тези 600
млн. лева съм сигурен, че ще окажат съществена промяна в енергоемкостта на нашите
предприятия. Ние сме на последно място в ЕС по енергийна ефективност в предприятията, за
това е хубаво, че имаме такава мащабна програма и се надяваме компаниите да се възползват
от тази възможност и по – най-бързия начин да се модернизират и приложат мерките за
енергоефективност. Това от своя страна ще ги направи по-конкурентоспособни, допълни
Добрев. Предстоят подобни форуми в още седем града на страната.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1707787
Брой думи: 312
Резюме: Ямбол. На финалната права сме на преговорите по подписването на нов договор за
доставки на газ след първи януари. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол, предаде кореспондентът на Радио "Фокус"
Сливен. В Ямбол министър Добрев откри информационен ден по програмата „Енергийна
ефективнос т и зелена икономика“.
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Заглавие: Делян Добрев: На финална та права сме на преговорите по подписването на
нов договор за доставки на газ след първи януари
Подзаглавие:
Автор: Дора СТОЯНОВА
Текст: Ямбол. На финалната права сме на преговорите по подписването на нов договор за
доставки на газ след първи януари. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол, предаде кореспондентът на Радио "Фокус"
Сливен. В Ямбол министър Добрев откри информационен ден по програмата „Енергийна
ефективнос т и зелена икономика“.
Седем са внесените до момента проектни предложения по програма „Енергийна ефективност и
зелена икономика”, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 – 2013“. Министър Добрев призова бизнесът да кандидатства,
тъй като по тази програма проектните предложения се разглеждат непосредствено след
подаването им, а не като при други програми, при които се чака краен срок за набиране на
всички предложения. Така първите имат много по-голям шанс да с възползват от
безвъзмездната помощ на ЕС, посочи Добрев. По програмата могат кандидатства малкия и
средния бизнес. Фирмите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на свой
инвестиционен проект. Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2
млн. лева, като няма минимален размер на отпусканата помощ. Програмата се радва на голям
интерес от страна на бизнеса. Процедурите по програмата са много опростени, съкратени са
административните изисквания. Сигурен съм, че следващите месеци в министерството ще
имаме стотици внесени проектни предложения, каза още Добрев. По програмата са осигурени
150 млн. евро безвъзмездно финансиране и 150 млн. евро под формата на кредити от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). С тези 600 млн. лева съм сигурен ,
че ще окажат съществена промяна в енергоемкостта на нашите предприятия. Ние сме на
последно място в ЕС по енергийна ефективност в предприятията, за това е хубаво, че имаме
такава мащабна програма и се надяваме компаниите да се възползват от тази възможност и по
– най-бързия начин да се модернизират и приложат мерките за енергоефективност. Това от
своя страна ще ги направи по-конкурентоспособни, допълни Добрев. Предстоят подобни
форуми в още седем града на страната.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12222010
Брой думи: 131
Резюме: /КРОСС/ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
открие в Ямбол информационен ден по програмата «Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
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Заглавие: Делян Добрев ще открие в Ямбол информационен ден по програмата
„Енергийна ефективност и зелена икономика“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие в
Ямбол информационен ден по програмата «Енергийна ефективност и зелена икономика“,
съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Събитието ще се проведе днес от 10.00 часа в хотел
«Диана Палас“, ул. «Иван Вазов“ 2 в присъствието на областния управител Димитър Иванов и
кмета на Ямбол Георги Славов.По време на форума експерти от главна дирекция “Европейски
фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за
подаване на проектни предложения.Информационният ден в Ямбол е част от кампанията за
представяне на възможностите за кандидатстване по програма “Енергийна ефективност и
зелена икономика“, организирана от Оперативна програма «Конкурентоспособност“.
Кампанията започна от 17 октомври и се провежда по график до 2 ноември 2012 г. Предстоят
подобни форуми в градовете Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12225137
Брой думи: 151
Резюме: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Има 300 млн.евро за харчене по енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро - 150 млн. евро
безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово
финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев.
По неговите думи схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се
оценяват и се сключват договори.
Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса, защото колкото по-бързо
подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат за инвестицията си.
/БЛИЦ

21

Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12225137
Брой думи: 152
Резюме: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Има 300 млн.евро за харчене по енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро - 150 млн. евро
безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово
финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев.
По неговите думи схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се
оценяват и се сключват договори.
Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса, защото колкото по-бързо
подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат за инвестицията си.
БЛИЦ
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12224994
Брой думи: 200
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособност“ в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12225279
Брой думи: 90
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособност“ в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12225623
Брой думи: 200
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособност“ в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12224951
Брой думи: 200
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособност“ в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12225176
Брой думи: 200
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма “Конкурентоспособност“ в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12224907
Брой думи: 219
Резюме: /КРОСС/ Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата «Енергийна
ефективност и зелена икономика“ на оперативна програма «Конкурентоспособност“ в град
Ямбол. На събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на
Ямбол Георги Славов, съобщиха от пресцентъра на министерството.
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Заглавие: Делян Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата «Енергийна
ефективност и зелена икономика“ на оперативна програма «Конкурентоспособност“ в град
Ямбол. На събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на
Ямбол Георги Славов, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административна та тежест.
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Връзка:
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Заглавие: Нови € 30 млн. потичат към бизнеса чрез Алианц Банк България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ресурс от 30 млн. евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви към малкия и
среден бизнес в България, с което се открива още една възможност пред местните фирми,
търсещи финансиране. Кредитната линия е резултат на партньорството, което завързват
Европейската инвестиционна банка и Алианц Банк България, която ще е директният
дистрибутор на средствата у нас. При успех на тази инициатива ще последват и други подобни
проекти, увериха на брифинг в столицата Лука Лацероли, директор Югоизточна Европа на
Европейската инвестиционна банка и Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на
Алианц Банк България.
С 0.6% по-ниска ще е лихвата по новите кредити, спрямо тази, на която се отпускат другите
кредити на Алианц. Най-дългосрочните заеми, за които ще може да се кандидатства по новата
линия, са за 12 години. Българските компании ще могат да кандидатстват за финансиране по
тази програма в следващите две години. Няма ограничение за максималния размер на
средствата по заемите, стана ясно при представянето на програмата.
Тя ще цели да обхване представители на българската промишленост и особено онези нейни
сектори, които са експортно ориентирани и създават повече работни места. Няма да се
финансират проекти в областта на военната промишленост, производството на цигари и
алкохол; индустрии, които замърсяват околната среда и спекулации в областта на недвижимите
имоти. Проектите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници обаче може и
да сполучат пред банката, която ще ги разглежда с повишено внимание, каза Дорчо Илчев,
изпълнителен директор на Алианц Банк България.
Колегата му Светослав Гаврийски посочи, че банката "няма да финансира дълговете на
някого", с което отговори на въпрос на DarikFinance.bg за опасността фирмите да потърсят
евтиното финансиране чрез Алианц, за да погасяват чрез него стари дългове.
По последни изчисления междуфирмената задлъжнялост у нас достига до 200 млрд. лв. и
засяга най-вече таргет - групата на тези кредити, а именно малките и средни предприятия. До
известна степен този проблем за тях се задълбочи през последните години с ъс затягане на
банковото кредитиране. Това от една страна се отрази върху конкурентоспособността на
продукцията на фирмите, а от друга доведе до затруднения в осигуряването на оборотни
средства. В момента фирмите страдат и от съкращаването на срока за отложено плащане на
предоставените стоки или услуги, като средният срок за това е от 30 до 60 дни.
Българските малки и средни предприятия не се вместват напълно в общоевропейската
дефиниция, според която малко е предприятие, в което има по-малко от 50 души персонал и
реализира оборот по-малък или равен на 10 млн. евро годишно. Според същата дефиниция
средно е предприятие с по-малко от 250 души персонал и реализиращо оборот по-малък или
равен на 50 млн. евро годишно.
У нас мащабът е по-скромен, като малките предприятия функционират на местно, регионално
ниво. По-големите търсят възможности зад граница и ориентират производството си за експорт,
тъй като местният пазар не е достатъчно голям, за да подпомогне растежа им.
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Резюме: Ресурс от 30 млн. евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви към малкия
и среден бизнес в България, с което се открива още една възможност пред местните фирми,
търсещи финансиране. Кредитната линия е резултат на партньорството, което завързват
Европейската инвестиционна банка и Алианц Банк България, която ще е директният
дистрибутор на средствата у нас. При успех на тази инициатива ще последват и други подобни
проекти, увериха на брифинг в столицата Лука Лацероли, директор Югоизточна Европа на
Европейската инвестиционна банка и Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на
Алианц Банк България.
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Към момента предприятията разполагат с няколко източника на финансиране при по-ниски
лихви. Сред тях са Оперативна програма Конкурентоспособност, програма Джереми и
фондовете на Българска банка за развитие, в това число и гаранционният й фонд. През тази
година заработи линията по Джереми, която разполага с ресурс от общо 300 млн. евро. При
нея максималният размер на кредитите е 10 г., като клиентите разполагат с облекчение при
таксите за обслужване и по-ниски нива на обезпечение. Освен, че дава две години по-дълъг
период за връщане на кредита от Джереми, Алианц Банк България дава заявка и за други
подобни възможности, по които се работи и които може би ще бъдат обявени до края на
годината, намекна Дорчо Илчев, изпълнителен директор на банката.
За финансовите институции у нас е трудно да осигурят по-нисколихвен кредитен ресурс за
бизнеса, тъй като разчитат основно на средствата от депозитите като източник на ресурс. Те
обаче са предимно краткосрочни и за това лихвите по тях са по-високи. Именно партньорството
с институции като Европейската инвестиционна банка дават възможност за работа с по-дълги
пари, при които лихвата да е по-ниска. Банките имат интерес да търсят подобни проекти, тъй
като благодарение на тях увеличават кредитното си портфолио и подобряват позициите си на
пазара.
Говорейки за депозитите, като един от източниците за финансиране на банките, Светослав
Гаврийски днес коментира, че е "против" идеята за налагане на данък върху лихвите от
спестяванията. Той посочи, че това е личната му позиция и че обосновката "Имаме нужда от
пари" не е достатъчна, за да се аргументира въвеждането на подобен данък.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.infostock.bg
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/38825
Брой думи: 662

Заглавие: Нови 30 млн. потичат към бизнеса чрез Алианц Банк България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Източник: Ресурс от 30 млн. евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви към
малкия и среден бизнес в България, с което се открива още една възможност пред местните
фирми, търсещи финансиране. Кредитната линия е резултат на партньорството, което
завързват Европейската инвестиционна банка и Алианц Банк България, която ще е директният
дистрибутор на средствата у нас. При успех на тази инициатива ще последват и други подобни
проекти, увериха на брифинг в столицата Лука Лацероли, директор Югоизточна Европа на
Европейската инвестиционна банка и Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на
Алианц Банк България.
С 0.6% по-ниска ще е лихвата по новите кредити, спрямо тази, на която се отпускат другите
кредити на Алианц. Най-дългосрочните заеми, за които ще може да се кандидатства по новата
линия, са за 12 години. Българските компании ще могат да кандидатстват за финансиране по
тази програма в следващите две години. Няма ограничение за максималния размер на
средствата по заемите, стана ясно при представянето на програмата.
Тя ще цели да обхване представители на българската промишленост и особено онези нейни
сектори, които са експортно ориентирани и създават повече работни места. Няма да се
финансират проекти в областта на военната промишленост, производството на цигари и
алкохол; индустрии, които замърсяват околната среда и спекулации в областта на недвижимите
имоти. Проектите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници обаче може и
да сполучат пред банката, която ще ги разглежда с повишено внимание, каза Дорчо Илчев,
изпълнителен директор на Алианц Банк България.
Колегата му Светослав Гаврийски посочи, че банката "няма д а финансира дълговете на
някого", с което отговори на въпрос на DarikFinance.bg за опасността фирмите да потърсят
евтиното финансиране чрез Алианц, за да погасяват чрез него стари дългове.
По последни изчисления междуфирмената задлъжнялост у нас достига д о 200 млрд. лв. и
засяга най-вече таргет - групата на тези кредити, а именно малките и средни предприятия. До
известна степен този проблем за тях се задълбочи през последните години със затягане на
банковото кредитиране. Това от една страна се отрази върху конкурентоспособността на
продукцията на фирмите, а от друга доведе до затруднения в осигуряването на оборотни
средства. В момента фирмите страдат и от съкращаването на срока за отложено плащане на
предоставените стоки или услуги, като средният срок за това е от 30 до 60 дни.
Българските малки и средни предприятия не се вместват напълно в общоевропейската
дефиниция, според която малко е предприятие, в което има по-малко от 50 души персонал и
реализира оборот по-малък или равен на 10 млн. евро годишно. Според същата дефиниция
средно е предприятие с по-малко от 250 души персонал и реализиращо оборот по-малък или
равен на 50 млн. евро годишно.
У нас мащабът е по-скромен, като малките предприятия функционират на местно, регионално
ниво. По-големите търсят възможности зад граница и ориентират производството си за експорт,
тъй като местният пазар не е достатъчно голям, за да подпомогне растежа им.
Към момента предприятията разполагат с няколко източника на финансиране при по-ниски
лихви. Сред тях са Оперативна програма Конкурентоспособност, програма Джереми и
фондовете на Българска банка за развитие, в това число и гаранционният й фонд. През тази
година заработи линията по Джереми, която разполага с ресурс от общо 300 млн. евро европейски пари и съфинансиране от местните банки. При Джереми максималният размер на
кредитите е 10 г., като клиентите разполагат с облекчение при так сите за обслужване и пониски нива на обезпечение.
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Резюме: Източник: Ресурс от 30 млн. евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви
към малкия и среден бизнес в България, с което се открива още една възможност пред
местните фирми, търсещи финансиране. Кредитната линия е резултат на партньорството,
което завързват Европейската инвестиционна банка и Алианц Банк България, която ще е
директният дистрибутор на средствата у нас.
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Освен, че дава две години по-дълъг период за връщане на кредита от Джереми, Алианц Банк
България дава заявка и за други подобни възможности, по които се работи и които може би ще
бъдат обявени до края на годината.
За финансовите институции у нас е трудно да осигурят по-нисколихвен кредитен ресурс за
бизнеса, тъй като разчитат основно на средствата от депозитите. Те обаче са предимно
краткосрочни и за това лихвите по тях са по-високи. Именно партньорството с институции като
Европейската инвестиционна банка дават възможност за работа с по-дълги пари, при които
лихвата да е по-ниска. Банките имат интерес да търсят подобни проекти, тъй като
благодарение на тях увеличават кредитното си портфолио и подобряват позициите си на
пазара.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.standartnews.com
Връзка:http://www.standartnews.com/biznes-biznes/davat_300_mln_evro_za_energiyna_efektivnost166416.html
Брой думи: 289
Резюме: Българският бизнес е много по-енергоемък в сравнение с европейския и това трябва
да се промени, за да увеличим нашата конкурентоспособност.
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Заглавие: Дават 300 млн. евро за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българският бизнес е много по-енергоемък в сравнение с европейския и това трябва да
се промени, за да увеличим нашата конкурентоспособност. Това заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който откри в Ямбол информационен ден
за представяне на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. В събитието се
включи също областният управител Димитър Иванов, както и кметът на Ямбол Георги Славов.
Процедурата за енергийна ефективност се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 . Тя е насочена към микро,
малки и средни предприятия и е съвместна инициатива на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта е
предоставяне на подкрепа за инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от
възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие.
Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 г., но министър Добрев насърчи
представителите на бизнеса в Ямболски регион да се включат с проектни предложения
възможно най-бързо, защото финансовите ресурси се разпределят на принципа „първи по
време, първи по право”. Това означава, че не се чака краен срок, в който да бъдат събрани
всички заявени проекти. „От старта на програмата в края на юни вече са подадени 7 заявления.
Призовавам ви да се възползвате от възможността, защото към момента повече от 90% от
финансовият ресурс е на разположение”, допълни министърът.
За реализирането на програмата са осигурени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и още
толкова за кредитиране на проектите. Министър Добрев обърна внимание на извършената
реформа в Оперативната програма, чрез което е достигната много по-голяма ефективност в
усвояването на средства. След направените промени е достигнато ниво на д оговаряне от над
80%, а за 4 месеца за одобрените проекти по програмата са разплатени повече средства,
отколкото за цялата 2011 г.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.standartnews.com
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/ 388363.html
Брой думи: 199
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=616573
Брой думи: 127
Резюме: Ямбол. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие
в Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика“,
съобщиха от областна администрация Ямбол.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие информационен ден по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика” в Ямбол
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ямбол. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие в
Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика“,
съобщиха от областна администрация Ямбол. Събитието ще се проведе днес от 10 часа в
хотел „Диана Палас“ в присъствието на областния управител Димитър Иванов и кмета на
Ямбол Георги Славов. По време на форума експерти от главна дирекция “Европейски фондове
за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за подаване
на проектни предложения.
Информационният ден в Ямбол е част от кампанията за представяне на възможностите за
кандидатстване по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика", организирана от
Оперативна програма „Конкурентоспособност". Кампанията започна от 17 октомври и се
провежда по график до 2 ноември. Предстоят подобни форуми в градовете Хасково, Габрово,
Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/160162
Брой думи: 150
Резюме: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Има 300 млн.евро за харчене по енергийна ефективн ост
Давайте предложения, 90% от сумата стоят неусвоени, прикани бизнеса министърът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев в Ямбол.
Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро
безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово
финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев.
По неговите думи схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се
оценяват и се сключват договори.
Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса, защ ото колкото по-бързо
подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат за инвестицията си.
/БЛИЦ
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1333636
Брой думи: 133
Резюме: /КРОСС/ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
открие в Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена
икономика", съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Събитието ще се проведе днес от 10.00 часа в
хотел „Диана Палас", ул. „Иван Вазов" 2 в присъствието на областния управител Димитър
Иванов и кмета на Ямбол Георги Славов.
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Заглавие: Делян Добрев ще открие в Ямбол информационен ден по програмата
„Енергийна ефективност и зелена икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие в
Ямбол информационен ден по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика",
съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Събитието ще се проведе днес от 10.00 часа в хотел
„Диана Палас", ул. „Иван Вазов" 2 в присъствието на областния управител Димитър Иванов и
кмета на Ямбол Георги Славов.
По време на форума експерти от главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за подаване на
проектни предложения.
Информационният ден в Ямбол е част от кампанията за представяне на възможностите за
кандидатстване по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика", организирана от
Оперативна програма „Конкурентоспособност". Кампанията започна от 17 октомври и се
провежда по график до 2 ноември 2012 г. Предстоят подобни форуми в градовете Хасково,
Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1333700
Брой думи: 219
Резюме: /КРОСС/ Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика" на оперативна програма „Конкурентоспособност" в град
Ямбол. На събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на
Ямбол Георги Славов, съобщиха от пресцентъра на министерството.
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Заглавие: Делян Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика" на оперативна програма „Конкурентоспособност" в град
Ямбол. На събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на
Ямбол Георги Славов, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Дата: 18.10.2012
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]=18-102012&news_filters[created_on][to]=&news_fil
Брой думи: 158
Резюме: Седем проектни предложения са внесени към момента по програма "Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика"
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013".
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Заглавие: Министър Делян Добрев откри в Ямбол информационен ден по програма
"Енергийна ефективност и зелена икономика"
Подзаглавие:
Автор: Румяна Георгиева, БТА
Текст: Седем проектни предложения са внесени към момента по програма "Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика"
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013". Това съобщи в Ямбол при
откриването на информационен ден за бизнеса министъра на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев.
Добрев обяви, че по тази програма няма краен срок за набиране на предложенията, а
процедурите по одобряване на предложенията са облекчени. По програмата са осигурени 150
милиона евро безвъзмездно финансиране и 150 милиона евро под формата на кредити от
Европейската банка за възстановяване и развитие. Фирмите могат да получат 50 процента
безвъзмездна помощ от стойността на проекта, като максималната стойност на финансиране
може да достигне 2 милиона лева. За средства по програмата могат да кандидатстват малки и
средни фирми.
Министър Добрев очаква в следващите месеци в министерството да постъпят стотици
предложения.
В Ямбол министър Делян Добрев заяви, че пред финализиране са преговорите за подписване
на нов договор за доставка на газ след 1 януари.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40& oid=5216991
Брой думи: 199
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Добрев: С инвестиции в енергийна ефективност ще сме конкурентоспособни в
ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев.
Той участва в информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на
ОП "Конкурентоспос обност" в Ямбол, съобщиха от МИЕТ.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза Делян Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от рес урса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Добрев призова за активност представителите на бизнеса, защото колкото
по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат за
инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест. /БГНЕС /
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.moreto.net
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n= 189106
Брой думи: 218
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма „Конкурентоспособност" в град Ямбол. На
събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги
Славов, съобщиха от пресцентъра на министерството.
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Заглавие: Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика" на оперативна програма „Конкурентоспособност" в град Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов,
съобщиха от пресцентъра на министерството.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.

41

Дата: 18.10.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=586919
Брой думи: 214
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в град Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
Днес+
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.varna24.bg
Връзка: http://news.varna24.bg/388359.html
Брой думи: 201
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да нвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
Източник: News.Varna24.bg
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.burgas24.bg
Връзка: http://news.burgas24.bg/388361.html
Брой думи: 199
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производ ството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелен а
икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.

44

Дата: 18.10.2012
Източник: www.ruse24.bg
Връзка: http://news.ruse24.bg/388362.html
Брой думи: 199
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Трябва да инвестираме в енергийната ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем к онкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. Българската
икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо
средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на
програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300
млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна
линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Резюме: България трябва да инвестира в енергийна
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Заглавие: Делян Добрев: Нужни са ни инвестиции в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България трябва да инвестира в енергийна ефективност, за да остане
конкурентоспособна на компаниите в Европейския съюз.
Това заяви в Ямбол икономическият министър Делян Добрев, който присъства на
информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП
„Конкурентоспособност”. Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за
производството на 1000 евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, заяви Добрев, като призова
бизнеса да използва възможностите на програмата.
По схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро - 150 млн. евро безвъзмездна финансова
помощ по програмата и 150 млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от
Европейската банка за възстановяване и развитие, обясни министърът. Той добави, че до
момента има подадени 7 проектни предложения, но повече от 90 на сто от ресурса на
програмата е на разположението на бизнеса.
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Брой думи: 439

Заглавие: Електромобилите подкрепени и от кабинета
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Развитието на електрическата мобилност се вписва изцяло в модела за икономическо
развитие на страната, според който устойчивият растеж ще се базира на сектори с висок
интензитет на иновациите. Навлизането на електромобилите ще осигури изпълнението и на
приетите цели в областта на климата и енергията. Екологичните превозни средства ще
гарантират устойчиво бъдеще на транспорта и ще намалят неговата зависимост от
изкопаемите горива. Така ще намалеят емисиите на парникови газове, съществена част от
които се дължат на този сектор.
Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване производството и
ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата
мобилност, в България за периода 2012-2014 г., съобщи пресцентърът на МС.
Целите и действията в плана са групирани в няколко основни области: стимулиране
производството на електрически и други екологични превозни средства в България,
включително
на
окомплектоващи
изделия
и
части
за
тях;
стимулиране
на
научноизследователската и развойната дейности за развитие на екологичните превозни
средства и системи за зареждане, като се осигури финансова подкрепа за насърчаване на
изследванията в нови технологии и материали, свързани с развитието на устойчива мобилност;
стимулиране на потреблението и търсенето на новите екологични превозни средства; ускорено
изграждане на зарядна инфраструктура за ЕПС и ХПС; повишаване на осведомеността и
капацитета на заинтересованите страни и населението за същността, целите и ползите от
развитието на устойчива мобилност; насърчаване развитието на устойчива градска мобилност
чрез улеснения за гражданите и градско планиране, за да се стимулира развитието на
електрическата мобилност в градовете.
На базата на Закона за насърчаване на инвестициите се предвижда насърчаване на
инвестициите в производство на електрически и други екологични превозни средства чрез
въвеждане на по-ниски прагове за клас инвестиция и допълнителни стимули за приоритетни
проекти. По отношение на иновациите ще бъде въведена нова регулативна рамка за
инвестиционния процес. Националният иновационен фонд ще се превърне в институция за
провеждане на дългосрочна иновационна политика. По ОП „Конкурентоспособност” е
осигурена финансова подкрепа за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, а по Норвежката програма за
сътрудничество е в процес на подготовка осигуряването на финансова подкрепа за
стимулиране на еко иновациите и иновативни производства в сектора. Предвижда се да бъдат
въведени всички изисквания за стандартизация на електрическите съединители за зареждане и
техническа съвместимост, за електробезопаснос тта и електромагнитната съвместимост и др.
В плана се предвижда въвеждане на инструмента „зелени” обществени поръчки, при които
обществените поръчки са с екологични изисквания, както и предприемане на действия за
проучване и анализ на възможностите и въздействията от въвеждането на преференции за
годишния данък на автомобилите в зависимост от екологичните характеристики на превозните
средства; въвеждане на преференциални такси при първоначална регистрация и
регламентиране на категориите ЕПС и ХПС; ускорено изграждане на зарядна инфраструктура
за ЕПС и ХПС.
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Резюме: Развитието на електрическата мобилност се вписва изцяло в модела за икономическо
развитие на страната, според който устойчивият растеж ще се базира на сектори с висок
интензитет на иновациите.
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Дата: 18.10.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка:
http://www.3enews.net/show/28054_investirame%20v%20energiina%20efektivnost%20za%20da%20ostanem%20k
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Брой думи: 213
Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. На
събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги
Славов.
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Заглавие: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в град Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Резюме: "Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.
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Заглавие: Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да сме конкурентоспособни
в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" на оперативна програма "Конкурентоспособност" в Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.
"Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро
БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата", каза още Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се
предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн.
евро кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и
развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. "Схемата работи така,
че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се сключват договори",
поясни министърът. Той призова за активност представителите на бизнеса, защото колкото побързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат за инвестицията
си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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Заглавие: КАМЕЛИЯ ЛОЗАНОВА, шеф на Агенцията по заетостта: Всеки втори младеж на
борсата е без образование
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Автомонтьори и заварчици са актуални и добре платени професии. Ще предоставим и
електронни услуги във всички бюра по труда
Визитка: Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по славянска филология. Владее
полски, руски и английски eзик
Има международен опит в областта на пазара на труда, по линия на предприсъединителните
фондове и програми на ЕС – програма ФАР, както и опит по оперативните европейски програми
„Развитие на човешките ресурси”, ОПАК, „Регионално развитие”, “Конкурентос пособност ”
От 20 г. работи в системата на Агенцията по заетостта като специалист, началник -сектор,
началник-отдел, директор на бюро по труда
От януари до септември 2011 г. е зам. изпълнителен директор, а от февруари 2012 г. изпълнителен директор на агенцията
Омъжена е, има син
- Г-жо Лозанова, МВФ прогнозира безработицата у нас до края на годината да нарасне до
12,5%, т.е. да се увеличи. Има ли такава опасност и очаквате ли сътресения на пазара на
труда?
- Агенцията по заетостта, Евростат и Националният статистически институт измерват нивото на
безработица по различни методи. Ние изчисляваме равнището на безработица въз основа на
броя на регистрираните безработни в бюрата по труда и икономически активното население от
преброяването на населението през февруари 2011 г. Увеличението на входящия поток от
новорегистрирани безработни в много голяма степен е и резултат от мащабната
информационна кампания за възможностите, които предоставя Агенцията по заетостта за
обучение и заетост. Не очакваме сътресения на трудовия пазар. Разполагаме с мощни
механизми за балансирането му. Традиционно през октомври и ноември равнището на
безработица е по-високо, отколкото през септември. Но темпът на нарастване на
безработицата няма да е по-различен спрямо предходната година.
- Кабинетът обмисля да заложи по-нисък процент на безработицата през следващата година –
10,9%, което е с 0,6 на сто по-малко от очакваното ниво през настоящата година. Постижимо ли
е по-ниско ниво на безработицата през 2013 г.?
- Логично е при заложен по-висок икономически растеж за 2013 г. да се планира и по-ниско ниво
на безработицата. През 2012 г. беше заложено ниво от 11,5%, а ние постигаме по-ниско ниво
към момента.
- Преди време казахте, че има фирми, които не могат да намерят персонал, защото липсват
квалифицирани кадри. Какви мерки ще предприеме Агенцията по заетостта, за да реши този
проблем?
- В България все още наблюдаваме несъответствие между търсенето и предлагането на
работна сила. То се проявява най-вече при търсенето на висококвалифицирани кадри и
специфични професии, които сега отново излизат на пазара на труда, а преди 10 години сме
решили, че няма да бъдат актуални. Това например е професията инженер, която се търси,
особено в сферата на производството. За съжаление младите хора, които сега излизат от
учебните заведения, или рядко са избирали тази професия, или не желаят да я практикуват. От
една страна, това е така, защото са по-ниско платени. От друга страна, защото има една ниша
в системата на професионалното ориентиране, която едва сега започваме да запълваме
заедно с Министерството на образованието, с кариерните центрове и системата за
професионално ориентиране в Агенцията по заетостта. В повечето случаи учещите се, а и
безработните се ориентират на пазара на труда според личните си мечти и желания, а не като
съпоставят уменията и знанията си с изискванията на пазара на труда. Преди години се
нароиха много паралелки по маркетинг и мениджмънт. Започнаха да отпадат тези за
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Резюме: Автомонтьори и заварчици са актуални и добре платени професии. Ще предоставим и
електронни услуги във всички бюра по труда
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автомонтьори, заварчици, а сега това са търсени и добре платени професии. От друга страна,
шивашкият сектор се развива добре, но заплащането е ниско. Там има недостиг на работна
сила не защото няма квалифицирани кадри, а защото хората не желаят да упражняват
професията заради ниските заплати. Ние като посредник и балансьор на трудовия пазар
използваме всички механизми, за да подготвим работната сила към изискванията на пазара на
труда. Имаме изключително добра съвместна работа по проект с българо-германските
центрове. Те обучават хора по актуални професии за България – сервитьори, строители, ИТ
специалисти. Интересът към проекта е много голям и ще усвоим напълно средствата за тази
година. Направихме и преразпределение на средствата по националния план за действие,
което се одобри от Националния съвет за насърчаване на заетостта, с оглед да отговорим на
регионалните потребности. Това е една много успешна мярка, по която безработни придобиват
актуални за регионалните пазари на труда професии и голям процент от тях започват работа в
кратки срокове след курсовете.
По схемите “Аз мога” и “Аз мога повече” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ инвестираме в обучението и на заети лица. Обучението е съгласно техния избор и
представа за кариерно развитие. Наблюденията ни показват, че хората се ориентират не само
към ключовите компетентности – в повечето случаи езикови курсове, но и към
професионалните обучения, които съответстват на длъжността, която заемат или биха искали
да заемат.
- Стартирахте нови схеми, отново насочени към младите - „Първа работа“, има ли интерес към
тях?
- Схема „Първа работа“ разполага с 20 млн. лв. и възможност 2100 младежи да започнат
работа, а 2330 да бъдат обучени по професионални или ключови компетентности. Правим
повече обучения, за да могат работодателите да направят своя правилен подбор при
назначаване на работа. Агенцията по заетостта възстановява на работодателите разходите за
трудовото възнаграждение, което е равно на минималния осигурителен праг за съответната
длъжност. Осигуровките също възстановяваме. Схемата стартира преди месец и вече имаме
заявени над 1600 работни места от шефовете на фирми. В действителност те търсят
квалифицирана работна сила. 90% от заявените места са за обучение по определена професия
или специалност, т.е. работодателите търсят по-скоро професионални, а не ключови
компетентности. Най-често заявяваните работни места са в сферата на ресторантьорството,
хотелиерството и строителс твото.
- Схемата „Подкрепа за заетост“ също е нова. Тя стартира по-рано от останалите с цел да
помогне на общините, преживели бедствие. Има ли интерес към нея?
- Тя се развива с изключителни темпове. Вече имаме заявени над 25 000 работни места.
Повече от 7000 души вече работят по схемата. Разполагаме с 80 млн. лв . и възможност за
заетост на 9000 души, които ще устроим до края на годината. А през ноември ще предложим на
Комитета за наблюдение финансирането на схемата да бъде увеличено с още 100 млн. лв., тъй
като е изключително актуална за работодателите. Реалният сектор е заявил 40% от работните
места, а той осигурява по-голяма устойчивост на заетостта.
- Колко са регистрираните безработни младежи в бюрата по труда?
- В края на септември броят на безработните младежи е 73 921, или 21,2% от общо
регистрираните. Спрямо август делът на безработните младежи се е увеличил с 0,4 процентни
пункта. Отчитаме в бюрата по труда ръст от над 800 новорегистрирани, които са се
регистрирали именно за участие в някаква активна мярка. Успяваме значително да увеличим
броя на започналите работа спрямо миналата година. За деветмесечието на тази година, в
сравнение със същия период на миналата, над 7000 души повече са постъпили на работа. А
икономическото състояние на страната тази година спрямо миналата не е по-различно. В
Агенцията по заетостта сме се активизирали и полагаме максимални усилия да насърчим
заетостта сред младежите. Очевидно е, че и работодателите ни имат повече доверие.
- А каква част от безработните до 29 години са без квалификация?
- 50% от регистрираните в бюрата по труда младежи са без професионална квалификация или
с ниско образование. Именно към тези хора е адресирана схемата “Първа работа”, защото тя
дава възможност човек да усвои нова професия или да премине обучение по ключова
компетентност, подходящи за посоченото от работодателя работно място, независимо от
притежаваното образование.
Такива младежи биха могли да бъдат целева група и на следващата схема „Ново работно
място“. От този месец работодателите ще могат да кандидатстват и за нея. Шефовете отново
заявяват какви професии или ключови компетентности ще му бъдат необходими, за да работят
хората при него. Ние плащаме обучението и заетостта за времето от 6 до 12 месеца. Осигурява
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се и 40% кръстосано финансиране. С тези средства работодателят може да създаде ново
работно място, купувайки оборудване и осигурявайки необходимия материален ресурс за
заетостта на тези млади хора. Шефовете могат да кандидатстват с проект в размер от 20 000
до 390 000 лв., като не се изисква съфинансиране от бенефициента.
- Как ще накарате младите безработни хора да се запишат в бюрата по труда?
- Младите хората виждат, че проблемът трябва да се решава не само със собствени усилия, а и
като потърсят институциите, които могат да им помогнат. Скоро в Агенцията по заетостта ще
бъде въведен модел на обслужване на младежите. Ще обучим - и вече го правим на места специализирани посредници, които ще работят с младите хора за реализацията им на трудовия
пазар. От началото на следващата година ще предоставим и електронни услуги във всички
бюра по труда, в регионалните служби по заетост и в централната администрация чрез
специални посттерминали, така наречените киоски. Тези услуги ще предоставят информация за
работните места според профила на съответния човек. Ако той е регистриран в бюрото по
труда, ще може директно с парола да влиза в системата и да потърси подходящо работно
място. Ще получава информация за всички действащи мерки, които предлагаме, за да може
сам да направи своя избор. Чрез софтуера, който ще бъде внедрен в киоските, ще
информираме всички безработни за датата на потвърждаване на регистрацията в бюрото по
труда.
- Какъв процент от стажантите остават на работа след края на субсидираната заетост?
- Данните до момента от реализацията на проекта „Ново начало – от образование към заетост“
показват, че 50% от наетите младежи остават при същия работодател или веднага започват
работа при друг. Надявам се подобни резултати да бъдат постигнати и по схема “Първа
работа”, защото шефът сам заявява потребността от необходимите знания и умения на лицата
за съответното работно място. До месец ще започнат работа класираните по „Старт на
кариерата“ 850 младежи. Други 600 ще бъдат наети по схемата “Старт в администрацията”.
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Текст: Апаратът е от най-висок клас и единствен в България
Тумори в зародиш, още преди да са се проявили, откриват с изключително прецизна гама камера в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” в
София, съобщиха от лечебното заведение.
Апаратът е от изключително висок клас и е първият по рода си в България. Другият се намира в
Полша – Варшава.
Модерната гама-камера е комбинирана с 16-срезов компютърен томограф (скенер). Сега
съществуващите гама-камери у нас по думите на лекарите от болницата са морално остарели,
с изчерпани технически и диагностични възможности и не отговарят на изискванията на
европейските параметри за лъчезащита. Апаратурата в болница „Св. Иван Рилски”
струва 2,4 млн. лева като 50% от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна помощ по
проект за технологично обновление на отделението по нуклеарна медицина на лечебното
заведение по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Самата гама-камера е конструирана в пряка зависимост с достиженията
на нуклеарната медицина, поясни директорът на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” д -р Дечо Дечев.
Този дял на медицината е свързан с използването на радиоизотопи. Посредством тях се
изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма.
Изобразяването на човешкото тяло или на части от него в нуклеарната медицина се нарича
сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се
на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в
тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично
съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се
натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. След това с
високотехнологичен уред, какъвто е гама-камерата,
зоните от човешкото тяло
със здравословен проблем се оглеждат прецизно. Всяко изменение в тях, независимо дали е в
резултат на възпалителен процес или видоизменена клетка, се изобразява на екран с
невероятна прецизност.
На практика с гама-камерата могат да се изследват всички органи на човешкото тяло, подчерта
д-р Дечев. Новото тук е, че всички други методи досега отчитат само промяната на структурата
на органа, но не и неговата функционалност, добави лекарят. Той подчерта, че могат да бъдат
забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за поранното диагностициране на редица фатални заболявания, като рак.
За разлика от ултрамодерната гама-камера, по-старите апарати улавят образа само в една
равнина. Новата апаратура ги „сканира” чрез 3D визуализацията.

Медиен мониторинг | 10/19/2012

Резюме: Апаратът е от най-висок клас и единствен в България
Тумори в зародиш, още преди да са се проявили, откриват с изключително прецизна гама камера в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” в
София, съобщиха от лечебното заведение.
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Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособнос т“ в град Ямбол.
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Заглавие: Делян Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в град Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги
Славов.Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате
възможностите на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса
се предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150
млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и
развитие.До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от
ресурса на програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите
думи схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в
администрацията, чрез които се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява
административната тежест.
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Резюме: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни
на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и
зелена икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в град Ямбол. На
събитието присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги
Славов.
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Заглавие: Делян Добрев: Инвестираме в енергийна ефективност, за да останем
конкурентоспособни на компаниите в ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на
компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в град Ямбол. На събитието
присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят
300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро
кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения, те се оценяват и се
сключват договори. Министър Добрев призова за активност представителите на бизнеса,
защото колкото по-бързо подготвят своите проектни предложения, толкова по-голям шанс имат
за инвестицията си.
Делян Добрев припомни и за направените структурни промени в администрацията, чрез които
се улесняват процедурите за бизнеса и се намалява административната тежест.
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