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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
20.10.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 телевизии 1 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 12 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 19.10.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 1807  
 
 
Резюме: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на 
„Дарик радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в която по традиция 
разказваме за различни процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Тази 
седмица започна обиколката на експертите от икономическото министерство в рамките на 
втората информационна кампания по процедурата за енергийна ефективност и "зелена" 
икономика. По нея за бизнеса са достъпни 300 млн. Евро, като половината от тях са 
безвъзмезден ресурс, а останалите са предназначени за нисколихвени кредити за одобрените 
проекти. В Ямбол на информационната кампания присъства и лично икономическият министър 
Делян Добрев. Чуйте какво каза той пред местния бизнес в информация на колегите от „Дарик” 
– Сливен.  
 
Текст: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик 
радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в която по традиция 
разказваме за различни процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Тази 
седмица започна обиколката на експертите от икономическото министерство в рамките на 
втората информационна кампания по процедурата за енергийна ефективност и "зелена" 
икономика. По нея за бизнеса са достъпни 300 млн. Евро, като половината от тях са 
безвъзмезден ресурс, а останалите са предназначени за нисколихвени кредити за одобрените 
проекти. В Ямбол на информационната кампания присъства и лично икономическият министър 
Делян Добрев. Чуйте какво каза той пред местния бизнес в информация на колегите от „Дарик” 
– Сливен.  
Делян Добрев: Бих искал да Ви насърча да използвате възможностите по програмата, защото 
българският бизнес, за съжаление, е много по-енергоемък, отколкото европейският и това с 
времето може да се превърне в пречка пред конкурентоспособността на българските 
предприятия, защото енергийните ресурси, както всички ние виждаме, техните цени се покачват 
и ние трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да можем да останем 
конкурентоспособни на останалите компании от Европейския съюз. Като цяло погледнато, 
българската икономика разходва пет пъти повече електроенергия за 1 евро произведена 
продукция брутен вътрешен продукт, отколкото средното за Европейския съюз, така че ние 
имаме огромна нужда от такива програми, като тази, която демонстрираме и ще Ви 
предоставим повече информация. И имаме нужда и от активност от ваша страна, за да могат 
тези средства, които имаме, да бъдат усвоени. По програмата, може би знаете, че имаме 150 
млн. eвро безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", което е един огромен ресурс и още 150 млн. евро, които са заемни 
средства за компаниите, които имат нужда от заем, за да извършат своята инвестиция, за да 
съфинансират своите 50% от проекта, предоставени през шест български банки от страна на 
Европейската банка за възстановяване и развитие. Стартирахме програмата още юни месец. 
Към този момент имаме седем подадени проектни предложения, така че повече от 90% от 
ресурса все още е на разположение. Тази програма, за разлика от другите програми, не чака да 
събере всички проектни предложения и тогава да ги оценява, а работи на принципа първи по 
време първи по право, така че веднага след получаването на проектните предложения, те се 
оценяват и сключват договори. Първите от Вас имат много по-голям шанс да получат 
финансиране, отколкото последните, така че колкото по-бързо подготвите своите проектни 
предложения и ги подадете в министерството, толкова по-голям шанс имате за своята 
инвестиция. Знаете, че май месец направихме своеобразна реформа в Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", като двете съществуващи звена, една дирекция в министерството 
на икономиката и една агенция извън министерството, ги сляхме в един единен орган с цел да 
оптимизираме процесите на оценка на проектните предложения, на верифициране на 
междинни, окончателни отчети и плащане. Съответно намалихме броя на съгласувателните 
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процедури вътре в самата администрация наполовина. Докато съществуваха двете звена, се 
събираха 24 подписа например за едно междинно плащане, а сега след тази оптимизация се 
събират 12 подписа и са изключени всички ненужни съгласувателни процедури и подписи, така 
че нашата администрация работи далеч по-ефективно, отколкото е работила през миналите 
години. Ако някой от Вас има опит с Оперативната програма, знаете, че документацията се е 
бавила значително. В момента нямаме забавяния, всичко се случва в тримесечния срок. Да не 
говорим, че плащанията се извършват в рамките на 40 дни, което е една много голяма скорост 
на разплащане. За четири месеца доказателство за това вече имаме, защото за четири месеца 
разплатихме към бизнеса толкова средства, колкото за цялата минала година. За четири 
средства разплатените средства към бизнеса са повече от 80 млн., а за миналата година са 70 
и няколко. Извън това, успяхме да контрактуваме повече от 400 млн. Лева нови проекти, които 
сега започват да се изпълняват и като цяло, достигнахме ниво на договаряне на средствата от 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" от над 80%. Ние, считам, че вече работим 
достатъчно добре. Имаме нужда от вашата активност, да разработите своите проектни 
предложения и да ги подадете, защото програмата за енергийна ефективност предлага огромни 
възможности.  
Водещ: Следващата спирка на информационната кампания бе в Хасково. Повече ще научим от 
колегата Росица Александрова, която обобщи най-важното от представянето на процедурата за 
енергийна ефективност от експерта Иво Петков.  
Иво Петков: Процедурата „Енергийна ефективност и "зелена" икономика” е предназначена 
изключително за малки и средни предприятия по чл. 3 и чл. 4 от закона за малките и средни 
предприятия. И другото основно условие е кандидатите да са юридически лица, регистрирани 
по търговския закон или по закона за кооперациите. Сумарно тези две условия означават, че 
това трябва да е частна фирма. Тъй като получаваме доста въпроси за дружества с общинско 
или държавно участие, ако то е над 25%, няма как предприятието да попадне в категорията 
малки и средни предприятия и също така много от тези фирми не са регистрирани по 
търговския закон. Другите две условия са лесно изпълними – седалище на територията на 
република България и кандидатът да е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по 
проекта. Процедурата е отворена към почти всички сектори на промишлеността и на услугите. 
Виждате ги изброени. Съгласно класификацията на икономическите дейности, която се изготвя 
от Националния статистически институт, всяка фирма може да си извади удостоверение с код 
на основна икономическа дейност. Този критерий се отнася и за дейността, която ще 
реализирате по проекта, освен и за основната дейност. Виждате секторите. На този слайд са 
преработващата промишленост, търговията, транспорт, повече услуги, хотелиерство. 
Всъщност, недопустимите ни сектори са селско стопанство, финансово посредничество, 
недвижими имоти и строителство. Друго основно условие за допустимост по процедурата е 
кандидатът предварително да докаже финансова възможност да изпълни проекта. Знаете може 
би, по повечето наши процедури такова условие не е имало, но пък оценителните комисии са 
оценявали финансова стабилност на кандидата, различни съотношения. Тъй като тук 
изпълнението очакваме да е по-бързо, а и за да се получи директен отговор от страна на 
банките този проект ще бъде ли финансиран или не, Европейската банка за възстановяване и 
развитие избра шестте банки-партньори, които имат осигурена кредитна линия от 150 млн. eвро 
за тази програма и съответно кандидатите доказват, че разполагат с минимум 80% от 
средствата за изпълнение на проекта със становище от една от тези банки – или че имат 
предварителна оферта за кредит от една от тях или с писмено потвърждение, че разполагат 
със собствени средства за изпълнение на проекта. Тези собствени средства могат да бъдат в 
която и да е българска банка. Кандидатът взима извлечение от сметката си, предоставя го на 
банката-партньор, която съответно издава становище. 80-те % могат да се съберат и чрез 
произволна комбинация от горните две условия. Специфични критерии за недопустимост на 
кандидатите, това са условия, които произтичат или от регламентите за държавна и минимална 
помощ, които прилагаме, за да предоставим тази помощ или от демаркациите ни с Програмата 
за развитие на селските райони. На този слайд виждате тези, които произтичат от регламент 
№800. Това са дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти, 
въгледобив, стоманодобив, корабостроене, производство на синтетични влакна – просто 
сектори, за които на ниво Европейския съюз има някакъв свръх капацитет, не е допустимо 
предоставянето на държавна помощ. Предприятия в затруднение също не са допустими. Тук в 
насоките за кандидатстване е посочена дефиницията на тези думи. Специфични критерии за 
недопустимо се отнасят и до микро предприятия, които имат седалище или клон на 
територията на община от селските райони и проектът им предвижда дейности на територията 
на такава община. Ако едно от тези две условия не е изпълнено, тогава кандидатът е допустим 
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по нашата програма. Ако и двете кумулативно са изпълнени, тогава по-скоро трябва да се 
насочите към мерките по Програмата за развитие на селските райони. Същото се отнася и за 
микро предприятия за преработка на горски продукти. Предприятията, извършващи 
производство на енергия от първична и вторична биомаса, от продукти, описани в Анекс №1, 
също не са допустими. Анекс №1, отново това са селскостопанските продукти. Респективно и 
първичната им преработка също не попада в дейностите, които бихме могли по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да финансираме. Това е преработка на месо, на мляко, 
мазнини. Примерно, производството на олио не е допустимо. Производството на мелничарски 
продукти не е допустимо, но например производството на хляб, след като вече е вторична 
преработка, е допустимо по нашата програма. Недопустими дейности са и производство на 
всякакви видове алкохолни напитки. Виждате ги изброени – спиртни, вина, грозде, пиво. По 
отношение на проектите какво трябва да знаете? Проектите трябва да се изпълняват само на 
територията на България. Максималната им продължителност е 12 месеца, като тази 
максимална продължителност е от сключването на договора за безвъзмездна помощ плюс 12 
месеца. Тъй като по тази процедура изборът на изпълнителя е изнесен преди сключването на 
договор, практически тези 12 месеца са Ви само за физическото изпълнение на доставките, 
които са предвидени по проекта. Проектите трябва да се изпълняват самостоятелно, да 
отговарят на всички изисквания на насоките за кандидатстване и е задължително да включват 
инвестиции по компонент №1 на процедурата. Компонент №1 е този, който е в режим 
минимална помощ. Случаите, когато проектите се основават на препоръките на енергиен одит, 
този одит трябва да доказва, че всяка мярка ще доведе до енергийно спестяване от минимум 
10%. Предварителната подготовка на процедурата показваше, че в случай на закупуване на 
ново оборудване тези 10% не би трябвало да са проблем да бъдат достигнати, т. е. не би 
трябвало това да е някаква пречка. Въпросът е да се изготви енергиен одит с коректно 
представени вътре изчисления. Компонентите на процедурата. Компонент №1 включва пет 
вида допустими дейности. Първата, която виждате, това е основната специфичност на тази 
процедура – закупуване, доставка и монтаж на материали и оборудване, включени в списъка с 
допустими материали и оборудване. Това са материали, които са предварително оценени, че 
ще доведат до едно достатъчно енергийно спестяване, поради което са предварително 
одобрени. Списъкът е публикуван на интернет страницата на програмата и покупката им е 
директно допустима. Не е необходимо да се прави енергиен одит. Прилага се по-облекчена 
процедура за избор на изпълнител. Вторият вид допустими разходи – придобиване и 
инсталиране на нематериални активи, които са свързани и са необходими за изпълнението на 
проекта, като в това число се включва и придобиването на инвестиционен проект, в случай че 
предвиждате строително-монтажни работи. Строително-монтажни работи са допустими в два 
варианта. Единият вариант е да бъдат отново аргументирани, че са необходими за 
изпълнението, т. е. за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и 
оборудване. Това нещо се аргументира във формуляра за кандидатстване. Включва се и в 
енергийния одит, ако е необходимо, но по принцип не е задължително да се извършва енергиен 
одит, за да се обоснове този вид СМР. Вторият вид строително-монтажни работи, който 
всъщност е първи тук в презентацията, това е, които водят до намаляване на енергоемкостта 
на съществуващия сграден фонд. За тях вече е необходимо да представите енергиен одит, 
който да каже – да, този вид саниране, тези мерки действително са необходими и ще доведат 
до подобряване на енергийните характеристики на сградата с 10% или с 20%, колкото излязат 
при изчисленията.  
Водещ: Точно след седмица ще разкажем още с детайли за процедурата „Енергийна 
ефективност и "зелена" икономика”.  
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Дата: 19.10.2012  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1,30  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: Рубриката се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013  
Експерти представиха пред бизнеса в Хасково схемата Енергийна ефективност и зелена 
икономика на Оперативна програма Конкурентоспособност. По нея могат да кандидатстват 
микро, малки и средни предприятия.  
 
Текст: Рубриката се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013  
Експерти представиха пред бизнеса в Хасково схемата Енергийна ефективност и зелена 
икономика на Оперативна програма Конкурентоспособност. По нея могат да кандидатстват 
микро, малки и средни предприятия.  
Гергана Опанова: Могат да получат финансиране за въвеждане на технологии, които са 
енергоспестяващи, технологии, които са свързани с намаляване на енергоемкостта на 
производството.  
Репортер: Кандидатите могат да получат пари както за производствено оборудване, така и за 
изграждане на собствени енергийни източници, с които ще намалят разходите си.  
Йордан Йорданов: Ако голяма част от състава на цената на предложения продукт и услуга 
влиза енергията, то би имало възможност да намали цената на крайния продукт.  
Репортер: Схемата Енергийна ефективност и зелена икономика предизвиква все по-голям 
интерес сред представителите на бизнеса.  
Красимира Колева: След като имаш възможност да получаваш някаква безвъзмездна помощ от 
европейските програми и фондове, е добре да направиш примерно производствения ти цех да 
ти пести в бъдеще енергията.  
Репортер: Срокът за подаване на проекти и предложения е до 31 октомври догодина.  
Рубриката се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013  
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Дата: 19.10.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 413  
 
 
Резюме: Информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни 
предложения по процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” се състоя и в 
Пловдив през тази седмица. Програмата е съвместна инициатива на МИЕТ и Европейската 
банка за възстановяване и развитие. Повече за нея чуйте от репортажа на колегата от Пловдив 
Таня Николова.  
Целта на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е да насърчава устойчиви 
енергийни решения за малките и средните предприятия. Тя вече е стартирала, но главната 
задача на информационната кампания е бенефициентите да се запознаят по-добре с 
програмата и да се даде повече информация за това как се кандидатства по нея, каза Борислав 
Вълчев, младши експерт в регионален сектор – Пловдив на ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” към МИЕТ.  
Борислав Вълчев: Това е нашата първа програма, при която е дадена по-голяма свобода за 
действие на бенефициентите, в смисъл, че повечето от дейностите те извършват сами и вече 
документацията, когато дойде при нас, те ще са стигнали на по-финален етап на работа и ще 
чакат само за финално одобрение, като целта е проектите да се изпълняват по-бързо.  
 
Текст: Информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни 
предложения по процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” се състоя и в 
Пловдив през тази седмица. Програмата е съвместна инициатива на МИЕТ и Европейската 
банка за възстановяване и развитие. Повече за нея чуйте от репортажа на колегата от Пловдив 
Таня Николова.  
Целта на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е да насърчава устойчиви 
енергийни решения за малките и средните предприятия. Тя вече е стартирала, но главната 
задача на информационната кампания е бенефициентите да се запознаят по-добре с 
програмата и да се даде повече информация за това как се кандидатства по нея, каза Борислав 
Вълчев, младши експерт в регионален сектор – Пловдив на ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” към МИЕТ.  
Борислав Вълчев: Това е нашата първа програма, при която е дадена по-голяма свобода за 
действие на бенефициентите, в смисъл, че повечето от дейностите те извършват сами и вече 
документацията, когато дойде при нас, те ще са стигнали на по финален етап на работа и ще 
чакат само за финално одобрение, като целта е проектите да се изпълняват по-бързо.  
Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии, 
технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното 
екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, 
свързани с енергийния мениджмънт.  
Борислав Вълчев: По тази програма могат да кандидатстват всички малки и средни 
предприятия, които се занимават с производство или услуги, с изключение на предприятията, 
които са в селските общини, защото те са покрити от нашите колеги от МЗХ по тяхната 
програма. Занимаващите се с най-разнообразни услуги и производства, включително този път 
са допустими хотелиерски услуги, предприятия, които се занимават с хранене, кетъринг, 
обслужване, както и нормалните производствени предприятия в нормалното производство.  
Един от най-важните критерии, който кандидатите трябва да изпълнят е да докажат възможност 
за осигуряване на финансови средства за изпълнението на проекта в размер на не по-малко от 
80% от стойността на общите допустими разходи. Какви са другите критерии, които трябва да 
покрият бенефициентите?  
Борислав Вълчев: Критериите за кандидатстване – да се разработи проект, който да цели 
подобряване на енергийната ефективност на предприятието или чрез ремонти и съответно 
монтиране, подобряване на средата на работа на предприятието – сгради и съоръжения, или 
чрез закупуване на по-ефективно оборудване, съответно оборудване пък, което помага на 
общата енергийна ефективност на сградата и на производството.  
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Максималната продължителност на проекта е 12 месеца, поясни Борислав Вълчев и добави, че 
общият бюджет на процедурата е 150 млн. евро. Крайният срок за набиране на проектни 
предложения е 31 октомври.  
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Дата: 19.10.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1532  
 
 
Резюме: Водещ: ...„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще получи голяма част от 
малкия и средния бизнес. Това става възможно,благодарение на процедурата по ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” в периода 2007-2013 г. От 
министерството започнаха информационна кампания в редица български градове за 
популяризиране на възможностите за кандидатстване. Такива срещи вече се състояха в 
Пловдив, Ямбол, а днес предстои в Хасково. На последната среща в Ямбол, присъства и 
министърът на икономиката Делян Добрев, който призова бизнеса да кандидатства, тъй като по 
тази програма проектните предложения се разглеждат непосредствено след подаването им, а 
не като по другите програми, да се чака краен срок за набиране на други предложения.  
 
Текст: Водещ: ...„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще получи голяма част от 
малкия и средния бизнес. Това става възможно,благодарение на процедурата по ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в периода 2007 -2013 г. 
От министерството започнаха информационна кампания в редица български градове за 
популяризиране на възможностите за кандидатстване. Такива срещи вече се състояха в 
Пловдив, Ямбол, а днес предстои в Хасково. На последната среща в Ямбол, присъства и 
министърът на икономиката Делян Добрев, който призова бизнеса да кандидатства, тъй като по 
тази програма проектните предложения се разглеждат непосредствено след подаването им, а 
не като по другите програми, да се чака краен срок за набиране на други предложения.  
Делян Добрев: Програмата вече върви на пълна скорост. Призовавам наистина всички 
компании да подадат своите проекти, защото за разлика от другите ни програми, където се чака 
краен срок за набиране на проектни предложения, тази програма разглеждаме проектните 
предложения непосредствено, след като те постъпят в министерството, така че първите имат 
много по-голям шанс да се възползват от безвъзмездната помощ на ЕС. Почти всички малки и 
средни предприятия в страната могат да кандидатстват, с изключение на тези, които са в 
сферата на селското стопанство, строителството, недвижимите имоти, финансовия сектор. 
Всички останали могат да кандидатстват. Програмата предоставя 50 % безвъзмездна помощ за 
мерки за енергийна ефективност за предприятията, които са изключително важни и 
необходими, за да запазим нашата конкурентоспособност. Имаме наистина до момента 
получени 7 предложения. В началото на всяка една такава програма са необходими няколко 
месеца, за да могат компаниите да изготвят своите проектни предложения. Сигурен съм, че в 
следващите няколко месеца, ще видим десетки, стотици проектни предложения, подадени в 
министерството. Направихме информационна кампания още юни месец. Това е втората 
информационна кампания, която правим. Днес сме в Ямбол, но ще посетим още 9 града в 
страната и както виждате, присъстващите са стотина души, стотина компании, така че 
програмата се радва на много голям интерес, от страна на бизнеса. Хубаво е, че процедурите 
по нея са изключително опростени, защото са съкратени административните изисквания в 
малките проекти за правени на дълга процедура за избор на доставчик. Могат да се закупят, 
може да бъде закупено оборудване, едва с 3 оферти, по предварително одобрен списък от 
министерството, както е и осигурено мостово финансиране, от страна на банките, да може 
компаниите, които нямат собствени средства, за да дадат останалите 50 % по проекта, защото 
тази програма дава 50 % безвъзмездна помощ и 50 % трябва да бъдат осигурени от 
компаниите. Но ние сме осигурили възможността тези средства да бъдат дадени от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, под формата на кредити при облекчени 
условия, на компаниите, които нямат собствени такива ресурси. Средствата не са малко. 
Имаме 150 милиона евро безвъзмездна помощ и още 150 милиона евро, от страна на ЕБВР, 
така че с тези 600 милиона лева, аз съм сигурен, че те ще окажат съществена промяна на 
енергоемкостта на нашите предприятия, които вие сте прави. Ние сме на последно място в ЕС 
по енергийна ефективност в предприятията. Това е хубаво, че имаме такава мащабна програма 
и се надяваме по най-бързия начин компаниите да се възползват от тази възможност, за да 
може по най-бързия начин да се мобилизират и да приложат мерките за енергийна 
ефективност, които ще направят самите предприятия по-конкурентоспособни, защото виждаме, 



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/2

0
/2

0
1
2

 

че в целия свят, цената на енергийните ресурси расте. Нашите предприятия няма да могат да 
останат конкурентоспособни и ще им бъде много трудно да останат конкурентоспособни на 
предприятията в ЕС, ако не инвестират в мерки за енергийна ефективност.  
Водещ: В процедурата могат да участват микро, малки, средни предприятия. Повече за 
възможностите при кандидатстване и критериите, на които трябва да отговарят 
бенефициентите, ще разберем от Гергана Опанова, главен експерт в главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Гергана Опанова: По тази процедура могат да кандидатстват предприятия, които отговарят на 
критериите за микро, малко и средно предприятие, съгласно закона за малките и средни 
предприятия. Начина на кандидатстване. Попълва се формуляр за кандидатстване, който ние 
предварително сме публикували, заедно с насоките за кандидатстване. Самата процедура 
беше обявена на 28 юни т. г. и в този пакет насоки за кандидатстване е включен и самия 
формуляр, така че кандидатите попълват формуляра. Подава се формуляра пред асистента по 
проекта. Извършва се оценка за техническо съответствие и на база на тази оценка, в случай, че 
кандидатите разбира се, преминат оценката, започват изпълнението на проектите. Кандидатите 
могат да включат дейности, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност в 
техните предприятия. Например въвеждане на енергоспестяващи производствени технологии, 
технологии, които се основават на ВЕИ. Също така проекти, които са свързани с 
усъвършенстване на мерките за енергиен мениджмънт.  
Водещ: За колко пари могат да кандидатстват?  
Гергана Опанова: В рамките на индивидуален проект, кандидатите имат право за 
безвъзмездна помощ, говорим, да искат до 2 милиона лева. Това е достатъчно, тъй като това е 
само безвъзмездната помощ, което означава, че един кандидат може да писка от нас, предвид 
максималния интензитет , който отпуска процедурата, който е 50 %, може да поиска 2 милиона 
лева и отгоре съфинансирането, което той добавя. Значи един проект може да достигне 4 
милиона лева.  
Водещ: Практика в нашето предаване е също така да представяме и успешни проекти по 
оперативната програма. Андрей Николов е собственик на шивашка фирма в Ямбол. Решил е 
да кандидатства по програмата, за да подобри енергийната ефективност в своето предприятие. 
Според него, процедурата по кандидатстване е опростена, което го е мотивирало да 
кандидатства с проектно предложение.  
Андрей Николов: Смятам, че програмата наистина е много полезна, защото в крайна сметка, 
това е нещо, към което трябва да се стремим всички, целия бизнес, бизнес средата. За нашия 
бизнес силно се надявам да намерим тези последствия и разбира се, да има резултати, да 
бъде полезно. Специално за нашето производство, идеята ми е производство на собствена 
електроенергия, което се явява като един много важен фактор, специално за екологията и за 
много фактори. Мисля, че и много други неща.Другото, което е, оптимизиране на използването 
на отопление в самите производствени помещения. Като финансиране смятам, че е напълно 
достатъчно. Специално в нашата сфера, понеже ние сме малък към среден бизнес, смятам, че 
не би имало проблеми, специално с финансирането, формуляра. Виждам, че идеята в тази 
програма е да бъде улеснена самата процедура, което намирам за страшно голям плюс, 
защото понеже за първи път участваме в такива процедури и в момента съм чувал, че може би 
точно това е една от най-големите спънки, трудността и тромавостта на самото участие.  
Водещ: Има ли интерес сред жителите на Ямбол към схемите на ОП 
„Конкурентоспособност”? Коя е най-атрактивната схема за бенефициентите и какви са най-
често задаваните въпроси, ще чуем от Иво Петков, главен експерт в главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ.  
Репортер: Има ли интерес сред жителите на Ямбол към схемите на ОП 
„Конкурентоспособност”?  
Иво Петков: Има, имаме бенефициенти от Ямбол с, например хидравлични елементи системи. 
Има и няколко други предприятия, които вече са подписали договор или са кандидатствали при 
нас. Надяваме се да повишим интереса, специално за тази процедура. Надяваме се, да 
повишим интереса, специално по тази процедура, тъй като смятаме, че има доста пространство 
за одобрение по схемите в региона.  
Репортер: Коя схема е най-атрактивна за бенефициенти? Коя предизвиква най-голям интерес у 
тях и респективно буди въпроси?  
Иво Петков: Генерално тази, която в момента имаме най-голям бюджет, отворен за 
кандидатстване, „Енергийна ефективност и зелена икономика”. По нея получаваме много 
въпроси. Много голям интереса има от кандидати, които тепърва ще подготвят проекти и 
очакваме вече да започнем да получаваме все по-голям брой проекти.  
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Репортер: Кои са най-често задаваните въпроси? И малко повече за тази схема, която казахте?  
Иво Петков: Процедурата е насочена към малки и средни фирми, които са частни дружества, 
регистрирани по търговския закон или закона за конгломерациите и основната цел е 
намаляване на енергийната интензивност. Т.е. да консумират по-малко енергия на единица 
произведена продукция. Много въпроси получаваме, относно допустимост на кандидатите. Това 
могат да са кандидати от почти всички сектори на производството и от почти всички сектори на 
услугите.  
Репортер: Обръщат ли се към вас бенефициенти, които вече работят или са работели по тези 
схеми?  
Иво Петков: Да. Имаме доста кандидати, които вече виждаме успешно реализирани проекти и 
идват при нас за втори и за трети път. Кандидатстват по различните отворени процедури. 
Включително по тази процедура, има възможност да се реализира повече от един проект, тъй 
като отворен за кандидатстване до октомври 2013 г. Предприятията имат възможност да 
кандидатстват сега, да изпълнят един проекти догодина отново да изпълнят втори проект по 
тази процедура.  
Репортер: Колко често организирате информационни кампании, различни от националните?  
Иво Петков: Това, специално по тази процедура, ни е втората кампания. Първата беше през 
юли месец. По принцип така 2-3 пъти в годината, в зависимост от броя на процедурите, които 
сме отворили за кандидатстване и от техния вид,се организират кампании. Отделно 
регионалните офиси и областните информационни центрове също организират събития.  
Репортер: А какъв е интересът към срещите?  
Иво Петков: На всяка среща идват между 70-100-150 предприемача, предполагам. Имали сме 
в София и с по 300.  
Репортер: Тенденциите… интереса към ...  
Иво Петков: Да, има много хора има.  
Репортер: Добре. В Ямбол няма регионален сектор на … Къде хора могат да намерят 
информация и съдействие за схемите по оперативната програма?  
Иво Петков: Хората могат да намерят първо цялата информация на специално създадената 
интернет страница за ОП „Конкурентоспособност” и специално създадена интернет страница 
за самата програма, която днес презентираме „Енергийна ефективност и зелена икономика”.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 20.10.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 1  
Брой думи: 440  
 
 
Резюме: След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита 
вече положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media, по време на 12-
ата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото "Информационните технологии - двигател и конкурентно предимство за бизнеса".  
 
Заглавие: Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте  
Подзаглавие: Този пазар у нас се развива в пълен унисон със световните тенденции  
Автор: Стефан СТАНЧЕВ  
Текст: След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита вече 
положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media, по време на 12-
ата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото "Информационните технологии - двигател и конкурентно предимство за бизнеса".  
Самото събитие се организира от ICT Media с партньорството на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България. Конференцията се проведе с подкрепата на Балкан Сървисис/Атлантис ERP, Bulnex, 
Canon, Дейта плюс, Experian, IBS България, Nearsoft Europe, Stone Computers, UniCersum ERP, 
както и на LRQA Business Assurance и Vivacom.  
Йоловска цитира данни на Gartner, според които световният пазар на ИТ решения за бизнес 
отчита 10% ръст, което означава, че българският пазар се развива в пълен унисон със 
световните тенденции. Проучване на списание CIO показва, че основното раздвижване на 
пазара на системи за управление на бизнеса се дължи на еврофинансирането на ОП 
"Конкурентоспособност", допълни управителят на ICT Media.  
"Наистина миналата година имаше голям наплив на ERP проекти, които бяха свързани 
предимно с оперативните програми. Във връзка с това побързахме да сключим договори за 
партньорство. Интересът към сектора на системи за управление на бизнеса се увеличава", каза 
Филип Мутафис, управляващ партньор, Балкан Сървисис.  
"ИТ секторът е един от най-приоритетните за правителството и за икономиката като цяло - 
разкри по време на откриването Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска 
агенция за инвестиции. - Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте." 
Стефанов цитира проучване, според което през 2010 година приходите от хардуер, софтуер и 
услуги в страната ни са били около 900 млн. щатски долара, а през 2011 г. те са вече $950 млн. 
"Този ръст се очаква да продължи следващите няколко години - сподели изпълнителният 
директор на Българска агенция за инвестиции. - Качеството на ИТ инфраструктурата у нас е 
едно от най-добрите."  
Според доклад на Cisco, цитиран от Стефанов, България заедно със страни като Япония и 
Южна Корея се отличават със своите високоскоростни широколентови линии. Пак според 
същия доклад, България е готова да работи с Интернет приложенията от ново поколение. 
Количеството на трансфер на информация е все по-голямо, а разделителната способност е все 
по-висока. Тези факти говорят за по-успешното бъдеще на ИТ сектора у нас.  
"В Народното събрание е новият закон за инвестициите, където има документи, които ще бъдат 
много важни за компаниите от сферата на ИКТ, защото за пръв път се дава възможност на 
инвеститорите да разкриват нови работни места в приоритетни сектори, един от които е ИТ", 
допълни Стефанов.  
 



 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/2

0
/2

0
1
2

 

Дата: 20.10.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 11  
Брой думи: 811  
 
 
Резюме: Очаква се новата структура да се създаде с финансиране от ОПРКБИ и да заработи 
ефективно от лятото на 2013 г.  
Предстои създаването на Столична агенция за иновативни инвестиции. На този етап работна 
група на Столичния общински съвет (СОС) е подготвила проектно предложение, с което ще 
кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика".  
 
Заглавие: Агенция за иновативни инвестиции ще насърчава вложенията в София  
Подзаглавие:  
Автор: Констанца ГРИГОРОВА  
Текст: Очаква се новата структура да се създаде с финансиране от ОПРКБИ и да заработи 
ефективно от лятото на 2013 г.  
Предстои създаването на Столична агенция за иновативни инвестиции. На този етап работна 
група на Столичния общински съвет (СОС) е подготвила проектно предложение, с което ще 
кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
"Вече сме на фаза обсъждане на споразумението за създаване на такъв клъстер в Столичния 
общински съвет и се надявам, че до няколко седмици то ще бъде факт, така че да подадем 
проектното предложение. Очакванията ми са агенцията да бъде създадена в началото на 
следващата година и до лятото на 2013 г. да започне да функционира нормално", обясни 
Николай Стойнев, заместник-председател на СОС и председател на постоянната комисия по 
стопанска политика и общинска собственост, по време на десетото юбилейно издание на 
Европейския ден на предприемача, което се състоя в НДК. Тази година събитието прерасна в 
двудневен международен форум, който се проведе на 15 и 16 октомври 2012 г.  
За десети път Софийският университет "Св. Климент Охридски", съвместно с Министерство на 
икономиката, енергетика и туризма (МИЕТ) и с финансовата подкрепа на Представителството 
на ЕК в България организират Европейски ден на предприемача. Тази година той e под мотото 
"Наука и предприемачество в условията на Единния пазар" като съвместно събитие за Единния 
пазар и седмицата на МСП в България.  
"По решение на СОС беше създадена работна група от общински съветници от всички 
политически сили, която се занимаваше с проучване на международния опит в тази област. 
Оказа се, че всички градове в Европа имат такива агенции, които се използват за насърчаване 
на бизнеса и облекчаване на административните процедури. София е заинтересована да 
създаде такова звено с оглед на това, че в последните 10-12 години се оказа, че 
икономическият растеж се дължеше главно на инвестиции в строителния сектор -крайно 
неустойчива икономика, основана на сектор с ниска добавена стойност. Идеята ни е да се 
концентрираме върху насърчаването на бизнес с висока добавена стойност, от една страна, 
защото това създава добри възможности, от друга страна - осигурява заетост на млади и 
образовани хора. Ако искаме да се развиваме и да сме конкурентоспособни в ЕС, нашата 
икономика трябва да заложи именно на иновативни бизнеси, които общината по всякакъв начин 
да подпомага. Идентифицирахме като възможност кандидатстването по ОПРКБИ, което ще ни 
позволи да финансираме изграждането на такава структура - консорциум от дружества, в чийто 
капитал общината има пълно или частично участие, като Интер Експо Център, Софийски имоти, 
столичните пазари, които да обединят усилията си в изграждането на новата агенция. Смятаме, 
че е удачно тя да бъде базирана в Интер Експо Център, защото там по естествен начин може 
да се направи връзката с национални и международни инвеститори, които участват в 
организираните там изложения. Може София да се рекламира като добро място за инвестиции 
и в същото време да предоставяме всички услуги, които имаме намерение да развиваме - обща 
информация за града и региона, информация за финансовите инструменти и стимули на 
местно и национално ниво за съответния тип бизнес, както и да направим връзка с 
представителите на научните среди. Агенцията ще се стреми да работи като свързващо звено 
между общината, бизнеса и академичната общност, така че да стимулира развитието на 
иновативните идеи", разясни авторът на предложението Николай Стойнев.  
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Идеята е Столична община да участва в начинанието с 9000 лв. чрез Столичната агенция за 
приватизация, общинския гаранционен фонд за малките и средните предприятия и фондация 
"Асоциация за развитие на София". Останалите съдружници в консорциума са общинската 
фирма "Софийски имоти" и петте дружества за пазарите, всяко от които с вноска от по 20 000 
лв. "Интер Експо Конгресен Център" участва с 11 хил. лв.  
Агенцията няма да инвестира директно в бизнеса, но има различни механизми, по които може 
да се съдейства на предприемачите. Николай Стойнев посочи, че към СОС функционира 
специализиран Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, който също ще 
участва в клъстера. фондът поема гаранция по кредити на фирми, които са регистрирани или 
развиват дейност на територията на Столична община. фондът гарантира пред банките до 50% 
от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева.  
На международния форум Евгения Харитонова, заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма, съобщи, че в момента тече Шеста сесия на Националния иновационен 
фонд и до края на месеца българските предприятия могат да кандидатстват с иновативните си 
предложения за финансиране на проекти пред Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия. "В тази трудна година по предложение на министър Делян 
Добрев правителството намери възможност да отпусне 5 млн. лв. в подкрепа на иновациите", 
изтъкна Харитонова.  
Стратегията за малките и средни предприятия в България, която е съобразена изцяло с 
принципите на документа на ЕК Small Business Act с посланието "Мисли първо за малките!", ще 
бъде внесена за одобрение през месец ноември в Министерския съвет, разкри Евгени Ангелов, 
съветник на президента. Стратегията ще въведе промени в 10 основни области, като 
предвижда различни мерки и механизми за изпълнение на заложените цели.  
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Дата: 20.10.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 37  
Брой думи: 65  
 
 
Резюме: Стимулираме инвестициите чрез ОП "Конкурентоспособност", това каза министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Добрич. От юни досега по нея са 
сключени договори за над 400 млн. лв., а за този период на фирмите са изплатени над 80 млн. - 
толкова, колкото са получили през цялата минала година. Със средствата предприятията 
инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване на производството, допълни 
Добрев.  
 
Заглавие: Текст под снимка:  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стимулираме инвестициите чрез ОП "Конкурентоспособност", това каза министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Добрич. От юни досега по нея са 
сключени договори за над 400 млн. лв., а за този период на фирмите са изплатени над 80 млн. - 
толкова, колкото са получили през цялата минала година. Със средствата предприятията 
инвестират в закупуване на ново оборудване и подобряване на производството, допълни 
Добрев.  
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Дата: 20.10.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 19  
Брой думи: 1154  
 
 
Резюме: Едва ли може да има по-меродавна картина за отношението на сегашното 
правителство към науката, изследователската дейност и иновациите от изказването на 
министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на тържеството по случай 
143 години от създаването на БАН. По време на честването преди около седмица Игнатов 
ядоса не на шега събралите се учени, като им заяви, че трудно би могъл да осигури повече 
средства за институцията от заложените в проектобюджета за 2013-а 60 млн. лв., защото "това 
били наличните пари в страната". На възгласите от залата, че това не е вярно и някой трябва 
да се срамува, отговорът бе лаконичен: "Който не е съгласен, да намери повече." Все пак 
министър Игнатов обеща, че управляващите ще се борят да прокарат за европейско 
финансиране станалата прословута Оперативна програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж", в която три правителства си "счупиха главата" през последното 
десетилетие.  
 
Заглавие: Кухи фрази вместо визия за образование  
Подзаглавие: Чиновниците на Сергей Игнатов са скалъпили евтина концепция за оперативна 
програма  
Автор: Калоян АТАНАСОВ  
Текст: Едва ли може да има по-меродавна картина за отношението на сегашното правителство 
към науката, изследователската дейност и иновациите от изказването на министъра на 
образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на тържеството по случай 143 години от 
създаването на БАН. По време на честването преди около седмица Игнатов ядоса не на шега 
събралите се учени, като им заяви, че трудно би могъл да осигури повече средства за 
институцията от заложените в проектобюджета за 2013-а 60 млн. лв., защото "това били 
наличните пари в страната". На възгласите от залата, че това не е вярно и някой трябва да се 
срамува, отговорът бе лаконичен: "Който не е съгласен, да намери повече." Все пак министър 
Игнатов обеща, че управляващите ще се борят да прокарат за европейско финансиране 
станалата прословута Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", в 
която три правителства си "счупиха главата" през последното десетилетие.  
Концепцията за новата "оперативка", която покрива периода 2014-2020 г. вече е факт. Но 
министърът по еврофондовете Томислав Дончев трябва да покаже чудеса от красноречие, за 
да убеди Брюксел да приеме хаотично написан документ, в който липсва анализ и конкретика.  
Още на пръв прочит неприятно впечатление и недоумение предизвиква фактът, че концепцията 
не предлага каквито и да било финансови параметри. Това е доста смущаващо, при положение 
че в писането й са участвали активно представители на академичната общност, научните 
среди, различни ведомства, гражданското общество и други. Тоест един куп капацитети на 
практика не знаят колко пари трябва да иска Дончев от Европа за наука и образование. 
Образователното ведомство казва, че документът не цели само усвояването на европейски 
средства, а е по-скоро цялостна визия за развитието на науката и образованието в следващия 
програмен период. През последните няколко години обаче под различни имена се появиха 
дузина подобно изглеждащи и негодни за нищо "визии". А Европа иска ясно формулирани 
мерки и ангажименти, за които да плаща.  
От ведомството на Игнатов успяха да изчислят, че като междинно звено по оперативната 
програма "Развитие на човешките ресурси" са бенефициент в 16 проекта с обща стойност над 
590 млн. лева. Но така и не могат да пресметнат колко пари ще са им необходими, за да се 
отделят в собствена програма. Може би защото, казано на "кулинарен" език, проектът сервира 
пресолена манджа с грозде. В нея са събрани всичките дейности на Министерството на 
образованието, младежта и науката в съчетание с проектите, финансирани от други 
министерства по куп оперативни програми от сегашния и следващия период: "Развитие на 
човешките ресурси", "Иновации и предприемачество", "Регионално развитие", "Околна среда", 
"Транспорт", "Развитие на селските райони" и така нататък.  
В заключение като "сос" са добавени и други програми на Евросъюза - за околна среда и 
действие по климата, европейско икономическо пространство, дори някъде са споменати и 
рибарите. Така от концепцията, която иначе може да бъде блестящ наръчник за всички схеми, 
финансирани от ЕС, на практика не става ясно докъде ще се простират параметрите й. Ако 
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министерството има капацитет да поеме толкова широк кръг от дейности, то за "Наука и 
образование за интелигентен растеж" ще са необходими поне 5 млрд. лв., а няколко ведомства 
веднага трябва да се саморазпуснат просто защото ще останат без работа.  
Изглежда, и образователните експерти са били леко смутени да определят от кои програми 
могат да си отчупят парче от баницата, без да обидят жестоко колегите си в останалите 
министерства. Казва се например, че при разработване на "анализа" работната група не е 
разполагала с информация за мерките, свързани с развитието на иновациите, технологичното 
развитие, приложната наука и научноизследователската дейност, които Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма планира да включи за съфинансиране в оперативната 
програма "Иновации и предприемачество 2014-2020." Но се надявали скоро да се запознаят с 
тях. Тогава защо ни представят "празна" откъм съдържание концепция? Ясно е, че подчинените 
на Сергей Игнатов бързат, защото така им нареди премиерът Бойко Борисов, само че 
обществото ли ще им пренаписва уж стратегическия документ?  
Силно смущаващо е, че кандидат-оперативната програма по презумпция трябва да е насочена 
предимно към науката, но изглежда повече като отчет и теоретичен план за действие на 
някакъв механичен сбор от образователно и социално министерства. От петте й тематични 
цели само първата декларира засилване на научноизследователската дейност, технологичното 
развитие и иновациите. Втората и третата завиват рязко към прерогативите на Тотю Младенов 
със заявеното насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила, 
социалното приобщаване и борбата с бедността. Разбира се, и образованието е важно, но не е 
ключовият фактор за изпълнение на подобни планове. Последната заявена цел са 
инвестициите в образованието, уменията и ученето през целия живот, за което и сега се 
изсипват почти половин милиард лева без видим ефект. Науката е "претупана" в една 
страничка. На нея се чертаят светли перспективи за строителство на лаборатории, научни 
комплекси, оборудването им с модерна техника, партньорски мрежи, оптимизации и 
дигитализации, но няма дори опит за анализ на проблемите, постиженията и перспективите за 
развитие на българската наука.  
В същото време образователната и социална "секция" е натруфена с пространни разсъждения 
за детски градини, задължителни забавачки, училищни програми и ремонти, отпадащи ученици, 
етнически малцинства, спортни зали, площадки и басейни, професионални школа и висше 
образование, компютри в аудиториите, студентски стипендии, докторанти и твърде много други.  
Специфичните цели на програмата изглеждат напълно неизпълними с оглед на реалността и е 
чудно кой ще "се върже" на подобен блъф? Така например първата е да изградим конкурентна 
среда за качествени изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за 
научноизследователска и иновационна дейност до 1.5 % от БВП към 2020 година. Въпреки че в 
случая тук процентът е орязан наполовина спрямо първоначално заложеното в стратегията 
"Европа 2020", при сегашната държавна политика пак е невъзможно да го достигнем. Според 
Националния статистически институт България харчи само 0.55 % от БВП за наука и иновации 
при средно 2% за останалите държави членки на общността. Тоест изоставаме почти четири 
пъти от европейците, и то при положение, че по-големият дял е на частното финансиране. През 
2011-а бюджетните ни разходи по това перо са били 188.6 млн. лв., като в сравнение с 
предишната година са намалели с 3.3%, а за следващата финансовият министър Симеон 
Дянков е подготвил още по-голям трион. Така че само някой луд може да ни даде 
допълнителни пари за нещо, което държавата явно се е отказала да прави. От само себе си 
идва и заключението, че втората цел - създаване на благоприятна среда за възпроизводство и 
развитие на капацитета на научния сектор, също остава в сферата на пожеланията.  
Не се разбира и как ще подобрим качеството на образованието до такава степен, че през 2020-
а над една трета от 30- до 34-годишните да са висшисти. Антисоциалната политика на 
правителството доведе дотам майки с бебешки колички да се молят за 30 лв., раждаемостта 
пада, а младежите предпочитат чуждестранните университети. Така в един момент на 
"университетска" възраст в България ще останат предимно представителите на малцинството, 
на което страстта към ученето далеч не е присъща. Преждевременно напусналите 
образователната система до края на десетилетието може и да станат 11%, защото държавата 
прави всевъзможни незаслужени "социални" подаръци именно на малцинствата, за да задържи 
децата им в училище и да отчита успехи "на книга" пред Европа.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Резюме: Приет е Националния план за насърчаване на производството и ускореното 
навлизане на екологични превозни средства в България  
 
Заглавие: Светъл лъч за електрическата мобилност в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Приет е Националния план за насърчаване на производството и ускореното навлизане 
на екологични превозни средства в България  
На 17.10.2012г. 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. 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  
електробезопасността 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.  
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.  

http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
http://www.auto-press.net/a:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%258
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/41735_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_rast
e/  
Брой думи: 448  
 
 
Резюме: След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита 
вече положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media по време на 12-
тата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото “Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”.  
 
Заглавие: Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте  
Подзаглавие: Този пазар у нас се развива в пълен унисон със световните тенденции  
Автор: Стефан Станчев  
Текст: След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита вече 
положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media по време на 12-
тата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото “Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”.  
Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции  
Самото събитие се организира от ICT Media с партньорството на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България. Конференцията се проведе с подкрепата на Балкан Сървисис/Атлантис ERP, Bulnex, 
Canon, Дейта плюс, Experian, IBS България, Nearsoft Europe, Stone Computers, UniCersum ERP, 
както и на LRQA Business Assurance и Vivacom.Йоловска цитира данни на Gartner, според които 
световният пазар на ИТ решения за бизнес се развива с 10% ръст, което означава, че 
българския пазар се развива в пълен унисон със световните тенденции.  
Проучване на списание CIO показва, че основното раздвижване на пазара на системи за 
управление на бизнеса се дължи на еврофинансирането на ОП “Конкурентоспособност”, 
допълни управителя на ICT Media.“Наистина миналата година имаше голям наплив на ERP 
проекти, които бяха свързани предимно с оперативните програми. Във връзка с това 
побързахме да сключим договори за партньорство. Интересът към сектора на системи за 
управление на бизнеса се увеличава”, каза Филип Мутафис, управляващ партньор в Балкан 
Сървисис.“  
ИТ секторът е един от най-приоритетните за правителството и за икономиката като цяло – 
разкри по време на откриването Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска 
агенция за инвестиции. - Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте.” 
Стефанов цитира проучване, според което през 2010 година приходите от хардуер, софтуер и 
услуги в страната ни са били около 900 млн. щатски долара, а през 2011 г. те са вече $950 млн.  
“Този ръст се очаква да продължи следващите няколко години – сподели изпълнителният 
директор на Българска агенция за инвестиции. - Качеството на ИТ инфраструктурата у нас е 
едно от най-добрите.” Според доклад на Cisco, цитиран от Стефанов, България заедно със 
страни като Япония и Южна Корея се отличават със своите високоскоростни широколентови 
линии. Пак според същия доклад, България е готова да работи с Интернет приложенията от 
ново поколение.  
Количеството на трансфер на информация е все по-голямо, а разделителната способност е все 
по-висока. Тези факти говорят за по-успешното бъдеще на ИТ сектора у нас.“В Народното 
събрание е новия закон за инвестициите, където има документи, които ще бъдат много важни 
за компаниите от сферата на ИКТ, защото за пръв път се дава възможност на инвеститорите да 
разкриват нови работни места в приоритетни сектори, един от които е ИТ”, допълни Стефанов.  
 

http://computerworld.bg/41735_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_raste/
http://computerworld.bg/41735_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_raste/
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/41742_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_rast
e  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: Този пазар у нас се развива в пълен унисон със световните тенденции  
След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита вече 
положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media по време на 12-
тата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото “Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”.  
 
Заглавие: Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте  
Подзаглавие:  
Автор: СТЕФАН СТАНЧЕВ  
Текст: Този пазар у нас се развива в пълен унисон със световните тенденции  
След няколко трудни години пазарът на системи за управление на бизнеса отчита вече 
положително развитие. През 2012 година проектите по внедряване и обновяване на 
корпоративните ИТ решения са с 11% повече спрямо предходната година, според изследване 
на сп. CIO България. Това разкри Недялка Йоловска, управител на ICT Media по време на 12-
тата национална конференция за системи за управление на бизнеса, която се проведе под 
мотото “Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”.  
Самото събитие се организира от ICT Media с партньорството на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България. Конференцията се проведе с подкрепата на Балкан Сървисис/Атлантис ERP, Bulnex, 
Canon, Дейта плюс, Experian, IBS България, Nearsoft Europe, Stone Computers, UniCersum ERP, 
както и на LRQA Business Assurance и Vivacom.  
Йоловска цитира данни на Gartner, според които световният пазар на ИТ решения за бизнес се 
развива с 10% ръст, което означава, че българския пазар се развива в пълен унисон със 
световните тенденции. Проучване на списание CIO показва, че основното раздвижване на 
пазара на системи за управление на бизнеса се дължи на еврофинансирането на ОП 
“Конкурентоспособност”, допълни управителя на ICT Media.  
“Наистина миналата година имаше голям наплив на ERP проекти, които бяха свързани 
предимно с оперативните програми. Във връзка с това побързахме да сключим договори за 
партньорство. Интересът към сектора на системи за управление на бизнеса се увеличава”, каза 
Филип Мутафис, управляващ партньор в Балкан Сървисис.  
“ИТ секторът е един от най-приоритетните за правителството и за икономиката като цяло – 
разкри по време на откриването Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска 
агенция за инвестиции. - Пазарът на системи за управление на бизнеса продължава да расте.” 
Стефанов цитира проучване, според което през 2010 година приходите от хардуер, софтуер и 
услуги в страната ни са били около 900 млн. щатски долара, а през 2011 г. те са вече $950 млн. 
“Този ръст се очаква да продължи следващите няколко години – сподели изпълнителният 
директор на Българска агенция за инвестиции. - Качеството на ИТ инфраструктурата у нас е 
едно от най-добрите.”  
Според доклад на Cisco, цитиран от Стефанов, България заедно със страни като Япония и 
Южна Корея се отличават със своите високоскоростни широколентови линии. Пак според 
същия доклад, България е готова да работи с Интернет приложенията от ново поколение. 
Количеството на трансфер на информация е все по-голямо, а разделителната способност е все 
по-висока. Тези факти говорят за по-успешното бъдеще на ИТ сектора у нас.  
“В Народното събрание е новия закон за инвестициите, където има документи, които ще бъдат 
много важни за компаниите от сферата на ИКТ, защото за пръв път се дава възможност на 
инвеститорите да разкриват нови работни места в приоритетни сектори, един от които е ИТ”, 
допълни Стефанов.  
 

http://computerworld.bg/41742_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_raste
http://computerworld.bg/41742_pazarat_na_sistemi_za_upravlenie_na_biznesa_prodalzhava_da_raste


 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/2

0
/2

0
1
2

 

Дата: 19.10.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-
%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-
%D0%B  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: Приет е Националния план за насърчаване на производството и ускореното 
навлизане на екологични превозни средства в България  
На 17.10.2012г. 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.  
 
Заглавие: Светъл лъч за електрическата мобилност в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Приет е Националния план за насърчаване на производството и ускореното навлизане 
на екологични превозни средства в България  
На 17.10.2012г. 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.  
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 електробезопасността 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.  
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 

http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B
http://news.data.bg/9/auto/394048/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB-%D0%BB%D1%8A%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%25B


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/2

0
/2

0
1
2

 

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.  
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50069  
Брой думи: 127  
 
 
Резюме: България трябва да инвестира в енергийна ефективност, за да остане 
конкурентоспособна на компаниите в Европейския съюз.  
 
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.  
 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50069
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56900  
Брой думи: 352  
 
 
Резюме: Малкият и среден бизне у нас ще може да се възползва от кредитен ресурс от 30 млн. 
евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви.  
 
Заглавие: Банка предоставя нисколихвен кредит за малки и средни предприятия  
Подзаглавие: Алианц банк и ЕИБ представиха обща кредитна линия  
Автор:  
Текст: Малкият и среден бизнес у нас ще може да се възползва от кредитен ресурс от 30 млн. 
евро ще потече под формата на заеми с по-ниски лихви. Кредитната линия е резултат на 
партньорството между Европейската инвестиционна банка и Алианц Банк България, която ще е 
директният дистрибутор на средствата у нас, съобщи DarikFinance.  
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 търсят 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.  
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 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, обеща Илчев.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56900
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56908  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: 600 млн.лв са предвидени по програми за енергийна ефективност  
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“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол.  
 
Заглавие: Само седем предложения са подадени по „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 600 млн.лв са предвидени по програми за енергийна ефективност  
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“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев при посещението си в Ямбол.  
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. По програмата могат кандидатства малкия и 
средния бизнес, като фирмите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на 
свой инвестиционен проект. Помощта 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 са много опростени, съкратени са административните изисквания, 
обясни министърът.  
Сигурен съм, че следващите месеци в министерството ще имаме стотици внесени проектни 
предложения, каза още Добрев, цитиран от Фокус. По програмите за енергийна ефективност 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.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56908
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Дата: 19.10.2012  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995&ref=ts&fref=ts  
Брой думи: 407  
 
 
Резюме: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Отново ще имате възможност да получите разяснения по процедура "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност". Възползвайте се!  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: facebook: Областен Информационен Център Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Отново ще имате възможност да получите разяснения по процедура "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност". Възползвайте се!  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Информационните дни на МИЕТ по програмата продължават в Хасково на 19 октомври 2012  
Харесвам · · Сподели  
Министър Добрев призова малкия и средния бизнес към активност в програма "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" - 18/10/2012 
Информационните дни на МИЕТ по програмата продължават в Хасково на 19 октомври 2012 
50 фирми от малкия и средния бизнес в Ямбол присъстваха на информационния ден по 
схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. При откриването на събитието министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев призова бизнеса за активност в програмата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, защото колкото по-бързо подготви своите проектни 
предложения, толкова по-голям шанс има за инвестицията си. 
На информационния ден присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на 
Ямбол Георги Славов. 
Българската икономика изразходва 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. 
  
Информационните дни продължават в град Хасково на 19 октомври 2012 в Парк-хотел Европа. 
Предстоят събития в следните градове: 
  

 Габрово – 23.10.2012, хотел Балкан, ул. Емануил Манолов №14 

 Шумен – 24.10.2012, хотел Шумен, ул. Оборище № 1 

 Русе – 25.10.2012, хотел Космополитан, ул. Добри Немиров 1-3 

 Видин – 30.10.2012, Община Видин, пл. Бдинци №2 

 Плевен – 31.10.2012, Сити хотел, ул. Стоян Заимов 2А 

 Благоевград – 02.11.2012, Американски университет в България, Академичен център 
Балкански, Аудиториум Андрей Делчев, ул. Ал.Стамболийски 54 

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните 
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи 
технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995&ref=ts&fref=ts
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производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт. 

 


