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Телевизии и радиостанции
Дата: 22.10.2012
Източник: БНР - Програма "Христо Ботев"
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 6
Брой думи: 713
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ
Водещ: Договори за над 250 млн. евро са сключили досега български фирми по Програма
„конкурентоспособност” 2007 – 2013 г. Една от тези фирми е „Астрон 21” ООД. Колегата
Стаматина Никова разговаря с нейния изпълнителен директор Николай Георгиев.
Николай Георгиев: Започнахме с производство на сухи строителни смеси – лепила за плочки,
лепила за топлоизолации, тези основните продукти. Започнахме с пет продукта и постепенно
развивахме и добавяхме в продуктовата ни листа нови и нови продукти. Разширили сме
продуктовата гама почти до 60 продукта, които са не само в областта на сухите строителни
смеси, а и на боите, фасадните мазилки, производители сме и на EPS-топлоизолация от
полистирол. Гледаме да затворим целия кръг на строителни материали за довършителни
работи. Годините на растеж, нали, бизнесът вървеше много добре, преди да дойде кризата,
разбира се. В строителния бранш като цяло.
Репортер: И сега сте един от най-големите производители на българския пазар? Нещо
уникално и интересно.
Николай Георгиев: Ами, това е един, така, нов продукт за новия български пазар. Рядко се
ползва, нали, в българското строителство. Но на запад е добре познат като продукти. Това е
саморазливен под, полага се преди полагането на паркети, мокети, балатуми, ползва се и за
индустриални цели, като ви дава идеално гладка основа за полагането вече на
завършващото... Имаме дистрибуция в съседните на нас държави – Румъния, Сърбия,
Македония, имаме дистрибуция в Молдова, Грузия, Азербайджан, от ЕС също така в Белгия и в
Англия имаме присъствие. В София ни е, така, основното производство.

Водещ: Договори за над 250 млн. евро са сключили досега български фирми по Програма
„Конкурентоспособност” 2007 – 2013 г. Една от тези фирми е „Астрон 21” ООД. Колегата
Стаматина Никова разговаря с нейния изпълнителен директор Николай Георгиев.
Николай Георгиев: Започнахме с производство на сухи строителни смеси – лепила за плочки,
лепила за топлоизолации, тези основните продукти. Започнахме с пет продукта и постепенно
развивахме и добавяхме в продуктовата ни листа нови и нови продукти. Разширили сме
продуктовата гама почти до 60 продукта, които са не само в областта на сухите строителни
смеси, а и на боите, фасадните мазилки, производители сме и на EPS-топлоизолация от
полистирол. Гледаме да затворим целия кръг на строителни материали за довършителни
работи. Годините на растеж, нали, бизнесът вървеше много добре, преди да дойде кризата,
разбира се. В строителния бранш като цяло.
Репортер: И сега сте един от най-големите производители на българския пазар? Нещо
уникално и интересно.
Николай Георгиев: Ами, това е един, така, нов продукт за новия български пазар. Рядко се
ползва, нали, в българското строителство. Но на запад е добре познат като продукти. Това е
саморазливен под, полага се преди полагането на паркети, мокети, балатуми, ползва се и за
индустриални цели, като ви дава идеално гладка основа за полагането вече на
завършващото... Имаме дистрибуция в съседните на нас държави – Румъния, Сърбия,
Македония, имаме дистрибуция в Молдова, Грузия, Азербайджан, от ЕС също така в Белгия и в
Англия имаме присъствие. В София ни е, така, основното производство. В Пловдив, Бургас,
Варна и Русе имаме собствени офиси. Те са по-скоро с логистична цел, нали, но основно ги
ползваме като ре-дистрибуторски центрове. Работим с дистрибутори. Ние имаме два проекта
по ОП Конкурентоспособност – единият е приключил още преди три години, сега е вторият
проект, който изпълняваме. Още от самото стартиране на програмата по
конкурентоспособност. Първият проект по Конкурентоспособност беше внедряване на
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Текст: Тема: Съвместна рубрика на БНР и МИЕТ
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машини в производството. Закупихме една роботизирана ръка, която подрежда продуктите на
палета. Така, интересен проект. Приключихме го успешно. Много бързо го внедрихме. Вторият
проект е за внедряване на нови машини в производството на екологично чисти бои. Изцяло на
водна основа, без съдържание на летливи вещества. И по двата проекта, така, успешно
работим. За да произвеждате един хубав продукт и качествен, разбира се, ви трябват хубави
машини. Това е едно от основните неща. Ние, за да бъдем конкурентоспособни на европейския
пазар, просто трябва да разполагаме с хубава техника. Няма как да произвеждат качествен и
хубав продукт, ако не разполагате с хубава техника. Така че със сигурност новата машина ви
дава преимущество пред другите производители, така, ви изхвърля с едни гърди напред.
Репортер: Усети ли се веднага това в производството ви?
Николай Георгиев: Усети се, разбира се. Директно, имахме по-голяма, повишена
производителност, нали, в първия проект. Сега вторият проект още не е приключил, нали, но
предполагам, че и там ще се усети веднага – производствените мощности ще се увеличат.
Репортер: С колко хора работи фирмата?
Николай Георгиев: Ами, в момента 86 човека работят във фабриката ни в София. Замислено е
разрастване, доколкото пазара го позволява. Ако разширим пазарния си дял както в България,
така и извън пределите на страната, сигурно ще инвестираме в нови фабрики и в нови офиси и
представителства.
Репортер: Кога го виждате това да се случи?
Николай Георгиев: Много ми е трудно да го предвидя особено в сегашната икономическа
ситуация. Надявам се, така, пазарът да се раздвижва в рамките на следващите две-три години.
Тоест до две-три години ние се надяваме, така, да си вдигнем пазарния дял. В момента
ситуацията е изключително тежка в строителството, а ние сме пряко свързани със сектора
строителство. Сигурно ще кандидатстваме по нови програми. Сега гледам, че има и програми
по „Енергийна ефективност”. Там също имаме идеи за оптимизиране на производствените
разходи. И апелирам към всички мои колеги и фирми да кандидатстват по тези програми. Ние
вече правихме два проекта, така че сме претръпнали и мога да кажа на колегите си, че няма
нищо страшно в тези програми и да кандидатстват. Голям проблем е по принцип справянето с
документацията, нали. Но от междинните звена на Министерство на икономиката помагат
страшно много. така че кой каквито проблеми има, най-лесно е да се обърне към тях, те влизат
винаги в положение на фирмата. Така че и това мога да кажа, че съм много доволен от
работата, нали, на Министерство на икономиката.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.

9

Интернет издания и блогове
Дата: 22.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12249294
Брой думи: 272
Резюме: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС.
Заглавие: Инфо дни за зелена икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000
евро БВП спрямо средното равнище в ЕС.
Продължават информационните дни по схемата “Енергийна ефективност и зелена икономика"
на ОП “Конкурентоспособност". Ето графикът:
-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
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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 икономическият министър Добрев по време на информационния ден в
Ямбол, където се събраха представители на 50 фирми от малкия и среден бизнес. 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 ЕБВР.
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.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на МИЕТ и
ЕБВР. Тя е насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за малки и средни
предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна
финансова помощ, финансирана със средствата от Структурните фондове на ЕС и заемно
финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.
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Дата: 22.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12248599
Брой думи: 302
Резюме: /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни
предприятия по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика“ - съвместна инициатива
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
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Заглавие: Райфайзен финансира енергоефективни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни
предприятия по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика“ - съвместна инициатива
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният
им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро, в рамките на оперативна програма “Конкурентоспособност“, която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банкиучастнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмездна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила
договор за кредит с ЕБВР и ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за
енергийна ефективност по програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава
удостоверение на малките и средни предприятия, кандидатстващи за отпускане на
безвъзмездни средства, че могат да осигурят не по-малко от 80% от стойността на общите
допустими разходи за изпълнение на проекта чрез кредит или със собствени средства.
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Връзка:
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Брой думи: 260
Резюме: Продължават информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОП „Конкурентоспособност“. Ето графикът:
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Заглавие: Инфо дни за зелена икономика
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Продължават информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОП „Конкурентоспособност“. Ето графикът:
-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
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 икономическият министър Добрев по време на информационния ден в
Ямбол, където се събраха представители на 50 фирми от малкия и среден бизнес. 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 ЕБВР.
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.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на МИЕТ и
ЕБВР. Тя е насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за малки и средни
предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна
финансова помощ, финансирана със средствата от Структурните фондове на ЕС и заемно
финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.
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Дата: 22.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_657847085
Брой думи: 361

Заглавие: Каним френски инвеститори в хранителната индустрия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще търси френски партньори в хранителната индустрия на инвестиционен
форум и специализирано изложение в Париж. Интерес биха могли да представляват млечната
ни промишленост, прохождащото биоземеделие и винопроизводството. Това заяви пред БНР
Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската
агенция за инвестиции (БАИ) за промоция на страната ни като инвестиционна дестинация,
финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
БАИ в партньорство с Министерство на земеделието и храните, организира днес
инвестиционен форум в Париж в рамките на СИАЛ 2012 - най-голямото във Франция и едно от
най-големите в Европа изложение за храни, с над 6 000 представени компании. Над 30
участници са заявили интерес, като повечето са в сферата на храните.
Росен Иванов отбеляза, че целта на инициативата е да се създаде положителна представа за
хранително-вкусовия сектор на България. Като цяло България е непозната за френските
бизнесмени и малкото информация, която имат, е невинаги положителна, а Франция, както
знаем, е лидер в Европа в този сектор, отбеляза Иванов. Това по думите му е една от
причините министерството на земеделието да има постоянно представителство именно в
Париж.
Голяма група експерти от министерството на земеделието са поканени за участие във форума,
който ще бъде открит от министър Мирослав Найденов. Очаква се потвърждение на участието
на делегирания министър за хранително-вкусовата промишленост към френското министерство
на земеделието Гийом Гаро. На срещата с деловите среди няколко френски компании, както и
френски експерт-енолог, участвал в разработката на успешни марки вина в България, ще
представят опита си от работата в страната ни.
По данни на БНБ към декември 2011 г. за периода 1996-2011 г. общият обем на
чуждестранните инвестиции в България възлиза на 39,9 млрд. евро, от които 1,05 млрд. евро са
от Франция. Франция заема 13-о място сред водещите чуждестранни инвеститори в България,
което не съответства на инвестиционния потенциал на страната, отбеляза Росен Иванов.
Именно затова БАИ освен форума ще има и обособен щанд на самото изложение между 21 и
25 октомври. Най-много са френските инвестиции в България в областта на финансовото
посредничество - 48 на сто - и преработващата промишленост - 18 на сто. Това по думите на
Иванов означава, че хранително-вкусовият сектор има голям потенциал и следва да се
подчертае на френския пазар.
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Резюме: България ще търси френски партньори в хранителната индустрия на инвестиционен
форум и специализирано изложение в Париж. Интерес биха могли да представляват млечната
ни промишленост, прохождащото биоземеделие и винопроизводството. Това заяви пред БНР
Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на Българската
агенция за инвестиции (БАИ) за промоция на страната ни като инвестиционна дестинация,
финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
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Дата: 22.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1530229982
Брой думи: 304
Резюме: Райфайзенбанк финансира проекти на малки и средни предприятия по програма
"Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
/ЕБВР/, съобщиха от кредитната институция.
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Заглавие: Райфайзенбанк финансира проекти за пестене на енергия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк финансира проекти на малки и средни предприятия по програма
"Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
/ЕБВР/, съобщиха от кредитната институция.
Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните
въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и
конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи
технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани за собствено
потребление на предприятието.
За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният
им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро, в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност", която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банкиучастнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и
ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по
програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни
предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не
по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез
кредит или със собствени средства
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Дата: 22.10.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
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Брой думи: 911

Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Allianz Real Estate планира да засили дейностите си по кредитиране в Европа
Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Оливиер Пиани, цитиран от онлайн
изданието Property EU.
"Полагаме сериозни усилия на дълговия фронт. Наемаме хора за бизнеса ни във Франция и
Германия. Искаме да правим онова, което правим в САЩ от години - там на застрахователните
дружества се падат 20-30% от пазара на кредитиране", посочи Пиани.
"Единствената причина да не го направим по-рано беше, че маржовете в Европа бяха твърде
ниски поради конкуренцията от страна на банките", допълни той.
Allianz има намерение да удвои световния си портфейл от кредити за имоти от 6 млрд. евро
през 2012 г. до 12 млрд. евро през следващите 3 до 5 години.
***
Европейската банка за възстановяване и развитие отпуска заем от 22 млн. евро на "Олива" Кнежа
"Олива" е един от най-големите производители на слънчогледово олио в България.
Финансирането е за разширяване на производството. Парите са за построяване на ново
съоръжение за пресоване на слънчогледовото семе, купуване на ново оборудване за
извличане на олио, изграждане на нов силоз и подобряване на връзките с местните фермери.
9 млн. евро от заема ще бъдат капиталова инвестиция, а останалите пари ще бъдат
използвани като оборотни средства. Компанията е спечелила проект по оперативна програма
"Конкурентоспособност" за модернизация на производството, става ясно от годишния доклад
за дейността й.
***
"Енерго-про" купува ВЕЦ "Енергия холдинг"
Чешката "Енерго-про" иска да купи контролираната от Гриша Ганчев ВЕЦ "Енергия холдинг",
става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията. След сделката "Енергопро" ще затвърди позициите си в сектора. През лятото тя купи електроразпределителното
дружество на "Е.ОН България", а от години вече притежава още 8 водни централи, обединени в
три каскади. Ако сделката с Ганчев приключи успешно, чешката компания ще стане найголемият частен собственик на водни централи в страната, вторият играч при водните централи
след държавната НЕК, а вероятно и един от най-големите чуждестранни инвеститори на
годината. В структурата на холдинга, който купуват чехите, влизат шест фирми с общо 13 водни
централи.
***
Потенциалът на фасилити мениджмънта в България е голям
Потенциалът за професионално управление на държавния и на общинския сграден фонд в
България е много голям, с очаквания в следващите две години за акцент върху сградите на
учебните и лечебните заведения – детски градини, училища, университети, болници и др.
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Международната фасилити
мениджмънт асоциация (ИФМА) подготвят специално споразумение, съобщиха председателите
на двете организации Тошо Киров и Тони Кийн. Броят на компаниите за фасилити мениджмънт
в България се запазва на фона на финансовата и икономическата криза, но липсват
квалифицирани кадри, показва специален секторен анализ на Българската стопанска камара.
***
Започва ежегодния електронен конкурс "Устойчивата архитектура в България - 2020-8"
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Резюме: Allianz Real Estate планира да засили дейностите си по кредитиране в Европа
Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Оливиер Пиани, цитиран от онлайн
изданието Property EU.
"Полагаме сериозни усилия на дълговия фронт. Наемаме хора за бизнеса ни във Франция и
Германия. Искаме да правим онова, което правим в САЩ от години - там на застрахователните
дружества се падат 20-30% от пазара на кредитиране", посочи Пиани.
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За утвърждаване на устойчивата архитектура в България и в съответствие с член първи от
Закона за устройство на територията на Република България за трета поредна година
Камарата на архитектите в България организира: Електронен конкурс (е-конкурс) "Устойчивата
архитектура в България - 2020-8". Електронният формат цели използването на зелен подход и
свеждането до минимум на въглеродния отпечатък на конкурса при провеждането му. (www.
gradat.bg)
***
Още 150 млн. евро за Холдинговия фонд по JEREMIE
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането
на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в
подкрепа на бизнеса. Основната му цел е подобряването на достъпа до заемен ресурс от
страна на малките и средните предприятия чрез значително намаление на предлаганите
лихвени нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент
към малките и средните предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането,
предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции. Българските малки и средни предприятия ще могат да използват нисколихвените
кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от
оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години.
***
"Адванс терафонд" с 60 млн. лева приходи от продажби
Дружеството със специална инвестиционна цел "Адванс терафонд" е продало 16 372 дка
земеделска земя през септември, съобщиха от фонда. Така от началото на годината до края на
септември той се е разделил с близо 70 хил. дка земи при средна цена 869 лв. на декар.
Приходите от продажби са почти два пъти над тези от миналата година и достигат 60.2 млн. лв.
"Адванс" продава активно земи едва от миналата година.
През септември дружеството е купило 1500 дка терени при средна цена на придобиването 573
лв. на декар. С това общо притежаваните земи са 246 194 дка. По-голямата част от купените
земи са вече отдадени под аренда – над 90%, съобщават от фонда. Средната цена за наема
им е 26.85 лв. за декар, но за новата стопанска година 2012-2013 е 36 лв. Очакваните пари за
предишната, която приключва тази година, са близо 6 млн. лв., с 5% ръст спрямо 2010-2011 г.
***
873 млн. евро преки чуждестранни инвестиции в България
Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали с 68% до 873 млн. евро за първите
осем месеца на годината, но това се дължи главно на отпуснати заеми от чуждестранни
компании към дъщерните им дружества в България, показва статистиката на Българската
народна банка (БНБ).
Под формата на вътрешнофирмени заеми в страната до август са постъпили 324 млн. евро
повече, отколкото за същия период на 2011 г., инвестициите в дялов капитал са се увеличили с
56 млн. евро, а от вече натрупаните печалби са изтеглени 19.1 млн. евро. Така нетното
увеличение на инвестициите у нас е 356 млн. евро.

16

Дата: 22.10.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1930034
Брой думи: 344

Заглавие: Национален план ще насърчава производството и използването на
екоавтомобили
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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 насоките в плана са групирани така:
- стимулиране производството на електрически и други екологични превозни средства,
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 (електрически превозни средства) и
ХПС (хибриди)
- 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.
В Закона за насърчаване на инвестициите
се предвижда насърчаване производството на електрически и други екологични превозни
средства чрез въвеждане на по-ниски прагове за клас инвестиция и допълнителни стимули за
приоритетни проекти. Заради необходимостта от иновации 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 в процес на подготовка финансова подкрепа за
стимулиране на екоиновациите 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.
"Зелените" обществени поръчки
също са включени в плана. Това са обществените поръчки с екологични изисквания. Замислено
е да се проучат възможностите за преференции за годишния данък на автомобилите в
зависимост от екологичните характеристики на превозните средства. Записано е и въвеждане
на преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите
ЕПС и ХПС и ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за тях.
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Резюме: 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.
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Резюме: /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни
предприятия по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/.
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Заглавие: Райфайзен финансира енергоефективни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни
предприятия по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният
им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро, в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност", която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банкиучастнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмездна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и
ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по
програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни
предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не
по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез
кредит или със собствени средства.
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Заглавие: България ще привличафренски инвеститори в хранителния сектор
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: България ще търси френски партньори в хранителната индустрия на инвестиционен
форум и специализирано изложение в Париж. Интерес биха могли да представляват млечната
ни промишленост, прохождащото биоземеделие и винопроизводството.
Това научи БТА от Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на
Българската агенция за инвестиции (БАИ) за промоция на страната ни като инвестиционна
дестинация, финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
БАИ в партньорство с Министерство на земеделието и храните, организира днес
инвестиционен форум в Париж в рамките на СИАЛ 2012 - най-голямото във Франция и едно от
най-големите в Европа изложение за храни, с над 6 000 представени компании. Над 30
участници са заявили интерес, като повечето са в сферата на храните.
Росен Иванов отбеляза, че целта на инициативата е да се създаде положителна представа за
хранително-вкусовия сектор на България. Като цяло България е непозната за френските
бизнесмени и малкото информация, която имат, е невинаги положителна, а Франция, както
знаем, е лидер в Европа в този сектор, отбеляза Иванов. Това по думите му е една от
причините министерството на земеделието да има постоянно представителство именно в
Париж.
Голяма група експерти от министерството на земеделието са поканени за участие във форума,
който ще бъде открит от министър Мирослав Найденов. Очаква се потвърждение на участието
на делегирания министър за хранително-вкусовата промишленост към френското министерство
на земеделието Гийом Гаро.
На срещата с деловите среди няколко френски компании, както и френски експерт-енолог,
участвал в разработката на успешни марки вина в България, ще представят опита си от
работата в страната ни.
По данни на БНБ към декември 2011 г. за периода 1996-2011 г. общият обем на
чуждестранните инвестиции в България възлиза на 39,9 млрд. евро, от които 1,05 млрд. евро са
от Франция. Франция заема 13-о място сред водещите чуждестранни инвеститори в България,
което не съответства на инвестиционния потенциал на страната, отбеляза Росен Иванов.
Именно затова БАИ освен форума ще има и обособен щанд на самото изложение между 21 и
25 октомври.
Най-много са френските инвестиции в България в областта на финансовото посредничество 48 на сто - и преработващата промишленост - 18 на сто. Това по думите на Иванов означава, че
хранително-вкусовият сектор има голям потенциал и следва да се подчертае на френския
пазар.
/БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/ ПЦ-БАИ
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Резюме: България ще търси френски партньори в хранителната индустрия на инвестиционен
форум и специализирано изложение в Париж. Интерес биха могли да представляват млечната
ни промишленост, прохождащото биоземеделие и винопроизводството.
Това научи БТА от Росен Иванов, експерт в "Ентреа Кепитъл", която е изпълнител по проект на
Българската агенция за инвестиции (БАИ) за промоция на страната ни като инвестиционна
дестинация, финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
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Резюме: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия
по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/.
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Заглавие: Райфайзен финансира енергоефективни проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по
програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният
им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро, в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност", която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банкиучастнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмездна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и
ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по
програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни
предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не
по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез
кредит или със собствени средства.
Copyright © CROSS Agency Ltd.
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Заглавие: Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на българските малки и
средни фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Банката дава безвъзмездна помощ до 50% от допустимите разходи за всеки отделен
проект
Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по
програма "Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на
програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните въздействия върху
околната среда и
да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират
инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни
източници, използвани
за собствено потребление на предприятието.
За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за
кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният им оборот не
превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро, в рамките на оперативна програма “Конкурентоспособност”, която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банкиучастнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и
ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по
програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни
предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не
по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез
кредит или със собствени средства.
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Резюме: Банката дава безвъзмездна помощ до 50% от допустимите разходи за всеки отделен
проект
Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по
програма "Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/.
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Резюме: Малките и средни фирми могат да разчитат на 300 млн. евро
До 50% финансова помощ по проекти за енергийна ефективност могат да получат българските
малки и средни предприятия. Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е
съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите ще се отпускат от
Райфайзенбанк (България) ЕАД.
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Заглавие: До 50% помощ за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките и средни фирми могат да разчитат на 300 млн. евро
До 50% финансова помощ по проекти за енергийна ефективност могат да получат българските
малки и средни предприятия. Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е
съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите ще се отпускат от
Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните
въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и
конкурентоспособността си. Ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи технологии,
както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани за собствено потребление
на предприятието.
Безвъзмездната помощ е осигурена от икономическото министерство. Средствата са 150 млн.
евро и се отпускат по оперативна програма "Конкурентоспособност". ЕБВР ос своя страна
също е одобрила кредитна линия от 150 млн. eвро за банки-участнички в програмата за
финансиране на проекти.
Колко процента ще е безвъзмездната помощ зависи от вида на проекта. Средствата ще бъдат
управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
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