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Медиен мониторинг – обобщение
24.10.2012
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

1



телевизии

1



радиостанции

0
13

вестници, от които:

5

- национални

3

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

9



Общо за деня

14

Медиен мониторинг | 10/24/2012

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 23.10.2012
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 0,40
Брой думи: 51
Резюме: Продължава информационната кампания на МИЕТ за представяне на откритата
процедура за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”. Кампанията започна от София на 25 септември и се провежда в още 9
български града. Днес предстоят срещите в Габрово, а в следващите два дни в Шумен и Русе.
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Текст: Продължава информационната кампания на МИЕТ за представяне на откритата
процедура за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013”. Кампанията започна от София на 25 септември и се
провежда в още 9 български града. Днес предстоят срещите в Габрово, а в следващите два дни
в Шумен и Русе.
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Национални печатни медии
Дата: 24.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 11
Брой думи: 93
Резюме: 300 млн. лв. за енергийна ефективност и зелена икономика ще получи българският
бизнес от ЕС. 150 млн. евро са осигурени за безвъзмездно финансиране, а още толкова ще
дойдат като кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие, стана ясно в Габрово.
При голям интерес от страна на бизнеса в града на Рачо Ковача се проведе информационна
кампания на МИЕТ за възможностите за кандидатстване с проекти по ОП
"Конкурентоспособност". Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2
млн. лв. Фирмите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на инвестиционния
си проект.
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Заглавие: Дават до 2 млн. за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор: Иван ИВАНОВ
Текст: 300 млн. лв. за енергийна ефективност и зелена икономика ще получи българският бизнес
от ЕС. 150 млн. евро са осигурени за безвъзмездно финансиране, а още толкова ще дойдат като
кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие, стана ясно в Габрово. При голям
интерес от страна на бизнеса в града на Рачо Ковача се проведе информационна кампания на
МИЕТ за възможностите за кандидатстване с проекти по ОП "Конкурентоспособност".
Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2 млн. лв. Фирмите могат да
получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на инвестиционния си проект.
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Дата: 24.10.2012
Източник: в. Труд
Страница: 25
Брой думи: 80
Резюме: Райфайзенбанк България започва да отпуска заеми на малки и средни предприятия,
които се възползват от евросредствата за повишаване на енергийната ефективност по
оперативната програма "Конкурентоспособност", съобщиха от банката. Максималният размер на
помощта по тази програма е до 50% от проекта, а банката отпуска нисколихвен заем за
останалата част. Кандидатите трябва да отговарят на условието персоналът им да е под 250
души, годишният им оборот да е до 97,5 млн. лв., а стойността на активите да не надхвърля 84
млн. лв.
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Заглавие: ***
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк България започва да отпуска заеми на малки и средни предприятия,
които се възползват от евросредствата за повишаване на енергийната ефективност по
оперативната програма "Конкурентоспособност", съобщиха от банката. Максималният
размер на помощта по тази програма е до 50% от проекта, а банката отпуска нисколихвен заем
за останалата част. Кандидатите трябва да отговарят на условието персоналът им да е под 250
души, годишният им оборот да е до 97,5 млн. лв., а стойността на активите да не надхвърля 84
млн. лв.
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Дата: 24.10.2012
Източник: в. Преса
Страница: 12
Брой думи: 162
Резюме: Българската фирма "Марин Батуров" е направила пробив на английския строителен
пазар. Тя ще изнася естествени камъни от Родопите за градински пътеки, площадки, покриви и
др. Това е един от примерите за добри бизнес контакти в чужбина с помощта на агенцията за
малки и средни предприятия.
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Заглавие: Наша фирма ще изнася камъни за Англия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската фирма "Марин Батуров" е направила пробив на английския строителен
пазар. Тя ще изнася естествени камъни от Родопите за градински пътеки, площадки, покриви и
др. Това е един от примерите за добри бизнес контакти в чужбина с помощта на агенцията за
малки и средни предприятия.
"Намерихме партньори на изложението "Екобилд" в Лондон през март, обясни представителят на
фирмата Ирина Георгиева. Гнайсът се добива в кариера в Ивайловград, а за преработката му се
инвестира в нова линия, защото англичаните търсят плочи с точно определени размери.
На изложение в Кьолн водеща израелска фирма сключила договори с наши мебелни
предприятия от Троян, Ловеч и Русе, които ще изпълняват големи поръчки за израелския пазар,
съобщи Елица Ненчева от браншовата асоциация на дървопреработвателите.
Участията на наши малки и средни предприятия в изложения зад граница се финансират по ОП
"Конкурентоспособност". Бюджетът на проекта е 18,5 млн. лв., като до момента в него са
участвали 637 фирми. 32% от тях отчитат ръст в износа си в размер на 10%.
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Регионални печатни медии
Дата: 19.10.2012
Източник: в. Делник, Ямбол
Страница: 1,2
Брой думи: 471

Заглавие: Дават до 2 милиона на бизнеса за енергийна ефективност
Подзаглавие: Министър Добрев и екипът му представиха възможностите за финансиране в
Ямбол
Автор: Магдалена ИВАНОВА
Текст: Възможностите за кандидатстване с проекти по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика", по схема "Енергийна ефективност и
зелена икономика" представиха в рамките на информационен ден в Ямбол министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и екипът му пред представители на местния
бизнес. Във форума взеха участие и областният управител Димитър Иванов, и кметът на Ямбол
Георги Славов.
"Обещавам ви, че не сте дошли напразно днес и има какво да научите", обърна се към гостите на
информационното събитие Делян Добрев.
"Бих искал да ви насърча да участвате със свои проектни предложения по програмата, тъй като
тя предоставя чудесни възможности, а както знаете българският бизнес е много по-енергоемък
от този в страните от Европейския съюз и това може да се окаже пречка за
конкурентоспособността му за в бъдеще", подчерта още той. Министърът поясни, че в България
бизнесът харчи 5 пъти повече електроенергия отколкото страните от ЕС и именно затова
българските фирми имат огромна нужда от такива програми, за да се усвоят колкото се може
повече средства. "Имаме нужда и от вашата активност, така че кандидатствайте колкото може
по-скоро с вашите проектни предложения", призова Добрев. Той съобщи, че до момента има
подадени вече 7 проектни предложения от български предприятия и все още над 90 % от
финансовия ресурс е на разположение, но все пак апелира за по-навременни действия от страна
на бизнеса, тъй като за тази програма в голяма степен важи принципът "Първи по време, първи
по право". Бюджетът по програмата възлиза на 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ и
още 150 млн. евро заемни средства под формата на съфинансиране чрез кредити от 6 български
банки, избрани от Европейската банка за възстановяване и развитие. Освен предоставяне на
заемните средства, те ще извършват и проверка на финансовата стабилност на
кандидатстващите фирми.
Фирмите могат да бъдат финансирани по два компонента -предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по линия на ОП "Конкурентоспособност" и по взаимно финансиране чрез
заемни средства от ЕБВР. При 50 % интензитет на безвъзмездната помощ финансирането на
един проект може да достигне до 4 млн. лева, обясниха експертите от министерството. Те
направиха представяне на програмата и процедурата за подбор на проекти, наблягайки на поважните теми като "Допустимост на кандидатите, дейностите и разходите", "Основни параметри
на процедурата за кандидатстване и механизъм на действие на процедурата", "Енергиен одит и
списък на допустимите материали и оборудване", "Процедури за избор на изпълнител", "Бюджет
на проекта".
След приключване на презентациите, представителите на бизнеса имаха възможност да задават
въпроси към експертите, а министър Делян Добрев обясни на присъстващите, че могат да се
обръщат за съвети и помощ при изготвяне на проектните си предложения и към специалистите в
приемната на министерството по програмата.
Ямбол бе вторият град домакин на информационната кампания по програмата, организирана от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която стартира На 17 октомври в
Пловдив и ще се проведе в още 7 български града.
19.10.2012 г.
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Резюме: Възможностите за кандидатстване с проекти по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика", по схема "Енергийна ефективност и зелена
икономика" представиха в рамките на информационен ден в Ямбол министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев и екипът му пред представители на местния бизнес. Във
форума взеха участие и областният управител Димитър Иванов, и кметът на Ямбол Георги
Славов.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 23.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12253979
Брой думи: 90
Резюме: По 23 проекта от областта са подписани договори от началото на тази година до този
момент по оперативните програми на Европейския съюз, съобщиха от Областният
информационен център. Те са на стойност 113 476 000 лв. Сред тях е и големият воден проект
на община Кюстендил на стойност 88 000 000 лв.
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Заглавие: 23 проекта за над 113 млн. лв. в областта през 2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По 23 проекта от областта са подписани договори от началото на тази година до този
момент по оперативните програми на Европейския съюз, съобщиха от Областният
информационен център. Те са на стойност 113 476 000 лв. Сред тях е и големият воден проект
на община Кюстендил на стойност 88 000 000 лв.
Най- много сключени договори има в община Кюстендил 12, следвани от Дупница- 5, Бобов дол2, Сапарева баня- 2 е Рила и Кочериново по 1.
Проектите са по оперативните програми “Околна среда“, “Регионално развитие“, “Развитие на
човешките ресурси“ и “Конкурентноспособност“.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12256762
Брой думи: 193
Резюме: Областен информационен център - Хасково организира информационна среща с
представители на бизнеса от Община Хасково. На 24 октомври 2012 г. /сряда/, Областен
информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема:
„Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.
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Заглавие: Разясняват оперативните програми на бизнеса в Хасково
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център - Хасково организира информационна среща с
представители на бизнеса от Община Хасково. На 24 октомври 2012 г. /сряда/, Областен
информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема:
„Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на бизнеса в
община Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” чрез отворена схема „Енергийна
ефективност и зелена икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез отворени схеми
„Безопасен труд“, „Първа работа“ и „Ново начало – от образование към заетост”.
Събитието ще се състои в Областен информационен център-Хасково, на адрес гр. Хасково, бул.
„България” № 140, ет.1, Бизнес Център II. Начален час на събитието: 10,00 часа.
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен
информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.
Срещата е открита за граждани и медии.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=982538
Брой думи: 546
Резюме: По 23 проекта от областта са подписани договори от началото на тази година до този
момент по оперативните програми на Европейския съюз, съобщиха от Областният
информационен център. Те са на стойност 113 476 000 лв. Сред тях е и големият воден проект
на община Кюстендил на стойност 88 000 000 лв.

Медиен мониторинг | 10/24/2012

Заглавие: 23 проекта за над 113 млн. лв. в областта през 2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По 23 проекта от областта са подписани договори от началото на тази година до този
момент по оперативните програми на Европейския съюз, съобщиха от Областният
информационен център. Те са на стойност 113 476 000 лв. Сред тях е и големият воден проект
на община Кюстендил на стойност 88 000 000 лв.
Най- много сключени договори има в община Кюстендил 12, следвани от Дупница- 5, Бобов дол2, Сапарева баня- 2 е Рила и Кочериново по 1.
Проектите са по оперативните програми "Околна среда", "Регионално развитие", "Развитие на
човешките ресурси" и "Конкурентноспособност".
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=982956
Брой думи: 118
Резюме: Експерти от Областния информационен център – Добрич/ ОИЦ/ представиха пред
ученици от клуб „Млад предприемач“ към Финансово стопанска гимназия /ФСГ/ „Васил Левски“
добри практики в областта.
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Заглавие: ОИЦ - Добрич представи добри практики пред ученици
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Експерти от Областния информационен център – Добрич/ ОИЦ/ представиха пред
ученици от клуб „Млад предприемач“ към Финансово стопанска гимназия /ФСГ/ „Васил Левски“
добри практики в областта.
На срещата бяха презентирани отделните компоненти на проектния цикъл, методологията на
изготвяне на едно проектно предложение и някои от добрите практики при изпълнението на
проекти в област Добрич.
Представени бяха данни за фирми, успешно изпълнили проекти по Оперативна програма
„Регионално развитие“ и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“.
По време на срещата младежите се запознаха и с основните моменти от предложенията относно
политиката на сближаване за следващия програмен период 2014 – 2020г.
Екипът на ОИЦ – Добрич представи пред учениците и Единния информационен портал на
Структурните фондове на Европейския съюз www.eufunds.bg.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%
B5%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%
Брой думи: 258
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/. 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 помалък 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 банки-участнички
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: 23.10.2012
Източник: www.haskovo.net
Връзка: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=22150&Itemid=2
Брой думи: 193
Резюме: Областен информационен център - Хасково организира информационна среща с
представители на бизнеса от Община Хасково. На 24 октомври 2012 г. /сряда/, Областен
информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема:
„Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.
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Заглавие: Разясняват оперативните програми на бизнеса в Хасково
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център - Хасково организира информационна среща с
представители на бизнеса от Община Хасково. На 24 октомври 2012 г. /сряда/, Областен
информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема:
„Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на бизнеса в
община Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” чрез отворена схема
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез
отворени схеми „Безопасен труд“, „Първа работа“ и „Ново начало – от образование към заетост”.
Събитието ще се състои в Областен информационен център-Хасково, на адрес гр. Хасково, бул.
„България” № 140, ет.1, Бизнес Център II. Начален час на събитието: 10,00 часа.
ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен
информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.
Срещата е открита за граждани и медии.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.tv7.bg
Връзка: http://tv7.bg/news/politics/9496742.html
Брой думи: 59
Резюме: Продължава информационната кампания на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за представяне на откритата процедура за подбор на проекти по
оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 г.
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Заглавие: Информационна кампания на Министерството на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Продължава информационната кампания на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за представяне на откритата процедура за подбор на проекти по
оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 г.
Кампанията започна от София на 25-ти септември и се провежда в още девет български града.
Днес, 23-ти октомври предстоят срещите в Габрово, в следващите два дни в Шумен и Русе.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.posoki.com
Връзка: http://www.posoki.com/site/news.php?item=7728
Брой думи: 161
Резюме: Продължават информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОП „Конкурентоспособност“. На 31 октомври и Плевен ще стане част от
кампанията. Срещата ще се състои в Сити хотел, ул. "Стоян Заимов" 2А.
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Заглавие: Информационен ден за зелена икономика и в Плевен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Продължават информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОП „Конкурентоспособност“. На 31 октомври и Плевен ще стане част от
кампанията. Срещата ще се състои в Сити хотел, ул. "Стоян Заимов" 2А.
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 Делян 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.
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Дата: 23.10.2012
Източник: www.bgonair.bg
Връзка:
http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/sdruzhenie_iska_asansjorite_da_se_remontirat_s_pari_ot_brjuk
sel/
Брой думи: 126
Резюме: В момента в експлоатация имало съоръжения на възраст между 40 и 90 години.
В страната има над 80 000 стари асансьора, от общо 120 000, който спешно се нуждаят от
ремонт. Средствата може да бъдат осигурени от фондовете на Брюксел през следващия
програмен период, предлагат от Българската асансьорна асоциация.
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Заглавие: Сдружение иска асансьорите да се ремонтират с пари от Брюксел
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента в експлоатация имало съоръжения на възраст между 40 и 90 години.
В страната има над 80 000 стари асансьора, от общо 120 000, който спешно се нуждаят от
ремонт. Средствата може да бъдат осигурени от фондовете на Брюксел през следващия
програмен период, предлагат от Българската асансьорна асоциация.
Председателят на сдружението Валентин Маринков обясни днес, че идеята била подмяната на
асансьорите да става по оперативна програма "Конкупрентоспособност", която предоставя
помощ за енергийна ефективност. В момента, по данни на асоциацията, имало асансьори на
възраст между 40 и 90 години. Държавната администрация обаче до този момент не правела
нищо, за се гарантира сигурността на хората, смята Маринков. "До края на годината трябва да
бъдат проверени асансьорите преди 1990, резултатите да се анализират и включат в проекти за
финансиране.
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